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Szanowni Państwo ! 
 
Serdecznie witamy na XIX  Konferencji Automatyków RYTRO 2015. 
 
Dziękujemy Przedstawicielom biur  projektowych,  zakładów przemysłowych, instytutów 
naukowo-badawczych, że pomimo nawału obowiązków służbowych związanych 
z pełnieniem często ważnych funkcji prezesów, dyrektorów, głównych automatyków, 
głównych energetyków, itp. znaleźli trochę czasu, aby przyjechać na to tradycyjne już 
spotkanie. 
 
Mamy nadzieję, że przyjęta formuła spotkania spełnia oczekiwania Państwa a przyjazd 
w maju do Rytra jest przyjemnym „obowiązkiem”. 
 
Dziękujemy: 
 
Panu Prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi  za tradycyjne patronowanie (patronat 
merytoryczny), referat i aktywny udział w Konferencji 
 
Pozostałym Przedstawicielom nauki w Osobach: 
Prof. dr hab. inż. Janowi Maciejowi Kościelnemu z Politechniki Warszawskiej, 
Prof. dr hab. inż. Leszkowi Trybusowi z Politechniki Rzeszowskiej, 
Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Skubisowi z Politechniki Śląskiej, 
Prof. dr hab. inż. Ireneuszowi Solińskiemu z AGH, 
Prof. dr hab. inż. Tomaszowi Stapińskiemu z AGH, 
Dr inż. Januszowi Tenecie z AGH, 
Dr inż. Andrzejowi Izworskiemu z AGH, 
Dr inż. Szczepanowi Moskwie z AGH 
   
za referaty i udział w Konferencji. 
 
Kierownictwu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie za istotny udział  w organizacji Konferencji, referat oraz udział Przedstawicieli,  
 
Serdecznie witamy Przedstawicieli branżowej prasy technicznej, portali internetowych 
i dziękujemy za patronat medialny. 
 
O znaczeniu jakie do spotkania przywiązują organizatorzy świadczy obecność na nim 
Prezesów, Dyrektorów oraz innych Przedstawicieli firm organizujących i sponsorujących 
Konferencję. 
 
W tym roku hasłem przewodnim Konferencji  jest: 
 
 „OZE, 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.  
 
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%. 

Przyjęty w październiku 2014 na szczycie w Brukseli nowy pakiet klimatyczno-energetyczny 
UE na lata 2020-2030 pozwoli na obniżkę poziomu CO2 w atmosferze, a jednocześnie nie 
obciąży zbytnio polskiej gospodarki - twierdzi branża energetyczna. 
Polsce udało się m.in. wynegocjować utrzymanie systemu darmowych pozwoleń na emisję 
CO2 dla sektora elektro-energetycznego na poziomie 40% do 2030 roku. Umożliwi to 
przekazywanie polskiemu sektorowi elektro-energetycznemu uprawnień do emisji CO2 za 
darmo. 
Zawarte na szczycie Rady Europejskiej porozumienie przewiduje, że Unia Europejska 
ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu do roku 1990. Zawarty 
kompromis zakłada także, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii elektrycznej wyniesie 27% w 2030 r. Cel ten będzie wiążący na poziomie całej UE, 
ale nie dla poszczególnych państw członkowskich. 

Szefowie państw i rządów UE ustalili też zwiększenie efektywności energetycznej (czyli 
zmniejszenia zużycia energii) o 27%.  

Polsce udało się też wynegocjować korzystne zapisy, jeśli chodzi o fundusz rekompensujący 
biedniejszym krajom koszty ambitnej polityki klimatycznej UE. Chodzi o zarezerwowanie 
środków pochodzących ze sprzedaży części pozwoleń na emisje CO2 na stworzenie 
specjalnego funduszu, który pozwoliłyby innym, mniej zamożnym państwom UE finansować 
konieczne inwestycje w energetyce. Polska będzie miała z tego powodu prawo do 
dodatkowych emisji. 

W kwestii efektywności energetycznej w Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o efektywności energetycznej. Aktualnie projekt nowej Ustawy o efektywności 
energetycznej podlega pracom legislacyjnym. 
 
 
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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     Organizatorzy: 

 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne  
SKAMER-ACM  Sp. z o.o. Tarnów 

 Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk 

Wrocław 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska      
i Gospodarki Wodnej Kraków 

 Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii Kraków 

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Kraków 

 S&P Group Kraków 

 Stowarzyszenie ideaTECH Kraków 

 ABB  Sp. z  o.o. Warszawa 

 DANFOSS Poland  Sp. z o.o. Grodzisk 
Mazowiecki 

 EATON Electric  Sp. z o.o. 
Electrical Sector Gdańsk 

 EMERSON Process Management  
Sp. z o.o. Warszawa 

 
HIT-Kody Kreskowe Sp. J. Suchy Las 

k/Poznania 

 JUMO  Sp. z o.o. Wrocław 

 
LIMATHERM Sensor  Sp. z o.o Limanowa 

 
PEPPERL+FUCHS Sp. z o.o. Warszawa 

 
TECHNOKABEL  S.A. Warszawa 

 TURCK  Sp. z o.o. Opole 

 WIKA  Polska  Sp. z o.o  
Sp. komandytowa Włocławek 
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patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
 

OZE, efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków 
 

Patronat honorowy / udział Przedstawicieli: 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej Kraków 

 
  Patronat naukowy / udział Przedstawicieli: 

 
Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk Wrocław 

 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa 

 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Rzeszów 

 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice 

 
  Patronat medialny / udział Przedstawicieli: 

 

AUTOMATYKA 
Miesięcznik Branżowy 

Warszawa 

 

Automatyka Podzespoły Aplikacje 
Magazyn dla automatyków Warszawa 

 Control Engineering 
Międzynarodowe źródło informacji o sterowaniu i automatyce 

Warszawa 

 Napędy i Sterowanie 
Miesięcznik Naukowo - Techniczny Racibórz 

 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 
Miesięcznik Informacyjno - Techniczny 

Gliwice 

 POMIARY AUTOMATYKA∙ROBOTYKA 
Kwartalnik Naukowo - Techniczny 

Warszawa 

 AutomatykaOnline 
Serwis automatyki przemysłowej Warszawa 

 

automatyka.pl 
serwis branżowy xtech.pl Kraków 
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Spis treści 
 

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

• „Co się kryje pod hasłem "smart city" Prof. dr  hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Jak obecnie uczy się energetyków sterowania 
blokiem energetycznym”   

Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 
 

• „Inteligentny system zapobiegania awariom IAPS”  Prof. dr  hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Politechnika Warszawska 
 

• „Metody badań właściwości magnetycznych 
materiałów nowej generacji” 

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

• „Laboratorium wiatrowo-słoneczne  na Wydziale Górnictwa  
Geoinżynierii AGH” 

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

• „Nowe trendy w fotowoltaice - fakty i mity” 
 

Prof. dr  hab. inż. Tomasz Stapiński 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

• „Automatyka w systemach fotowoltaicznych” Dr  inż. Janusz Teneta 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

• „Elektroenergetyka typu SMART – ciągłość zasilania 
i efektywność energetyczna” 

Dr  inż. Szczepan Moskwa 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

• „Rola Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej w kształceniu automatyków” 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

• „Dofinansowanie zadań związanych z poprawą efektywności 
energetycznej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” 

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

 
4. Część II – Materiały Firm-Organizatorów 
 

ABB 

DANFOSS 
EATON Electric  
EMERSON  
HIT-Kody Kreskowe 
JUMO 
LIMATHERM SENSOR  
PEPPERL+FUCHS 
SKAMER-ACM 
TECHNOKABEL 
TURCK 
WIKA 
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1. Program 

XIX  KONFERENCJI AUTOMATYKÓW RYTRO 2015 
 

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

 
19 maja  -  wtorek 

 
 od 800 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie 
 

Główna Sala Konferencyjna  
1000 – 1015 Rozpoczęcie Konferencji  
1015 – 1245 Wystąpienia Przedstawicieli Nauki i WFOŚ w Krakowie: 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie „Co się kryje pod hasłem "smart city"” 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 

„Jak obecnie uczy się energetyków sterowania blokiem 
energetycznym” 

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Politechnika Warszawska „Inteligentny system zapobiegania awariom IAPS” 

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

„Metody badań właściwości magnetycznych materiałów 
nowej generacji” 

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

„Laboratorium wiatrowo-słoneczne  na Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii AGH” 

Prof. dr  hab. inż. Tomasz Stapiński 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie „Nowe trendy w fotowoltaice - fakty i mity” 

Dr  inż. Janusz Teneta   
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie „Automatyka w systemach fotowoltaicznych” 

Dr  inż. Szczepan Moskwa 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

„Elektroenergetyka typu SMART – ciągłość zasilania 
i efektywność energetyczna” 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

„Rola Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej w kształceniu automatyków” 

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

„Dofinansowanie zadań związanych z poprawą 
efektywności energetycznej ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie” 

 
1300 – 1430 Obiad 

1430 – 1630 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

1630 – 1645 Przerwa 

1645 – 1900 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm 

          2000 Kolacja 
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20 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 WIKA Polska 
Bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność – Gayesco specjaliści 
pomiaru temperatury w najbardziej wymagających aplikacjach od 
ponad 50 lat 

TURCK 
Stacje I/O do stref Ex – case studies 

1020 – 1040 JUMO 
Współczesne rozwiązania automatyki wspomagające naturalne 
procesy zachodzące w środowisku. Przykład aplikacji 

EATON Electric. 
Rodzina rozdzielnic Xiria w izolacji stało-powietrznej jako 
alternatywa dla rozdzielnic małogabarytowych  z gazem SF6. 

1040 – 1100 PEPPERL+FUCHS 
Niezawodne rozwiązania i przykłady aplikacji w przemyśle 
procesowym 

TECHNOKABEL 
Energia odnawialna, efektywność energetyczna i ochrona 
środowiska a kable i przewody Technokabla 

1100 – 1120 DANFOSS 
1. Komponenty automatyki Danfoss. 
2. Przetwornice częstotliwości VLT MIDI DRIVE  FC280. 

HIT-Kody Kreskowe 
Systemy automatycznego skanowania, wydruku i aplikacji etykiet 
na linii produkcyjnej – przegląd wdrożonych projektów i nowości 

1120 – 1140 EMERSON 
Napędy Emerson do zaworów odcinających 

ABB 
1. Przemienniki częstotliwości  ACS580 – znakomita jakość 

sterowania i oszczędność energii elektrycznej w aplikacjach 
napędowych. 

2. ABB Optimizer - dobór i porównanie kosztów eksploatacji 
silników niskiego napięcia zgodnie z globalnym wymaganiami 
sprawności energetycznej. 

3. Najnowsze przepływomierze wirowe ABB serii VortexMaster 
i SwirlMaster. 

1140 – 1200 SKAMER-ACM 
1. Monitoring mediów energetycznych – przykładowa aplikacja 
2. Pomiar wilgotności względnej gazów 

LIMATHERM Sensor 
Metrologiczne parametry rezystancyjnych czujników temperatury - 
stan i perspektywy 

 Bloki  dyskusyjne: 

1200 – 1300 OZE, efektywność  energetyczna i ochrona środowiska – 
wyzwania dla automatyków 

OZE, 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 OZE, poprawy efektywności energetycznej i ochrony 
środowiska 

 
 
● promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki 

ze szczególnym uwzględnieniem OZE, poprawy efektywności energetycznej 
i ochrony środowiska 

 
 
● wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 

(nauka – projektanci –producenci – użytkownicy) 
 





 
 XIX   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2015  CZĘŚĆ I 
 

 
 
 

3.  Część I – Referaty  

 
• „Co się kryje pod hasłem "smart city"” Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

Kierownik Katedry Automatyki 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Jak obecnie uczy się energetyków sterowania 
blokiem energetycznym" 

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

• „Inteligentny system zapobiegania awariom IAPS” Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki 
Wydział Mechatroniki 
Politechnika Warszawska 
 

• „Metody badań właściwości magnetycznych 
materiałów nowej generacji” 

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

• „Laboratorium wiatrowo-słoneczne  na Wydziale 
Górnictwa i Geoinżynierii AGH” 

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 
 

• „Nowe trendy w fotowoltaice - fakty i mity” Prof. dr  hab. inż. Tomasz Stapiński 
Katedra Elektroniki 
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji   
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Automatyka w systemach fotowoltaicznych” Dr  inż. Janusz Teneta   
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki  i Inżynierii 
Biomedycznej  
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

• „Elektroenergetyka typu SMART – ciągłość 
zasilania i efektywność energetyczna” 

Dr  inż. Szczepan Moskwa 
Prodziekan  Wydziału 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej 
Akademia Górniczo – Hutnicza 

 
• „Rola Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, 

Informatyki  i Inżynierii Biomedycznej 
w kształceniu automatyków” 

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

• „Dofinansowanie zadań związanych z poprawą 
efektywności energetycznej ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie” 

Mgr inż. Józef Kała 
I Zastępca Prezesa Zarządu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
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Jak obecnie uczy się energetyków 
sterowania blokiem energetycznym 

 
Streszczenie 

Narzędziem wymaganym obecnie dla właściwego nauczania sterowania blokiem 
energetycznym powinien być odpowiedni symulator, aby studenci korzystając z niego 
mogli sami eksperymentalnie nastawić regulatory, a potem analizować zachowanie 
całego systemu przy zmianach mocy zamówionej, różnych zakłóceniach, podczas 
sterowania ręcznego itp. W niniejszym artykule przedstawiono taki symulator 
opracowany w środowisku CPDev – Modbus TCP – InTouch. Jest on faktycznie 
software’owym odpowiednikiem sprzętowego symulatora, który niegdyś istniał 
w Politechnice Warszawskiej. Symulator umożliwia pracę w czasie rzeczywistym, 
środowisko studenci mogą zainstalować na swych komputerach, a więc sami efektywnie 
nauczyć się sterowania blokiem energetycznym. 

1. Wprowadzenie 
 Blok energetyczny, inaczej turbozespół, którego zasadniczymi urządzeniami są kocioł 
parowy, turbina i generator elektryczny, jest jedną z najbardziej skomplikowanych instalacji 
technicznych. Na rys. 1 pokazano uproszczony schemat technologiczny takiego bloku ze 
zbiornikiem wody, walczakiem, kotłem, turbiną i generatorem oraz podstawowymi układami 
regulacji. 

 
Rys. 1. Schemat technologiczny i układy regulacji bloku energetycznego 

Zmiennymi procesowymi, które układy te stabilizują są: 

 LC – poziom mieszanki wodno-parowej w walczaku, 
 TC1, TC2 – temperatura pary przegrzanej na wyjściu kotła, 
 FC – przepływ powietrza do spalania, 
 RC – zawartość tlenu w spalinach (poprzez ustawianie stosunku paliwa-do-

powietrza), 
 PCk – ciśnienie pary na wyjściu kotła, 

http://www.kia.prz.edu.pl
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 PCc – podciśnienie atmosferyczne wewnątrz kotła, 
 SC – prędkość obrotowa turbiny, 
 NC – moc elektryczna i częstotliwość. 

Nie ma tu jeszcze np. układów regulacji temperatury pyłu węglowego, czy temperatury pary 
pomiędzy stopniami turbiny. 
 Tymczasem krajowa literatura dotycząca sterowania blokiem energetycznym pochodzi 
z końca lat 70. [1], [2], zaś obecne podręczniki, np. [3], zwracają raczej uwagę na 
technologię, a nie na szczegóły sterowania. Jednakże kształcenie na kierunku energetyka się 
rozszerza, zwłaszcza na wydziałach elektrycznych. Powstaje więc pewna luka w dostępnym 
materiale dydaktycznym, którą powinno się prędzej czy później wypełnić. 
 Istotnymi narzędziami kształcenia na kierunkach technologicznych są obecnie 
symulatory. Dydaktyczny symulator bloku energetycznego oferuje firma Edibon [4], ale jest 
on przeznaczony raczej do ćwiczeń w laboratorium, a nie do domowego wykorzystania przez 
studentów. Nad innym symulatorem pracuje firma Invensys [5] (którą niedawno przejął 
Schneider). Oczywiście profesjonalnymi symulatorami dysponują Alstom, ABB, czy 
Siemens, ale są one przeznaczone dla ich własnych bloków. 
 Podczas jednej z niedawnych ryterskich Konferencji Automatyków prof. Jan Kościelny 
wspomniał, że w Instytucie Automatyki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej istniał 
dawniej sprzętowy symulator bloku 125 MW wyposażony w regulatory analogowe, na 
którym m.in. on sam ćwiczył. Ten symulator sprzętowy już nie istnieje, ale pozostał jego opis 
[6], który prof. J. Kościelny autorom udostępnił, za co serdecznie dziękują. Najbardziej 
przydatne okazały się w nim transmitancyjne modele walczaka, kotła i turbiny oraz struktury 
układów regulacji. 
 Symulator, o którym mowa w tym artykule jest software’owym odpowiednikiem 
sprzętowego symulatora z PW [6]. Pierwszą wersję uruchomiono 2 lata temu w środowisku 
Matlab/Simulink (off-line) jako wsparcie wykładów z przedmiotu Systemy sterowania 
w energetyce dla energetyków oraz Systemy informatyki przemysłowej dla informatyków – 
automatyków. Powstaje również druga wersja przeznaczona do ćwiczeń laboratoryjnych 
i prac domowych studentów funkcjonująca w czasie rzeczywistym, czyli on-line [7], [8] 
(po zmianie skali czasu). Dysponując nią student powinien sam nastawić regulatory i najpierw 
badać zachowanie pojedynczych układów, a potem całego systemu sterowania. Zmiana 
parametrów modeli zapewnia, że każdy student może pracować na swym „indywidualnym” 
bloku. 
 Symulator on-line powstaje w środowisku CPDev – Modbus TCP – InTouch, gdzie CPDev 
obsługuje symulację i sterowanie, Modbus TCP komunikację, a InTouch wizualizację. Współpracę 
tych aplikacji w jednym komputerze zapewnia local host. W niniejszym artykule, po krótkiej 
charakterystyce środowiska, przedstawiono przykłady toku pracy studentów nad dwoma 
symulowanymi układami regulacji, tzn. nad układem regulacji poziomu mieszanki wodno-
parowej w walczaku (LC na rys.1) oraz układem regulacji temperatury pary przegrzanej na 
wyjściu kotła (TC1, TC2). 

2. Środowisko CPDev – Modbus TCP - InTouch 
CPDev (Control Program Developer) jest środowiskiem inżynierskim do programowania 
sterowników PLC/PAC zgodnie z normą IEC 61131-3, które już parokrotnie prezentowano w 
Rytrze (np. [9]). Na rys. 2 pokazano fragment drzewa projektu, gdzie jednostki POU 
(Program Organization Unit) zawierają programy symulujące urządzenia bloku 
energetycznego i algorytmy regulatorów. Rezultatem kompilacji projektu są m.in. adresy 
zmiennych globalnych podane w raporcie, z których korzysta InTouch. Skompilowany 
program może być wykonywany na platformach AVR, ARM, x86 i FPGA przez właściwą dla 
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Rys. 2. Fragment drzewa projektu i jednego z programów symulatora 

danej platformy maszynę wirtualną. Maszyna wirtualna dla x86, czyli dla komputerów PC, 
nazywa się CPCtrl (Soft Controller) i ona faktycznie w trybie on-line symuluje blok 
i regulatory systemu sterowania. Dane udostępnia na zewnątrz za pomocą protokołu 
Modbus TCP, który przed uruchomieniem symulacji należy aktywować. Na rys. 3 pokazano 
fragment okna Soft Controllera z funkcjonującą symulacją. Na marginesie można dodać, że 
Soft Controller jest również w stanie współpracować z typowymi kartami I/O dołączanymi 
przez USB, w tym z kartami National Instruments. 

 
Rys. 3. Soft Controller CPDev/CPCtrl z uruchomioną symulacją 

Modbus TCP. Protokół ten, jako Modicon Modbus Ethernet, jest udostępniany przez serwer 
MBENET, jeden z rodziny I/O Servers Wonderware. Okno konfiguracyjne MBENETa 
pokazano na rys. 4. Komunikacja z Soft Controllerem (ID=1) odbywa się za pośrednictwem 
local hosta (IP=127.0.0.1). Okres aktualizacji danych jest ustawiony na 50 ms, co poprawia 
wizualizację w InTouchu. 

InTouch. Pakiet ten, opracowany już wiele lat temu w amerykańskiej firmie Wonderware, 
jest znany w kraju dzięki krakowskiej firmie Astor. Studenci zapoznają się z nim na 
wcześniejszych zajęciach. Podobnie jak w przypadku programów symulatora w CPDevie, 
również tutaj otrzymują oni gotowy projekt wizualizacyjny, który uruchamiają. Ewentualne 
rozszerzenie wizualizacji wymaga odczytu adresów dodatkowych zmiennych w raporcie 
kompilacji CPDeva, a potem zadeklarowania ich odpowiedników w InTouchu (Tagname 
Dictionary). Pokazany na początku schemat bloku (rys. 1) przygotowano korzystając 
z biblioteki Symbol Factory dostępnej poprzez ikonę Wizards w InTouchu. 



str. 4 Leszek Trybus,  Jak obecnie uczy się energetyków sterowania blokiem energetycznym. 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA XIX   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2015 
 

 
Rys. 4. Okna konfiguracyjne protokołu Modbus TCP serwera MBENET 

 Alternatywą dla symulatora CPDev – Modbus TCP – InTouch mógłby być także symulator 
funkcjonujący w środowisku TwinCAT – OPC – InTouch z bardziej zaawansowanym niż CPDev 
pakietem inżynierskim Beckhoffa. Dwugodzinna demonstracyjna wersja TwinCATa i protokół OPC 
pozwalają również na pracę w domu. 

3. Poziom wody w walczaku 
Model. Na rys. 5 pokazano model transmitancyjny poziomu wody w walczaku, a właściwie 
mieszanki wodno-parowej, z danymi odpowiadającymi blokowi 125 MW i kotłem 380 t/h 
pary [6]. Każdy student jako zadanie domowe otrzymuje taki model, z nieco innymi 
wartościami (podobnie w innych układach). 

 
Rys. 5. Schemat technologiczny i układy regulacji bloku energetycznego 

Oznaczenia są następujące: 

 h – poziom wody w walczaku, 
 Fw – dopływ wody zasilającej, 
 UL – stopień otwarcia zaworu, 
 ΔFw – wahania dopływu wody (zakłócenie), 
 ΔFk – zmiany poboru pary przez turbinę, 
 RH3 – upust do stacji redukcyjno-schładzającej (rozruch). 

 Transmitancja typu całkującego po prawej stronie rys. 5 wskazuje, że ogólnie biorąc 
mamy do czynienia z obiektem astatycznym. Transmitancja po lewej stronie reprezentuje tzw. 
„kurczenie się” pary następujące po zwiększeniu dopływu wody zasilającej (zimnej). 
Temperatura mieszanki wodno-parowej wtedy spada, pęcherzyki pary kurczą się, 
co naturalnie wpływa na poziom. Z kolei transmitancja górna reprezentuje efekt odwrotny, 
tzw. „pęcznienie pary” towarzyszące wzrostowi poboru pary przez turbinę lub upustem do 
stacji redukcyjno-schładzającej. Wówczas ciśnienie pod kopułą walczaka spada, pęcherzyki 
pary zawarte w wodzie pęcznieją, co również wpływa na poziom. 
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Badania modelu. Pokazany model poziomu, pomimo że prosty, dostarcza odpowiedzi na 
podstawowe pytania dotyczące przyjętych rozwiązań i zachowania układu regulacji. Pierwsze 
z nich brzmi: Dlaczego układ regulacji powinien być redundowany? Odpowiedź daje już 
obserwacja poziomu, gdy zakłócenia dopływu wody lub poboru pary są przypadkowe, 
co faktycznie zawsze ma miejsce (w symulatorze zakłócenia przypadkowe aktywuje 
przełącznik RANDOM NOISE w stacyjce pokazanej dalej). Jak widać na rys. 6a, pomimo że  
 

a)   

 

b)   

 

c)   

Rys. 6. Reakcja poziomu w walczaku na: a) zakłócenie przypadkowe, b) wzrost dopływu 
wody zasilającej, c) wzrost poboru pary 

zakłócenia przypadkowe mają zerową średnią, to poziom dryfuje powoli w górę lub w dół 
oddalając się od nominalnego (jest to tzw. proces Wienera). W skrajnym przypadku może to 
doprowadzić do opróżnienia lub przepełnienia walczaka i awarii. Dlatego więc układ 
regulacji powinien pracować bez przerwy, co zapewnia redundancja. Z tego samego powodu 
aktywny regulator nie powinien pozostawać zbyt długo na pasywnym sterowaniu ręcznym. 
 Reakcję poziomu na skokowy wzrost dopływu wody pokazano na rys. 6b. Widać tu 
wyraźnie opóźnienie narastania poziomu spowodowane wspomnianym kurczeniem się pary. 
Oczywiście opóźnienie to ma wpływ na nastawy regulatora i czas regulacji. 
 Jeszcze ciekawiej wygląda reakcja poziomu na skokowy wzrost poboru pary pokazana 
na rys. 6c. Na skutek gwałtownego pęcznienia pęcherzyków pary, poziom najpierw przez 
kilkadziesiąt sekund narasta, a dopiero potem zaczyna opadać (rys. 6c odpowiada 10-krotnej 
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zmianie skali czasu). Z zakłóceniem, w reakcji na które obiekt najpierw wychyla się w jedną 
stronę, a dopiero potem ostatecznie w drugą (czyniąc jakby „piłkarski zwód”) regulatory PID 
radzą sobie kiepsko. System pomiarowy i struktura układu regulacji powinna więc być taka, 
aby to dokuczliwe zakłócenie zmierzyć i skompensować poprzez uzupełnienie sterowania o 
jego pomiar z przeciwnym znakiem niż naturalne oddziaływanie na obiekt (przełącznik 
FEEDFORWARD w stacyjce). 

4. Regulacja poziomu w walczaku 
 Fragment bloku energetycznego z układem regulacji poziomu i obsługującą go stacyjką 
operatorską pokazano na rys. 7a,b. Regulator LC na podstawie pomiaru poziomu h i poboru 
pary Fk (kompensacja) steruje dopływem wody zasilającej Fw. W stacyjce dostępne są 
przełączniki AUTO/MAN, RANDOM NOISE, FEEDFORWARD, suwaki nastaw regulatora, 
okno trendu dla obserwacji przebiegów oraz przyciski Strojenie i Zakłócenia służące do 
przeprowadzenia badań. 

a)   

 
b)   

Rys. 7. a) Schemat technologiczny kotła z układem regulacji poziomu w walczaku, 
b) stacyjka operacyjna układu regulacji 

Strojenie. Ze względu na wzajemne oddziaływanie na siebie pętli regulacyjnych, do 
eksperymentalnego nastawiania regulatorów PID zaleca się metodę oscylacji 
przekaźnikowych Åströma-Hägglunda, a nie metodę odpowiedzi skokowych, bo odpowiedzi 
skokowe mogą nie być powtarzalne. Przebieg przekaźnikowego sterowania poziomem, tutaj 
oznaczonego przez y, przy zmianie dopływu wody u o 10% pokazano na rys. 8. Należy 
z niego odczytać amplitudę y i okres oscylacji, obliczyć wzmocnienie krytyczne i np. za 
pomocą reguł Zieglera-Nicholsa wyznaczyć nastawy regulatora. Symulator bloku może to 
również uczynić automatycznie. Warto także pamiętać, że regulator PID nie jest w stanie 
zapewnić krótszego czasu regulacji niż przynajmniej kilka opóźnień obiektu. 
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Rys. 8. Strojenie przekaźnikowe regulatora poziomu 

Badania układu regulacji. Na rys. 9a pokazano przebiegi poziomu y i dopływu wody u po 
skokowym wzroście zadanego poziomu w o 5%. Regulator przejściowo zwiększył dopływ u 
doprowadzając y do w, ale po pewnym czasie wrócił do pierwotnego u, bo pobór pary się nie 
zmienił, więc wody należało dostarczać tyle samo. 

a)   

 

b)   

 

c)   

Rys. 9. Przebiegi w układzie regulacji poziomu po skokowej zmianie: a) zadanego poziomu 
h0 oraz przepływu pary Fk w układzie bez kompensacji (b) i z kompensacją (c) 

 Reakcję układu na skok poboru pary Fk o 15% w układzie bez kompensacji pokazano 
na rys. 9b. Widać, że po ustaleniu się przebiegów dopływ wody u jest większy, a poziom y 
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wrócił do zadanej wartość w. Tym niemniej poziom przejściowo spadł bardzo wyraźnie 
(o 11%). Początkowa „pętelka” jest spowodowana pęcznieniem pary (por. rys. 6c). 
 Włączenie kompensacji przełącznikiem FEEDFORWARD w stacyjce radykalnie 
poprawia sytuację, o czym świadczy rys. 9c. Tym razem skok poboru pary Fk o 15% 
spowodował odchyłkę poziomu o 2%, co z grubsza odpowiada realiom praktycznym. 
 Oprócz stacyjki obsługującej układ regulacji symulator udostępnia również okno do 
monitorowania pracy układu pokazane na rys. 10, z animacją poziomu wody w walczaku oraz 
możliwością ustawiania suwakami wielkości zadanej h0 i zakłóceń ΔFw, ΔFk. 

 
Rys. 10. Okno monitorowania układu regulacji poziomu 

5. Temperatura pary przegrzanej 
 Jak już to było widać na poprzednich rysunkach, przegrzewacz pary modelowany 
w symulatorze składa się z dwóch sekcji, pomiędzy którymi znajduje się schładzacz 
wtryskowy. Odpowiada temu ogólny schemat z rys. 11a, na którym oprócz przepływu pary Fk 
pobieranej przez turbinę występują: 

 T1wy – temperatura na wyjściu sekcji I, 
 T2we – temperatura na wejściu sekcji II, 
 T2=Tk – temperatura na wyjściu sekcji II, czyli temperatura pary dostarczanej do turbiny, 
 Twt – temperatura wody wtryskowej, 
 UT – stopień otwarcia zaworu wody wtryskowej, 
 Pw – ciśnienie pary w walczaku, tzn. na wejściu sekcji I, 
 Q – strumień dostarczanego ciepła (moc), 
 RSH2 – upust do stacji redukcyjno-schładzającej. 

 Znaki +, – wskazują, czy dana wielkość wyjściowa zwiększa, czy zmniejsza 
temperaturę. 
 Model transmitancyjny odpowiadający schematowi ogólnemu pokazano na rys. 11b, 
gdzie wartości współczynników reprezentują identyczne sekcje [6]. Sam schładzacz jest 
opisany transmitancją inercyjną 4/(30s+1) o stałej czasowej wyraźnie mniejszej niż stałe 
czasowe transmitancji reprezentujących odziaływanie Fk, Q i Pw na sekcje. Kdys=0.1 jest tzw. 
dyspozycyjnym współczynnikiem wzmocnienia, który uwzględnia wysysanie wody ze 
schładzacza przy wzroście przepływu pary Fk (ciśnienie w schładzaczu wtedy spada). 
 Przebiegi badań takiego modelu nie są tu zamieszczone jako nie budzące raczej 
wątpliwości, jeśli tylko pamiętać o znakach +, – określających kierunek oddziaływania na 
temperaturę odpowiednich wielkości wejściowych. 
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Układ kaskadowy. Jak można było zauważyć na rys. 1, do regulacji temperatury Tk na 
wyjściu kotła służy układ kaskadowy o schemacie jak na rys. 11c. Regulator podrzędny (TC2 
na rys. 1) ustawiając wtrysk wody UT stabilizuje temperaturę T2we na wejściu sekcji II, na  
 

a)          

 

b)          

 

c)     

Rys. 11. a) Ogólny schemat przegrzewacza, b) model transmitancyjny, c) schemat 
kaskadowego układu regulacji temperatury 

wartości T2we,0 wyznaczanej przez regulator główny. Wielkością zadaną regulatora głównego 
jest Tk0, a mierzoną Tk. Jeżeli Tk jest zbyt małe, to regulator zwiększa T2we,0 i odwrotnie. 
Regulacja kaskadowa zapewnia wyraźnie lepsze tłumienie zakłóceń oddziałujących na 
pierwszą część obiektu niż zwykła regulacja jednoobwodowa. Tutaj pierwszą częścią obiektu 
jest schładzacz, a jego zakłóceniami pobór pary Fk i temperatura pary T1wy opuszczającej 
sekcję I. 

6. Regulacja temperatury pary przegrzanej 
 Analogicznie jak poprzednio, na rys. 12a,b pokazano schemat technologiczny 
z kaskadowym układem regulacji temperatury pary oraz obsługującą go stacyjką operacyjną. 
Dla uproszczenia przyjęto, że regulator podrzędny będzie typu P. Pierwsze cztery suwaki po 
lewej stronie na dole nastawiają regulator główny, a prawy suwak regulator podrzędny. 
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a)   

 
b)   

Rys. 12. a) Schemat technologiczny z układem regulacji temperatury pary, b) stacyjka 
operacyjna układu regulacji 

Strojenie regulatorów. Jest przeprowadzane jak poprzednio metodą oscylacji 
przekaźnikowych rozpoczynając od regulatora podrzędnego sterującego schładzaczem. 
Przebiegi dopływu wody wtryskowej i temperatury na wejściu sekcji II przegrzewacza 
pokazano na rys. 13a, a po nałożeniu ich na siebie w Matlabie/Simulinku, na rys. 13b. Nie jest  
 

a)   

 

b)                     

Rys. 13. Przekaźnikowe sterowanie schładzaczem dla strojenia regulatora podrzędnego: 
a) symulacja on-line, b) symulacja Matlab/Simulink 
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to łagodne „falowanie” jak na rys. 8, ale ostre „trójkąty” o wierzchołkach 
zsynchronizowanych z przełączeniami sterowania. Gdyby metodą Zieglera-Nicholsa 
nastawiać regulator na podstawie takich przebiegów, to otrzyma się kilkakrotnie mniejsze 
wzmocnienie niż jest normalnie potrzebne. Reprezentuje to automatycznie wyznaczona przez 
symulator wartość KP=0.6 na rys. 13a i powolne ustalanie się temperatury na wartości 
zadanej po zakończeniu przełączeń przekaźnikowych. Wyjściem jest w takim przypadku 
wyznaczenie transmitancji całkującej typu 1/Tcs na podstawie nachylenia trójkątów, pomimo 
że transmitancja schładzacza faktycznie jest inercyjna (4/(30s+1)). Mając współczynnik Tc 
należy tak dobrać KP, aby uzyskać w miarę krótki czas regulacji w pętli wewnętrznej. 
W opisywanym eksperymencie zamiast 0.6 przyjęto KP=3.0. 
 Po nastawieniu regulatora podrzędnego i zamknięciu wewnętrznego sprzężenia 
zwrotnego przechodzi się do przekaźnikowego sterowania zadaną temperaturą T2we,0 
regulatora podrzędnego mierząc amplitudę i okres oscylacji temperatury wyjściowej T2=Tk. 
Przebiegi, których tutaj nie pokazano, są typowym falowaniem, więc regulator główny można 
nastawić metodą Zieglera-Nicholsa. 

Badanie układu kaskadowego. Na rys. 14a,b,c pokazano przebiegi dynamiczne w układzie  
 

a)   

 

b)   

 

c)   

Rys. 14. Przebiegi w układzie regulacji temperatury pary po skokowej zmianie: a) zadanej 
temperatury Tk0, b) poboru pary Fk, c) strumienia ciepła Q 
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regulacji temperatury otrzymane odpowiednio po skoku wielkości zadanej Tk0, poboru pary Fk 
i strumienia ciepła Q. Wzrost Tk0 powoduje (rys. 14a), że rośnie temperatura T2we na wejściu 
sekcji II na skutek zmniejszania dopływu wody wtryskowej ut. Skokowy wzrost poboru pary 
Fk zmniejsza przejściowo temperaturę Tk (rys. 14b), która po pewnym czasie wraca do 
zadanej Tk0. Następuje to dzięki odpowiedniemu wzrostowi temperatury wejściowej T2we 
poprzez zmniejszenie wtrysku wody ut. Odwrotnie dzieje się przy wzroście strumienia ciepła 
Q spowodowanego np. gwałtownym skokiem ilości doprowadzanego paliwa. 
 Na rys. 15 pokazano jeszcze okno układu regulacji temperatury służące do 
monitorowania. Można w nim ustawiać wielkość zadaną Tk0 oraz zakłócenia Fk i Q. 

 
Rys. 15. Okno monitorowania układu regulacji temperatury 

7. Podsumowanie 
 Efektywna nauka sterowania blokiem energetycznym nie może obecnie obejść się bez 
poglądowej symulacji. Symulatory z firm oferujących stanowiska dydaktyczne służą do 
ćwiczeń laboratoryjnych, a nie jako pomoc dla prac domowych studentów. Otwartą pozostaje 
więc sprawa symulatora spełniającego następujące warunki: 
 – można go instalować na własnych komputerach studentów, 
 – funkcjonuje w czasie rzeczywistym umożliwiając badania, 
 – środowisko użytkownika jest takie, jak w rozproszonych systemach sterowania. 
 Niniejszy artykuł dotyczy tworzenia takiego symulatora jako programowego 
odpowiednika symulatora sprzętowego, który w postaci rozbudowanego stanowiska 
laboratoryjnego istniał w Politechnice Warszawskiej. Stosowane w nim analogowe modele 
transmitancyjne odzwierciedlały podstawowe zachowania bloku energetycznego. Łatwo więc 
można było je przenieść najpierw do Matlaba/Simulinka, a potem do narzędzia 
inżynierskiego, jak np. CPDev. 
 Prezentowany symulator funkcjonuje w środowisku CPDev – Modbus TCP – InTouch, 
z 2-godzinną demonstracyjną wersją InToucha. Programy symulacyjne napisano w języku 
ST. Jako przykłady przedstawiono dwa układy regulacji bloku, tzn. regulację poziomu wody 
w walczaku oraz regulację temperatury pary przegrzanej na wyjściu kotła. 
 Badanie zachowania poziomu wody wyjaśnia, dlaczego regulator powinien być 
redundowany oraz dlaczego potrzebna jest kompensacja poboru pary do turbiny 
(feedforward). Układ regulacji temperatury pary jest układem kaskadowym. Osobliwością 
regulatora podrzędnego stabilizującego temperaturę na wyjściu schładzacza jest to, że po 
eksperymencie przekaźnikowym nie powinno się go nastawiać według standardowych reguł 
Zieglera-Nicholsa, bo otrzymane wzmocnienie jest zbyt małe. Schładzacz pary, który jest 
obiektem statycznym (inercyjnym), należy potraktować jako obiekt astatyczny (całkujący) 
i dopiero wtedy dobierać nastawy. 
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Tadeusz Skubis, Anna Piaskowy 
 
Metody badań właściwości magnetycznych materiałów nowej generacji 

 
Obserwowany w ostatnich latach rozwój materiałów magnetycznych można zauważyć 

nie tylko w dziedzinie twardych materiałów, ale również i miękkich materiałów 
magnetycznych [1-3]. Prowadzone badania w tej dziedzinie doprowadziły do pojawienia się 
na rynku materiałów o bardzo małych stratnościach (rzędu mW/kg), a zarazem bardzo dużych 
wartościach względnej przenikalności magnetycznej (rzędu setek tysięcy). Postęp 
technologiczny w wytwarzaniu materiałów magnetycznych spowodował również rozwój 
obwodów magnetycznych oraz maszyn elektrycznych i w szerszej perspektywie także 
czujników magnetycznych. Materiały magnetyczne znajdują szerokie zastosowanie w czułych 
wyłącznikach różnicowoprądowych (o działaniu bezpośrednim), w rdzeniach 
transformatorów oraz dławikach przeciwzakłóceniowych.  

 
Obwód magnetyczny odgrywa w maszynie bardzo ważną rolę. Im lepsze są 

właściwości magnetyczne materiału, z którego jest wykonany obwód magnetyczny, tym 
mniejsze rozmiary i wyższa sprawność maszyny, co z kolei wiąże się z oszczędnością stali, 
miedzi, materiałów izolacyjnych oraz energii elektrycznej (jest to istotne również w aspekcie 
ochrony środowiska). Cechy obwodu magnetycznego wpływają także na niezawodność pracy 
maszyny, dlatego stale dąży się do doskonalenia materiałów magnetycznych, przez 
zastosowanie specjalnych metod obróbki lub poszukiwanie nowych materiałów.  
 
Materiały magnetyczne jednofazowe 

Od połowy lat osiemdziesiątych prowadzone są prace dotyczące technologii produkcji 
i podstawowych właściwości magnetycznych taśm amorficznych, bardzo cienkich 
o grubościach ok. 15-25 μm [4]. Materiały te otrzymuje się w wyniku jednego procesu, 
bardzo szybkiego schładzania. W trakcie tak nagłego schładzania cząsteczki nie zdążą 
utworzyć sieci krystalicznej i pozostają we wcześniejszej pozycji (są ułożone chaotycznie 
w sposób bardziej zbliżony do cieczy), czyli amorficzność jest wynikiem braku porządku 
w sieci krystalicznej materiału. Materiały amorficzne charakteryzują się zdolnością do 
ciągłego i odwracalnego przejścia ze stanu stałego w stan ciekły pod wpływem zmian 
temperatury i ciśnienia, oraz bardzo wąską pętlą histerezy w stosunku do materiałów 
krystalicznych, niestety podatne są na zjawisko dużej magnetostrykcji. Początkowe prace 
dotyczące materiałów amorficznych koncentrowały się nad udoskonaleniem technologii 
produkcji tak, aby uzyskać taśmy możliwie szerokie, np.: o szerokości 150-210 mm, 
a następnie na poprawie gładkości ich powierzchni.  

 
Z chwilą opanowania techniki otrzymywania magnetyków amorficznych w postaci 

cienkich taśm materiały te stały się dostępne na rynku, oraz szeroko stosowane w produkcji 
rdzeni transformatorów energetycznych. Zasadniczą zaletą rdzeni z materiałów amorficznych 
jest możliwość dużej oszczędności energii zużywanej na przemagnesowanie obwodu 
magnetycznego. Transformator energetyczny z rdzeniem z taśmy amorficznej mocy 400 kVA 
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charakteryzuje się większą masą rdzenia, ale aż o 70% mniejszymi stratami stanu jałowego 
w stosunku do rdzenia z anizotropowych blach elektrotechnicznych (Si-Fe) [1].  

 
Jednym z często stosowanych materiałów amorficznych charakteryzującym się 

dobrymi właściwościami jest METGLAS, cienka taśma stopu metalu, znany również pod 
nazwą metaliczne szkło. Jest to niekrystaliczne ciało stałe, uzyskane przez gwałtowne 
ochłodzenie stopu żelaza, berylu krzemu i węgla. Gwałtowne krzepnięcie materiału pod 
wpływem temperatury tworzy unikalne właściwości ferromagnetyczne, które pozwalają na 
magnesowanie i rozmagnesowanie taśmy szybko i skutecznie przy małej stratności ok. 
5mW/kg [5]. Maksymalna względna przenikalność (magnetyczna  ok. 1000000.) Materiał ten 
posiada unikalne właściwości fizyczne, które łączą wysoką przenikalność magnetyczną, 
wytrzymałość, twardość oraz elastyczność i bardzo mała stratność. 

   
Materiały magnetyczne dwufazowe 

Dalsze badania w dziedzinie materiałów magnetycznych ukierunkowane zostały na 
coraz lepsze wykorzystanie struktury amorficznej co doprowadziło do uzyskania materiału 
nanokrystaliczengo ze szkła metalicznego w 88 r. [6]. Dwufazowe materiały nanokrystaliczne 
otrzymuje się w wyniku krystalizacji szkieł metalicznych, wieloskładnikowych stopów 
amorficznych. Proces nanokrystalizacji realizuje się najczęściej przez walcowanie na zimno 
z dodatkową obróbką termiczną lub  proces mechanicznego mielenia  i spiekania szkieł 
metalicznych [7,8], które przechodzą w stan równowagi termodynamicznej, inaczej nazywany 
stanem krystalicznym. W ciągu ostatnich lat udoskonalono proces ich produkcji i są one 
powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Materiały te cechuje duży moment magnetyczny 
oraz mała magnetostrykcja, niska koercja i duża przenikalność magnetyczna (zwłaszcza 
materiałów na bazie kobaltu - HITPERM). Materiały te mają bardzo drobne ziarno o średnim 
rozmiarze ok. (10-25 nm), ich struktura sprawia, że są niezbyt czułe na warunki wygrzewania 
w dość szerokim zakresie temperatur. Można wyróżnić kilka podstawowych grup stopów 
nanokrystalicznych różniących się głównie indukcjami nasycenia: FINEMET - stopy Fe-Si-
Nb-Cu-B, NANOPERM – stopy Fe-Zr-B-(Cu) i HITPERM – stopy Fe-X-B-Co. Znajdują 
szerokie zastosowanie w elektronice i elektrotechnice przez względnie niskie koszty 
produkcji, głównie wykorzystuje się je jako rdzenie magnetyczne w transformatorach dużej 
dokładności, w transformatorach wysokoczęstotliwościowych oraz w urządzeniach 
pomiarowych takich jak liczniki elektroniczne energii.  

Najciekawsze właściwości magnetyczne wykazują materiały na bazie żelaza, które 
określane są wspólną nazwą jako ferromagnetyki. 
 

Metody badań 

Wymagania stawiane materiałom magnetycznie miękkim zależą od ich przyszłego 
zastosowania. Inne wymagania stawiane są materiałom stosowanym w energetyce inne 
natomiast stosowanym w elektronice. Materiały stosowane w energetyce charakteryzować się 
powinny jak najmniejszą stratnością, co prowadzi do osiągnięcia wysokiej sprawności 
przetwarzania energii. Ponadto istotna jest duża początkowa przenikalność magnetyczna oraz 
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duża indukcja, wtedy gabaryty rdzenia, a tym samym jego masa są mniejsze, bądź przy tych 
samych gabarytach uzyskuje się większe moce. Takie materiały magnetyczne wykorzystuje 
się w obwodach magnetycznych, które cechują się dużymi wymiarami i masą (np.: 
transformatory dużych mocy). W transformatorach stosowanych w urządzeniach mniejszej 
mocy straty nie są aż tak ważne, czynnikiem decydującym staje się cena, dlatego 
różnorodność stosowanych materiałów jest olbrzymia. W elektronice ważna jest stratność 
w zakresie wysokich częstotliwości. Przeważnie indukcja oraz straty nie idą ze sobą w parze, 
tzn. materiał który posiada małe straty będzie miał również mniejszą indukcję. Inne ważne 
właściwości materiałów to przenikalność magnetyczna, zerowa magnetostrykcja i anizotropia, 
wąska pętla histerezy, czyli mała koercja oraz duża indukcja szczątkowa. 

 
Podstawowymi charakterystykami materiałów magnetycznych są zależności typu 

B=f(H), przy czym B jest indukcją odpowiadającą natężeniu pola H w badanym materiale. 
Charakterystyki wyznaczone w polu stałym noszą nazwę statycznych, zaś wyznaczane w polu 
przemiennym dynamicznych. Użytkownika najczęściej interesują charakterystyki 
dynamiczne, których pomiar wykonuje się na ściśle określonym obwodzie probierczym, na 
próbkach zamkniętych (toroidalne, ramowe) lub otwartych (różne kształty) opisanych 
w normach krajowych i europejskich. Ze względu na kształt badanej próbki wyróżnia się trzy 
podstawowe grupy układów do badań właściwości magnetycznych.  

 
1) Układy do badań próbek zamkniętych najczęściej pierścieniowych, toroidalnych. Od 

próbki wymaga się, aby była całkowicie zamknięta, bez szczeliny. Materiał próbki 
powinien być jednorodny, a jej szerokość powinna być mała w stosunku do średnicy 
wewnętrznej, ma to zapewnić równomierny rozkład pola w przekroju próbki. Należy tutaj 
zaznaczyć, że główną wadą próbek pierścieniowych jest pracochłonność ich uzwajania 
oraz możliwe straty temperaturowe w przypadku pól magnetycznych o dużych 
natężeniach. Natomiast zaletą jest to, że niemal cały strumień magnetyczny zamyka się 
w próbce. W oparciu o zamknięte próbki pierścieniowe budowane są systemy do 
pomiarów właściwości magnetycznie miękkich np. „Ferrometr” [9]. 

2) Układy do badania próbek otwartych w zamkniętym obwodzie magnetycznym np. aparat 
Espteina 25 cm [10] oraz permeametry takie jak SST (Single Sheet Tester [11]) – 
przyrząd do badania pojedynczych arkuszy blach.  
Aparat Epsteina jest jarzmem składającym się tylko z odpowiednio ułożonych uzwojeń: 
pierwotnego i wtórnego. Testowana próbka musi być przygotowana jako zestaw 
odpowiedniej ilości pasków materiału (blachy lub taśmy magnetycznej). Metoda badań 
zakłada, że cały strumień magnetyczny zamyka się w badanej próbce. 
 Jarzmo do pomiarów na pojedynczym arkuszu blachy składa się z dwóch części 
o kształcie litery C, które służą do zamykania strumienia magnetycznego wytwarzanego 
przez zestaw uzwojeń: pierwotnego i wtórnego. Jarzmo musi być wykonane w taki 
sposób, aby jego reluktancja była pomijalnie mała w porównaniu z reluktancją badanej 
próbki. 

3) Układy do badania próbek otwartych w obwodzie magnetycznym długiej cewki [12]. 
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Pełne scharakteryzowanie dynamicznych własności magnetycznych wymaga podania 
rodziny pętli dynamicznych histerezy przy ustalonej grubości próbki, częstotliwości, 
ustalonym kształcie i czasowym przebiegu pola magnetycznego, lub indukcji magnetycznej. 
Dlatego właściwości te trudno nazywać charakterystykami materiału, w rzeczywistości są to 
charakterystyki próbek o określonych kształtach i badanych w określonych warunkach. Z tego 
tez powodu w projektowaniu urządzeń o wysokiej dokładności badania właściwości 
magnetycznych wykonywane są w fazie ich projektowania na docelowej próbce materiału. 
Oprócz charakterystyk magnesowania wyznacza się charakterystyki strat najczęściej 
w funkcji indukcji maksymalnej i częstotliwości. Przeważnie takie wyniki badań znajdują się 
w normach katalogowych poszczególnych wyrobów oraz urządzeń. 

 
Największa dokładnością charakteryzują się metody na próbkach zamkniętych 

pierścieniowych, ale ich podstawową wadą jest pracochłonność przygotowywania próbki. 
Aby zmniejszyć tą niedogodność proponuje się wykorzystanie raz przygotowanego uzwojenia 
pomiarowego zakładanego każdorazowo na badaną próbkę. Konstrukcja uzwojenia zakłada 
wykorzystanie izolowanych przewodów miedzianych, które są łączone szeregowo w złączu 
DB25. W związku z tym założenie uzwojenia pomiarowego o ilości zwojów odpowiednio 
24/48/72 wymaga przewinięcia 1/2/3 krotnego przygotowanego przewodu ze złączem 
i zamknięcia go w taki sposób, aby złącze znajdowało się na zewnątrz rdzenia.   

 
Dynamiczną charakterystykę magnesowania Bm=f(Hm) można wykreślić na podstawie 

znajomości wartości maksymalnych prądu płynącego przez uzwojenie i napięcia 
indukującego się na jego zaciskach. Taki układ pomiaru metodą techniczną prądu i napięcia 
przedstawiono na rysunku 1. Magnetowód z nawiniętym uzwojeniem pomiarowym zasilany 
jest napięciem przemiennym z generatora.  

 
Rys. 1. Układ pomiaru prądu i napięcia 

 
Indukcję magnetyczną Bm w badanym rdzeniu o przekroju poprzecznym S wyznacza 

się mierząc wartość skuteczną siły elektromotorycznej U dla danej częstotliwości f napięcia 
zasilającego. Wzór (1) obowiązuje tylko dla napięć sinusoidalnych, dlatego układ pomiarowy 
z rysunku 1 zasilany jest napięciem sinusoidalnym z generatora, co przy spełnieniu warunku 
dużo mniejszej impedancji wewnętrznej źródła w stosunku do impedancji uzwojenia 
magnetowodu skutkuje sinusoidalnym wymuszeniem indukcji magnetycznej [13]. 

 
fSz

UB
44,4m = , (1) 

 
gdzie: S jest przekrojem poprzecznym rdzenia. 
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Natężenie pola magnetycznego Hm oblicza się na podstawie pomiaru wartości 

skutecznej prądu płynącego w uzwojeniu pomiarowym próbki toroidalnej. 

 
m

m
2
l

IzH = , (2) 

 
gdzie: lm jest średnią drogą dla strumienia magnetycznego. 
 
Na podstawie wartości Bm i Hm wyznacza się względną przenikalność magnetyczną 

(amplitudową) w funkcji częstotliwości.  

 
m

7
m

r 10π4 H
B

−=µ , (3) 

 
Wyniki pomiarów parametrów magnetycznych dla przykładowego rdzenia z materiału 

FINEMET przedstawione są na rys. 2. 
 

a)   b)  
 

Rys. 2. Charakterystyki rdzenia toroidalnego wykonanego z materiału FINEMET dla 
różnych częstotliwości a) charakterystyka magnesowania, Bm=f(Hm), b) charakterystyka 

przenikalności magnetycznej μr=f(Bm)  
  
Do badań przenikalności oraz stratności wykorzystano model zastępczy cewki dla 

prądu przemiennego, w modelu celowo pominięto pojemność międzyzwojową. Pomiar 
parametrów zastępczych próbki toroidalnej zrealizowano przy wykorzystaniu układu mostka 
Haya przedstawionego na rysunku 3, który umożliwia wyznaczenie impedancji zastępczej 
magnetowodu, czyli rezystancji strat RFe i reaktancji magnesowania Xµ przy różnych 
wartościach indukcji magnetycznej i częstotliwości. Rezystancja strat RFe odzwierciedla straty 
czynne w rdzeniu (inaczej straty materiałowe) natomiast reaktancja magnesowania Xµ 
właściwości magnetyczne materiału (przenikalność). Parametry te wstępnie mierzy się 
w układzie pomiaru prądu i napięcia (tzw. metodą techniczną). Na podstawie otrzymanych 
wyników dobiera się wartości elementów mostka tak, aby uzyskać większą precyzję pomiaru. 

 
Znając wymiary badanej próbki można skorzystać ze wzorów (4) i (5) i wyznaczyć 

stratność oraz przenikalność magnetyczną materiału próbki. 
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gdzie: V jest objętością danej próbki, a ∆pFe jest jej stratnością. 
 

 
Rys. 3. Układ do pomiaru parametrów gałęzi poprzecznej schematu zastępczego 

transformatora 
 
W oparciu o wartości parametrów zastępczych przyjętego modelu w poszczególnych 

punktach charakterystyki magnesowania, liczbę zwojów nawiniętą na rdzeń podczas 
wykonywania pomiarów, oraz wartości parametrów konstrukcyjnych rdzenia (wymiary 
geometryczne oraz masa), można wyznaczyć właściwości magnetyczne materiału [14]. 
W dalszych rozważaniach pominięto straty na impedancji uzwojenia (tzw. straty podłużne) ze 
względu na małe wartości w odniesieniu do wartości parametrów poprzecznych modelu. 
Z powodu nieliniowości parametrów poprzecznych (RFe oraz Xμ) prąd płynący w gałęzi 
obiektu pomiarowego (magnetowód z nawiniętym uzwojeniem) jest odkształcony.  
 

Z analizy układu mostka, w którym są elementy nieliniowe RFe, Xμ wynika, że kształt 
napięcia na rezystancji R2 mostka nie jest sinusoidalny, pomimo faktu , że mostek zasilany 
jest napięciem sinusoidalnie zmiennym. Odkształcone napięcie prowadzi do odkształcenia 
indukcji magnetycznej w rdzeniu. Dlatego aby można było stosować wzory (1) – (3) 
konieczne jest zastosowanie detektora selektywnego, który pozwala wyznaczyć stany 
zrównoważenia mostka dla pierwszej harmonicznej napięcia na  obiekcie pomiarowym. 
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W celu wyznaczenia wartości parametrów RFe i Xμ musi zachodzić stan równowagi mostka 
dla pierwszej harmonicznej napięcia na jego przekątnej. Jeśli zachodzi stan równowagi 
mostka, wtedy parametry gałęzi poprzecznej schematu zastępczego są wyznaczane w oparciu 
o przebieg sinusoidalny. Do równoważenia mostka jak i pomiaru napięcia na obiekcie 
badanym jako detektor selektywny zastosowano oscyloskop cyfrowy z funkcją FFT (ang. Fast 
Fourier Transform) obliczającą dyskretną transformatę Fouriera. Stan równowagi mostka 
uzyskuje się dla pierwszej harmonicznej napięcia na przekątnej mostka.  

 
Dla stanu równowagi mostka prawdziwe są następujące zależności: 

 
R

R 21
Fe

RR
= , (6) 

 

 
CX 21RRω=µ . (7) 

 
Wszystkie pomiary przeprowadzone zostały w szerokim paśmie częstotliwości oraz 

indukcji magnetycznej. Przykładowe charakterystyki materiału FINEMET wyznaczone 
w układzie mostkowym przedstawiają wykresy na rysunku 4. 

a)   b)  
Rys. 4 a) Zależność rezystancji strat od indukcji magnetycznej, RFe=f(Bm), 

b) Zależność reaktancji magnesowania od indukcji magnetycznej, Xμ=f(Bm) 
 

Materiały para- oraz diamagnetyczne 

Odrębną grupę stanowią materiały, które charakteryzują się małą podatnością 
magnetyczną, zalicza się do nich materiały paramagnetyczne oraz diamagnetyczne, które 
również są wykorzystywane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych. Materiały 
zaliczane do paramagnetyków cechują się małą podatnością na zewnętrzne pole magnetyczne, 
są one w bardzo niewielkim stopniu przyciągane przez pole magnetyczne i zachowują swoje 
własności po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego. Materiały paramagnetyczne są 
często wykorzystywane w produkcji urządzeń elektrycznych takich jak generatory oraz silniki 
elektryczne dużej mocy, które wykonuje się z różnego rodzaju stali stopowych, dlatego 
konieczne są badania ich właściwości magnetycznych. 

Materiały diamagnetyczne magnesują się również w niewielkim stopniu, lecz 
w kierunku przeciwnym w stosunku do zewnętrznego pola magnetycznego, odwrotnie niż 
paramagnetyki. Z uwagi na swoje właściwości wykorzystuje się je między innymi do budowy  
różnych czujników magnetycznych. 
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Cechą charakterystyczną zarówno paramagnetyków jak i diamagnetyków jest niska 
wartość przenikalności magnetycznej, która jest bardzo bliska jedności, przez co jej 
wiarygodny pomiar nie należy do zagadnień typowych. Ponadto zaletą tych materiałów jest 
to, że dla bardzo wysokich wartości pola magnetycznego funkcja przenikalności 
magnetycznej pozostaje stała, co umożliwia uzyskanie bardzo dużych indukcji. 

Ze stali niemagnetycznych wykonuje się elementy maszyny znajdujące się poza drogą 
głównego strumienia magnetycznego, ale poddane działaniu przemiennych magnetycznych 
pól rozproszenia o dużym natężeniu (nawet do 10 kA/m). 

 
Metody badań 

Jedną z metod pomiaru przenikalności magnetycznej takich materiałów  jest metoda 
indukcyjna prądu przemiennego [15, 16], która polega na porównaniu wartości indukcji 
magnetycznej czujnika zawierającego cewkę solenoidalną o rdzeniu wykonanym z  badanego 
materiału, z wartością indukcji magnetycznej w tej samej cewce bez rdzenia. W oparciu 
o metody indukcyjne tworzone są rozwiązania komercyjne analogowych i cyfrowych 
czujników do pomiaru przenikalności magnetycznej [17]. Czujnik indukcyjny posiada dwa 
uzwojenia: magnesujące (oznaczone indeksem m) i detekcyjne (oznaczone indeksem d). 
Uzwojenie magnesujące wymusza jednorodne pole magnetyczne w badanej próbce, natomiast 
w uzwojeniu detekcyjnym mierzy się siłę elektromotoryczną proporcjonalną do pochodnej 
strumienia magnetycznego przenikającego badany rdzeń. Całkowity strumień magnetyczny 
w czujniku jest sumą strumienia przenikającego przez uzwojenie detekcyjne oraz strumienia 
pasożytniczego środowiska, co w przypadku badania materiałów ferromagnetycznych nie 
stanowiłoby problemu, gdyż strumień ten jest znacznie mniejszy od strumienia roboczego 
i jego wpływ można by pominąć. W przypadku badania materiałów paramagnetycznych oraz 
diamagnetycznych strumień pasożytniczy może być nawet kilkakrotnie większy od strumienia 
roboczego próbki, dlatego nie można pominąć jego wpływu [18].  

 
Pomiar przenikalności magnetycznej przeprowadza się mierząc siłę elektromotoryczną 

wyidukowaną dwukrotnie:  
1) w sytuacji gdy uzwojenia nie obejmują próbki, a sprzęgają się przez strumień 

pasożytniczy i strumień roboczy próbki powietrznej, 
2) w sytuacji, gdy uzwojenia obejmują próbkę i sprzęgają się przez strumień pasożytniczy 

i strumień roboczy próbki badanej.  
 
Badane próbki mają kształt walca co umożliwia ich łatwe wsunięcie oraz wysunięcie 

z uzwojeń czujnika indukcyjnego i stanowi dodatkową zaletę w trakcie pomiaru, gdyż 
strumień pasożytniczy pozostaje niezmienny. 

Składowe bierne napięć wyindukowane w uzwojeniu detekcyjnym w obu etapach 
pomiaru można opisać następującymi zależnościami, 

 
 ( )pspdp 44,4 SSBfzU += , (8) 
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 ( )ppssds 44,4 BSBSfzU += , (9) 

 
gdzie: Bp jest indukcją magnetyczna w przekroju Sp zajmowanym przez powietrze, 

natomiast, Bs jest indukcją magnetyczną w przekroju Ss badanej próbki. Up jest napięciem 
indukowanym w uzwojeniu detekcyjnym, w sytuacji gdy w czujniku nie ma próbki, natomiast 
Us jest napięciem indukowanym w czujniku z badaną próbką. 

 
Uwzględniając zależności występujące w polu magnetycznym oraz korzystając 

z równań (8) i (9) można wyprowadzić zależność, która pozwoli określić przenikalność 
magnetyczną badanej próbki 

 
( )

ps

psp1
US

UUS
r

−
+=µ , (10) 

 
Z przedstawionej zależności wynika, że problem pomiaru przenikalności 

magnetycznej względnej można sprowadzić do dokładnego pomiaru składowych biernych 
napięć wyidukowanych w uzwojeniu detekcyjnym solenoidu. Pomiar składowych biernych 
napięć wykonano w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 5. 

 

 
Rys. 5 Schemat układu pomiarowego 

 
Pomiar składowej biernej małego napięcia U wyindukowanego na uzwojeniu 

detekcyjnym  zrealizowano przy pomocy detektora fazy (Stanford Lock In Amplifier). Faza 
napięcia U mierzona jest względem spadku napięcia (napięcie referencyjne Uref) 
na bezindukcyjnym rezystorze o wartości rezystancji R = 1 Ω, dlatego faza napięcia 
referencyjnego jest zgodna z fazą prądu magnesującego w związku z tym mierzony kąt 
pomiędzy prądem magnesującym a wyidukowanym napięciem jest proporcjonalny do kąta 
pomiędzy wektorami B i H. Pomiary przeprowadzono przy wybranych częstotliwościach oraz 
wartościach prądu magnesującego.  
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Tabela 1. Zestawienie wyników pomiaru przenikalności badanych próbek (f = 1 kHz, 
I = 80 mA) 

 

lp. d, 
mm 

Im{Up}, 
µV 

Im{Us}, 
µV 

µr 

1 5,9 2516 2352 0,815 
2 6,0 2516 8177 7,250 
3 6,0 2516 2523 1,008 
4 6,0 2516 2520 1,004 
5 5,9 2516 2518 1,002 
6 5,9 2516 2518 1,002 
7 5,9 2516 2518 1,002 
8 5,8 2516 3117 1,705 
9 6,0 2516 2470 0,949 

 
Wyniki badań wykonanych dla innych parametrów wykazały, że różnice 

w przenikalności magnetycznej są bardzo niewielkie, w miarę zwiększania częstotliwości 
względna przenikalność magnetyczna materiału maleje bardzo nieznacznie, natomiast im 
większe natężenie pola magnetycznego tym przenikalność materiału jest większa. 

 
Tab. 2.  Zestawienie wyników pomiaru przenikalności badanych próbek 

(f = 1 kHz, I = 80 mA) 
 

lp. d, mm Im{Up}, 
µV 

Im{Us}, 
µV µr 

1 5,9 -3139 -2939 0,819 
2 6,0 -3139 -10273 7,313 
3 6,0 -3139 -3151 1,011 
4 6,0 -3139 -3143 1,004 
5 5,9 -3139 -3143 1,004 
6 5,9 -3139 -3143 1,004 
7 5,9 -3139 -3143 1,004 
8 5,8 -3139 -3891 1,707 
9 6,0 -3139 -3084 0,951 

 
 

Tab. 3.  Zestawienie wyników pomiaru przenikalności badanych próbek 
(f = 800 Hz, I = 80 mA) 

 

lp. d, mm Im{Up}, 
µV 

Im{Us}, 
µV µr 

1 5,9 -2024 -1930 0,868 
2 6,0 -2024 -6605 7,287 
3 6,0 -2024 -2029 1,007 
4 6,0 -2024 -2024 1,000 
5 5,9 -2024 -2024 1,000 
6 5,9 -2024 -2024 1,000 
7 5,9 -2024 -2024 1,000 
8 5,8 -2024 -2506 1,703 
9 6,0 -2024 -1999 0,965 
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Wnioski 

Układ do pomiaru przenikalności magnetycznych materiałów o małej podatności 
magnetycznej (rys. 5) pozwala mierzyć obie składowe czynną oraz bierną napięcia 
indukowanego w uzwojeniu detekcyjnym cewki.  Na podstawie składowej biernej mierzonej 
w obu etapach procedury pomiarowej, kiedy w czujniku jest badana próbka i kiedy jej nie ma  
wylicza się przenikalność magnetyczną, natomiast składowa czynna może posłużyć do 
wyznaczenia konduktywności [20], 

Prace naukowe w zakresie zastosowania współczesnych materiałów magnetycznych 
oraz niemagnetycznych wskazują na możliwości poprawienia parametrów metrologicznych 
oraz sprawności produkowanych urządzeń i maszyn elektrycznych, np. transformatorów 
poprzez modyfikację właściwości magnetycznych rdzeni. Aktualnie produkowane 
transformatory mogą charakteryzować się wysoką efektywnością jeśli rdzenie będą 
produkowane z materiałów magnetycznych nowej generacji. To samo tyczy się 
transformatorów energetycznych, gdzie sprawność systemu energetycznego przekłada się 
również na ochronę środowiska.  
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DANFOSS Poland 
EATON Electric 
EMERSON 
HIT – Kody Kreskowe 
JUMO 
LIMATHERM Sensor  
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SKAMER-ACM 
TECHNOKABEL 
TURCK 
WIKA Polska 
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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. 
 
Nowa seria standardowych przemienników częstotliwości – ACS580 
 

10 lat po wprowadzeniu do sprzedaży przez firmę ABB najbardziej uniwersalnej i najpopularniejszej 
serii przemienników częstotliwości: ACS550, światło dzienne ujrzał jego następca: ACS580, który został 
zaprojektowany w oparciu o nową, wszechstronną architekturę napędów elektrycznych. 
Sukces standardowych przemienników częstotliwości z serii ACS550 był oparty między innymi na szerokim 
zakresie mocy, bogatym wyposażeniu standardowym, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych 
i programowych, łatwej dostępności i ogromnej niezawodności. Seria ACS580, która w tym roku wchodzi 
do sprzedaży na polski rynek, została zaprojektowana przez fińskich inżynierów, którzy zaadoptowali wszystkie 
najlepsze rozwiązania pochodzące z ACS550, wprowadzając przy tym dużo ulepszeń, nowe funkcje i niezwykle 
intuicyjny interfejs użytkownika. 

 
Przemienniki nowej serii ACS580, podobnie jak 

ich poprzednicy, są urządzeniami o konstrukcji 
naściennej i obudowie w stopniu ochrony IP21 
(standard). Charakteryzują się mniejszymi lub takimi 
samymi gabarytami co ACS550, dzięki czemu 
ewentualna ich zamiana nie spowoduje wystąpienia 
kłopotów z montażem. Najistotniejszą cechą nowych 
przemienników jest ich zakres mocy, który rozszerzono 
aż do 250 kW (konstrukcja do powieszenia na ścianie, 
napięcie zasilania: 3 x 400V). Budowa tych urządzeń jest 
przy tym niezwykle kompaktowa, przykładowo: ACS580 
o najwyższej dostępnej mocy ma wysokość poniżej 1 m 
i waży niecałe 100 kg. 

 
Oferta nowej serii ACS580 obejmuje również 

urządzenia w obudowie o zwiększonym stopniu ochrony 
IP55. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie umożliwiające 
instalację falowników w otoczeniu o wysokim zapyleniu, 
dużej wilgotności powietrza oraz gdzie mogą 
występować znaczne wibracje. Bardzo istotny jest fakt, 
że napędy w IP55 charakteryzują się praktycznie tymi 
samymi wymiarami co urządzenia w IP21: jedynie ich 
głębokość jest lekko zwiększona, natomiast wysokość 
i szerokość pozostaje niezmieniona.W niedalekiej przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu oferty o nowe 
rozwiązanie konstrukcyjne: moduły wsuwane do samodzielnej zabudowy w szafie ACS580-04, o znacznie 
wyższych mocach. 

 
Przemienniki serii ACS580 zostały wyposażone w oprogramowanie udostępniające wiele funkcji, które 

są często stosowane w aplikacjach pompowych i wentylatorowych, takich jak: regulator PID, z dwoma 
niezależnymi zestawami nastaw, który umożliwia utrzymywanie pewnej zmiennej procesowej (ciśnienie, 
przepływ) na zadanym poziomie, dlatego też nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń sterujących 
w aplikacji. Dodatkiem do regulatora PID jest funkcja uśpienia, która zapobiega powolnemu obracaniu się 
silnika w przypadku, gdy punkt pracy jest osiągnięty. Kolejną funkcjonalnością zawartą w oprogramowaniu 
przemienników ACS580 jest sterowanie wielopompowe/wielowentylatorowe w układzie 
kaskadowym. 

 
Bardzo istotną zaletą przemienników serii ACS580 jest ich bogate standardowe 

wyposażenie, co sprawia, że urządzenia te są niezmiernie proste w doborze. Jednym 
z elementów napędu jest opatentowany przez ABB dławik sieciowy „swinging choke” 
o zmiennej reaktancji, który zapewnia skuteczną redukcję harmonicznych w całym zakresie 
obciążenia (nawet o 24% niższy współczynnik THDI w porównaniu do standardowych 
rozwiązań). Cała rodzina ACS580 posiada oprócz tego w standardzie: wbudowany adapter 
magistrali komunikacyjnej Modbus RTU, funkcję STO, sterowanie wektorowe, 
lakierowane karty elektroniki, panel sterowania z asystentami, filtr EMC kategorii C2 
i bogaty interfejs sterowania. Ogromnym udogodnieniem dla użytkowników jest również 

Przemienniki ACS580 o tej samej mocy, 
w obudowie IP21 i IP55 
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dostępny za darmo program komputerowy do obsługi przemienników nowych serii, do pobrania ze strony 
internetowej ABB, z interfejsem w j. polskim. 
Silniki i generatory ABB – nowości w ofercie. 
 
ABB Optimizer - dobór i porównanie kosztów eksploatacji silników niskiego napięcia zgodnie 
z globalnymi wymaganiami sprawności energetycznej 
 

ABB oferuje szeroki zakres silników o dużej niezawodności i wysokiej sprawności, które mogą być 
stosowane z powodzeniem we wszelkich gałęziach przemysłu.  
 

W dziedzinie silników i generatorów, ABB udostępnia technologie pozwalające na osiągniecie nowej 
jakości w zakresie sprawności i oszczędności energii w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. 
Konstrukcja oparta na połączeniu najlepszych materiałów z szeroką wiedzą techniczną i wieloletnim 
doświadczeniem, pozwala silnikom ABB pracować w sposób niezawodny, bez względu na to, w jak 
wymagającej aplikacji czy procesie są one stosowane, przy 
jednoczesnym zapewnieniu minimalizacji kosztów użytkowania w 
całym cyklu życia produktu. 

 
Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów i dzieląc 

się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie kosztów eksploatacji 
silników elektrycznych, ABB opracowało i udostępnia na swojej stronie 
internetowej specjalna aplikację – Optimizer, która łączy w sobie kilka 
funkcjonalności.  

 
Pierwszą i najważniejszą cechą Optimizer’a jest możliwość 

wyboru dowolnego silnika niskiego napięcia z zakresu produktów ABB 
(włączając w to silniki o klasie sprawności IE4, jak również silniki 
przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem) i dokonanie  
obliczenia całkowitego kosztu eksploatacji dla zadanych parametrów 
takich jak: okres eksploatacyjny, obciążenie silnika, dzienna ilość godzin pracy jak również koszt kWh energii 
elektrycznej i koszt samego silnika. Optimizer pozwala porównać, jakie oszczędności finansowe przyniesie 
użycie silników ABB o różnej sprawności  w zadanych warunkach eksploatacyjnych jak również poznać 
pozytywny wpływ eksploatacji wysokosprawnego silnika na środowisko naturalne.  Możliwe jest też ręczne 

wprowadzenie wartości parametrów, co umożliwia 
włączenie do porównania silnika spoza zakresu 
produktowego ABB. Wynik prezentowany jest w 
postaci przejrzystego raportu w formacie pdf. 
  

Dla producentów maszyn i urządzeń oraz 
integratorów, którzy eksportują swoje produkty 
poza granice Unii Europejskiej Optimizer 
udostępnia możliwość doboru optymalnego silnika 
produkcji ABB do wszelkich światowych 
standardów MEPS (Minimal Efficiency 
Performance Standard – minimalny standard 
efektywności energetycznej). Optimizer udostępnia 
możliwość doboru silników spełniających standardy 
efektywności energetycznej krajów takich jak: 
Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Kanada, Chiny, 
Korea Południowa, Turcja oraz Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej. 

 
Niemniej istotną funkcjonalnością jest możliwość natychmiastowego pobrania szerokiego spektrum 

dokumentacji  zgromadzonej w bazie danych ABB. Dla każdego z silników możliwe jest pobranie arkuszy 
danych technicznych, rysunków, deklaracji zgodności, certyfikatów 
czy też modeli CAD. Ponadto zgromadzona literatura obejmuje 
także tematykę całkowitego kosztu eksploatacji silnika, narzędzi 

ABB pozwalających na działania prewencyjne, jak również informacje na temat globalnych wymagań 
efektywności energetycznej. 

 

ABB Optimizer (www.abb.com/lv-optimizer) 

http://www.abb.com/lv
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Optimizer’a można używać za pomocą przeglądarki internetowej, lub zainstalować jako aplikację 
na iPad. Narzędzie dostępne jest na stronie: http://www.abb.com-lv-optimizer. Korzystanie z narzędzia jest 
darmowe, nie wymaga rejestracji i dostępne jest w języku polskim. 
Przepływomierze wirowe ABB serii VortexMaster i SwirlMaster. 
 
ABB kontynuując wytyczoną drogę w rozwoju technologii pomiarów wprowadza do swojej oferty 
najnowsze przepływomierze wirowe Vortex oraz Swirl®. 
 

Technologia pomiarów przepływu metodami analizy wirów powstających na elemencie wzbudzającym 
(przegroda w przypadku Vortex i kierownica strugi w przypadku Swirl), wciąż jeszcze jest metodą pozwalającą 
na ciągły rozwój. ABB podążając za tym trendem wprowadza do swojej oferty, należące do serii Master 
najnowsze przepływomierze wirowe. Przepływomierze VortexMaster oraz SwirlMaster są następcami 
przepływomierzy Vortex i opatentowanego Swirl®, które z powodzeniem stosowane są w pomiarach przepływu 
gazów, cieczy i pary już od kilkunastu lat. Nowa seria przepływomierzy VortexMaster i SwirlMaster łączy 
doświadczenie zdobyte przez inżynierów ABB na polu pomiarów przepływu wraz z najnowszymi technologiami 
zastosowanymi w urządzeniach pomiarowych należących i niejako 
wyróżnionych nazwą Master.  
 
Istotne innowacyjne technologie zastosowane w przepływomierzach 
VortexMaster FSV430/450 i SwirlMaster FSS430/450:  
 

• Łatwe programowanie (Easy Setup)  
• Pamięć w czujniku i przetworniku (Sensor Memory) 
• Programowanie przez szkło (TTG -  through the glass)  
• Wspólna elektronika przepływomierzy FSV i FSS  
• Wbudowana korekcja przepływu masowego i energii od zmian 

ciśnienia i temperatury (FSV450 / FSS450) 
• Opcjonalne wejście dla analizatorów gazu (pozwala nie tylko na 

pomiar masy w stałych warunkach składu, ale również na jego pomiar w przypadku kiedy zmianie 
ulega skład gazu, kalkulacja gazu ziemnego zgodnie ze standardem AGA/SGERG) 

 
Nieodzowną nowością tej serii przepływomierzy jest zdolność do przeliczenia przepływu objętościowego 
do skompensowanego pomiaru masy/energii przepływającego gazu/pary. 
 

Dzięki technologii jaka została zapożyczona z już istniejących na rynku przepływomierzy serii Master, 
wewnątrz przepływomierza znajduje się pamięć, w której przechowywane są nie tylko dane kalibracyjne, ale 
również zapamiętane informacje konfiguracyjne użytkownika oraz zapamiętane wartości liczników i alarmów. 
Funkcja ta pozwala na wymianę elektroniki w przypadku awarii bez konieczności zapisywania ustawień. 
Odnajdujemy w nich funkcjonalność typowych urządzeń Plug&Play tylko po to, aby użytkownik w jak 
najszybszy i możliwe prosty sposób mógł w pełni wykorzystać swoje zasoby produkcyjne. Nawiązując również 
do serii Master zastosowano wspólną dla tej ideologii konstrukcję wskaźnika lokalnego z czterema klawiszami. 
Funkcja Easy Setup powoduje, że parametryzacja przepływomierza skraca czas jego uruchomienia do zaledwie 
kilku minut. Zaawansowane funkcje procesora DSP i automatycznej korekcji zera determinują zastosowanie 
tych przepływomierzy w instalacjach, gdzie na poziom sygnału pomiarowego nakładają się zakłócenia 
powstające od pracujących maszyn czy drgań rurociągu. 
 

Unikalną i jedyną dla marki ABB własnością wyróżniającą przepływomierze wirowe typu SwirlMaster 
są krótkie odcinki proste. 3 x DN po stronie napływowej i 1 x DN po stronie odpływu. To powoduje, 
że zastosowanie przepływomierza SwirlMaster jest niezrównane z żadnym przepływomierzem podobnej 
konstrukcji i metodzie pomiarowej innych producentów.  

Wprowadzone do produkcji przepływomierze VortexMaster 
oraz SwirlMaster cechuje również możliwość zabudowy rozdzielnej 
z przewodem sygnałowym o długości nawet do 30 metrów. Ponadto ABB 
zaprojektowało wykonania z obudową ze stali nierdzewnej, a dla najbardziej 
wymagających aplikacji zastosowanie przepływomierza z dwoma czujnikami 
i elektronikami tak, aby sygnał pomiarowy był zredundowany dla 
zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa pomiaru.    
 

http://www.abb.com-lv-optimizer
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Na uwagę zasługują również rozszerzone funkcje diagnostyczne, sygnalizacja zgodna ze standardem NAMUR 
NE43, wykonanie czujnika z Hastelloy, dopuszczenie do pracy w strefach niebezpiecznych i wybuchowych 
oraz wiele innych. 

 
 
Więcej informacji: 
 
 
 
 
 
 

 

Andrzej Olszenko 
Kierownik Obszaru Sprzedaży / Regional Sales Manager 
Region Południowy / South Region 
ABB Sp. z o.o. 
Dywizja Napędów i Automatyzacji Produkcji 
ul. Konduktorska 33 
40-155, Katowice 
Tel. kom. +48 601 989 946 
Tel.         +48 22 223 90 19 
Fax.:       +48 22 223 93 01 
email: andrzej.olszenko@pl.abb.com 
 

 
   

mailto:andrzej.olszenko@pl.abb.com
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Krystian Zborowski 
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży 
Sprzedaż Dystrybucyjna Silniki i Generatory 
Channel Management DMMG 
ABB Sp. z o.o. 
ul. Konduktorska 33 
40-155, Katowice, PL 
Phone: +48 22 22 39 040 
Telefax: +48 22 22 39 301 
Mobile: +48 721 850 032 
ABB Contact Center: +48 2222 3 7777 
email: krystian.zborowski@pl.abb.com 
 
 
 
 
 
 
Marcin Kluszczyk 
Instrumentation Marketing and Sales Specialist 
LBU Measurement Products 
Process Automation Division 
ABB Sp. z o.o. 
Konduktorska 33 
40-155, Katowice, PL 
Phone: +48 22 223 90 11 
Telefax: +48 22 223 93 01 
Mobile: +48 693 302 325 
ABB Contact Center: +48 2222 3 7777 
email: marcin.kluszczyk@pl.abb.com 
 

  

mailto:krystian.zborowski@pl.abb.com
mailto:marcin.kluszczyk@pl.abb.com


DANFOSS Poland,  Materiały o Firmie str. 1 
 XIX   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2015  DANFOSS Poland 
 

                                                                                                         

Globalna grupa przemysłowa Danfoss: 

 

  
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, w których 
ciśnienie różnicowe jest niewielkie lub równe zeru. Taka sytuacja występuje przede wszystkim w obiegowych 
układach zamkniętych (np. instalacje c.o.) lub w układach spustowych. 

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

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

Gama zaworów termostatycznych Danfoss obejmuje rodzinę produktów przemysłowych do sterowania wodą 
chłodzącą. Zawory termostatyczne typu AVTA i WVTS są urządzeniami działającymi samoczynnie, bez 
konieczności zasilania energią elektryczną czy sprężonym powietrzem.  
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

 

Przetworniki ciśnienia, czujniki i przetworniki temperatury 
 

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

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



str. 4 DANFOSS Poland, Materiały o Firmie 
DANFOSS Poland XIX   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2015 
 

 

Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 
 

Dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu w produkcji regulatorów ciśnienia - presostatów, firma Danfoss 
oferuje szeroki zakres produktów dostosowanych do aplikacji klienta. Zaawansowane technologicznie presostaty 
Danfoss, wyznaczają nowe standardy niezawodności oraz zapewniają długą żywotność minimalizując czas 
potrzebny na obsługę. 

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

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

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

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

Szeroki wybór modeli zapewnia zakres regulacji do 300°C. Termostaty RT umożliwiają regulację 
i monitorowanie temperatury w wielu aplikacjach przemysłowych. Seria KPS znajdzie zastosowanie 
w najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych i okrętowych. Modele KP to kompaktowe 
i ekonomiczne termostaty, idealne do zabudowy w panelach. 
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Oferta produktowa działu 

Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 
Aparatura Łączeniowa NN 

 

 
Niezmiennie od wielu lat Danfoss dostarcza aparaturę łączeniową nn wszędzie tam, gdzie kluczowa jest wysoka 
jakość, niezawodność oraz powtarzalność działania. 

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

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

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

 

  

 
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 07 01 

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 od dawna jest światowym liderem  
w produkcji elektronicznie regulowanych napędów, 
stosowanych w każdym obszarze działalności przemysłowej.  
Dzięki włączeniu Vacon w strukturę Danfoss  
oraz wykorzystując to najlepsze z obu firm, Danfoss umacnia 
swoją pozycję wśród światowych liderów na rynku 
przetwornic częstotliwości i rozwiązań napędowych AC. 
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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 

Rys 1. Zasada działania filtru aktywnego 
 

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: 

* 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.  

VLT® MotorDrive FCM 300  
ora FCM 106 
Napędy zintegrowane FCM  
są 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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* Priorytet kompensacji mocy biernej – cała wydajność prądowa filtru jest dedykowana w pierwszej kolejności do 
kompensacji mocy biernej przesunięcia fazowego. Pozostała część prądu może być przeznaczona do kompensacji 
wyższych harmonicznych.  

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

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

Tryb kompensacji szerokopasmowej jest stosowany w ponad 90% aplikacji. Jest to nastawa domyślna filtrów 
AAF. 
Filtry AAF Danfoss chociaż są dedykowane do kompensacji odkształceń prądu generowanych przez 
przetwornice częstotliwości (w trybie kompensacji indywidualnej oddziałują na częstotliwości harmoniczne 
charakterystyczne dla napędów), mogą również pracować w układach kompensacji indywidualnej, grupowej 
lub centralnej, kompensując moc bierną podstawowej harmonicznej lub moc odkształcenia generowaną 
przez odbiorniki nieliniowe. 
 

VLT® Low Harmonic Drive (LHD) – przetwornica zintegrowana z filtrem aktywnym  
 

Podstawowe informacje 
VLT® Low Harmonic Drive jest napędem, który integruje standardową przetwornicę częstotliwości z filtrem 
aktywnym. Składa się on z następujących elementów, (Rys 7): 

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

mailto:pl-gdansk@eaton.com
http://www.moeller.pl
http://www.eaton.com
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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 
  

Rozdzielnica małogabarytowa średniego napięcia 
typu Xiria, jako ekologiczne rozwiązanie dla sieci 
dystrybucyjnych. 
 
Trendy energetyki zawodowej 
Współczesne trendy energetyki zawodowej w zakresie 
dystrybucji wtórnej wyraźnie wskazują na rozwiązania 
oparte na liniach kablowych SN, w których punktami 
węzłowymi są kontenerowe stacje transformatorowe 
i złącza kablowe zlokalizowane na terenach będących 
własnością zakładów energetycznych lub 
dzierżawionych na podstawie umów, które 
skonstruowane są w sposób gwarantujący ich pewną 
i swobodną obsługę. Praktycznie zupełnie 
zrezygnowano ze stacji wkomponowanych w obiekty 
odbiorców energii elektrycznej. Wyjątek stanowią 
obszary o dużym stopniu zurbanizowania, gdzie 
urządzenia można ulokować tylko i wyłącznie 

wewnątrz obiektów. Zdecydowane zalety linii kablowych w stosunku do linii napowietrznych 
powodują, że na szeroką skalę prowadzi się również projekty kablowania linii 
napowietrznych. Rozdzielnica małogabarytowa typu Xiria produkcji Eaton bardzo dobrze 
wpisuje się w aktualne trendy. Małe gabaryty (głębokość podstawy: 600mm, podziałka 
zestawu trójpolowego: 1110mm, wysokość: 1305mm), szeroki zakres temperatury pracy      
(-25°C do +55°C) oraz wysokie parametry elektryczne powodują, że może być powszechnie 
stosowana zarówno w wolnostojących złączach kablowych i stacjach transformatorowych jak 
i w stacjach wkomponowanych.  
 
Ważnym zagadnieniem związanym z dystrybucją energii elektrycznej jest bez wątpienia 
ciągłość i pewność zasilania. Aktualnie energetyce zawodowej stawia się są coraz większe 
wymagania w tym zakresie. Utrzymanie współczynników SAIDI i SAIFI na odpowiednim 
poziomie spowodowało, że coraz częściej korzysta się z rozwiązań umożliwiających zdalne 
sterowanie także w stacjach rozdziału wtórnego. Dzięki rezygnacji z pól rozłącznikowo-
bezpiecznikowych na rzecz pól wyłącznikowych z zabezpieczeniami autonomicznymi oraz 
dostępnych opcji zdalnych rozdzielnice typu Xiria są wręcz 
idealnym rozwiązaniem dla stacji zautomatyzowanych. Dużą 
zaletą jest możliwość dobudowania napędów elektrycznych, 
styków pomocniczych i wyzwalaczy w zainstalowanej już 
rozdzielnicy. Pozwala to na ewentualną automatyzacje także w 
przyszłości. Zastosowane autonomiczne przekaźniki 
zabezpieczeniowe typu WIB1 i WIC1 realizują dwa stopnie 
zabezpieczenia nadprądowego (stopień pierwszy z opcją 
wyboru charakterystyki zabezpieczeniowej) oraz jeden stopień 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Prąd zadziałania 
przekaźników typu WIB1 zaczyna się już od wartości 7,2A, co 
umożliwia zabezpieczanie małych jednostek 
transformatorowych.  
 
Bezpieczeństwo 
Jednym z najistotniejszych zagadnień, które były brane pod uwagę podczas projektowania 
rozdzielnicy typu Xiria było bezpieczeństwo obsługi. Szczelną obudowę rozdzielnicy 
wypełnia powietrze o niskim poziomie wilgotności utrzymywanym poprzez silikażel. Z uwagi 
na małe gabaryty i odstępy izolacyjne szyny zbiorcze izolowane są żywicą epoksydową. 
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Izolacja międzyfazowa aparatury wzmocniona jest poprzez przegrody z tworzyw sztucznych. 
Wszelkie czynności łączeniowe związane z przerwaniem lub zamknięciem toru prądowego 
wykonywane są w komorach próżniowych. Komory próżniowe działają w oparciu o zasadę 
dyfuzji (rozproszenia) łuku elektrycznego na całą powierzchnię styku. Rozproszenie energii 
łuku elektrycznego przekłada się na małe zużycie styków a tym samym dużą trwałość komór 
próżniowych (wytrzymałość elektryczna 30.000 operacji łączeniowych - w tym 100 na 
zwarcie). 

 
Zastosowane technologie praktycznie eliminują ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego 
wewnątrz rozdzielnicy. Jednak, aby spełnić wymagania normy IEC 6271-200 w zakresie 
łukoochronności rozdzielnica wyposażona została w dwa otwory wydmuchowe: dolny i tylni. 
Przemyślana konstrukcja pola powoduje, że również końcowy etap operacji uziemienia kabla 
wykonujemy poprzez komorę próżniową. Gwarantuje to bezpieczeństwo obsługi także 
w przypadku uziemienia „na zwarcie”.  

 
 
Dostęp do przedziału kablowego możliwy jest tylko po uziemieniu pola. Każde pole 
wyposażone jest w pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia typu WEGA posiadający 
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funkcję ciągłego autotestu.  Dodatkowa kontrola wskaźnika odbywa się poprzez urządzenie 
zewnętrzne typu ORION, pełniące jednocześnie funkcje uzgadniacza faz. Ponieważ operacje 
łączeniowe są wykonywane w komorach próżniowych możemy je wykonać nawet 
w przypadku rozszczelnienia obudowy rozdzielnicy. Opcjonalnie rozdzielnice można 
wyposażyć w szereg dodatkowych blokad mechanicznych (kłódkowe, nożycowe).  
Aby zwiększyć bezpieczeństwo obsługi pulpit sterowniczy rozdzielnicy wyposażony został 
we wzierniki inspekcyjne, za pośrednictwem, których możemy naocznie sprawdzić stan 
położenia łączników. Odwzorowanie stanu położenia łączników widoczne jest także na 
schemacie synoptycznym. 
 
 

 
 
Dużą zaletą rozdzielnic typu Xiria jest także brak zastosowania w niej gazu SF6. Gaz SF6 
w otoczeniu wysokiej temperatury ulega reakcji rozpadu, której efektem są związki toksyczne 
(HF, SOF2  SF4, S2F10,SF5CF3). Sytuacja taka ma miejsce także podczas operacji 
łączeniowych, w których pojawia się łuk elektryczny. Najczęściej rozdzielnice SN, w których 
medium izolacyjnym i gaszącym łuk elektrycznym jest gaz SF6, wykonane są, jako 
hermetycznie zamknięte. Rozszczelnienie takiego układu lub zwarcie łukowe, podczas, 
którego następuje wyrzucenie gazów na zewnątrz obudowy, mogą stanowić zagrożenie dla 
znajdującej się w pobliżu obsługi.  
We wszystkich układach z gazem SF6 nawet, gdy jest on wykorzystany tylko, jako medium 
izolacyjne (bez funkcji gaszenia łuku elektrycznego) należy zwracać uwagę na odpowiednią 
wentylację pomieszczeń. Jak wiadomo gaz SF6 jest cięższy od powietrza, przez co może on 
zalegać w pomieszczeniach znajdujących się na najniższych kondygnacjach.  
 
Ekologia  
Wśród użytkowników urządzeń elektrycznych coraz widoczniejszym jest również aspekt 
ekologiczny stosowanych rozwiązań. Protokół z Kyoto oraz rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego nr. 842/2006 wyraźnie wskazują na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych. 
Jednym z nich jest właśnie powszechnie stosowany w rozdzielnicach SN sześciofluorek 
siarki (SF6). O ile procentowy udział gazów fluorowanych w efekcie cieplarnianym jest na 
chwilę obecną niewielki w porównaniu do efektu, jaki wywołuje emisja dwutlenku węgla to nie 
wolno bagatelizować faktu, iż w przeciwieństwie do CO2, gaz SF6 jest gazem sztucznie 
stworzonym przez człowieka na przełomie lat 60-70 i jego żywotność w atmosferze wynosi 
ok. 2000-3000 lat. Czas życia CO2 w atmosferze to tylko 8 lat, a zdecydowana większość 
jego emisji do atmosfery pochodzi z procesów naturalnych zachodzących na ziemi. 
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Cykliczny obieg CO2 w atmosferze, pomimo wpływu działalności człowieka, wydaje się być 
póki co kontrolowany przez Ziemię. Warto zadać sobie pytanie jak Ziemia reagować będzie 
na przestrzeni kilkudziesięciu następnych lat na „nowy” gaz, którego ilość w atmosferze 
będzie się kumulować.  Bez względu na różne opinie pojawiające się w trwającej aktualnie 
debacie dotyczącej efektu cieplarnianego oraz panujące uwarunkowania gospodarcze 
problemu tego nie da się uniknąć. Wcześniej czy później i tak przyjdzie się nam z nim 
zmierzyć. Wydaje się jednak oczywistym, że zawsze tam gdzie mamy tylko alternatywę dla 
gazu SF6 powinniśmy z niej skorzystać. Takim rozwiązaniem jest właśnie rozdzielnica SN 
typu Xiria. 
 
Korzyści ekonomiczne 
W rozważaniach dotyczących korzyści wynikających z zastosowania danego urządzenia nie 
sposób pominąć kwestii ekonomicznych. W kontekście urządzeń, których praca planowana 
jest przez dłuższy okres czasu (ok. 30 lat) należy brać pod uwagę nie tylko koszty 
inwestycyjne, lecz również koszty eksploatacyjne i związane z wycofaniem z eksploatacji 
(utylizacją). O ile faktycznie ciężko porównywać koszty produkcji wyłączników próżniowych 
współpracujących z przekładnikami i zabezpieczeniami autonomicznymi z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi, to można wskazać wyraźne korzyści finansowe pojawiające się podczas 
ich eksploatacji. Jak powszechnie wiadomo wkładka bezpiecznikowa z uwagi na swój 
niewielki przekrój stanowi element o istotnym parametrze rezystancji. Większość dostawców 
wkładek bezpiecznikowych SN podaje straty mocy wytrącające się na wkładce 
bezpiecznikowej dla obciążenia znamionowego. Znając ten parametr oraz zakładając średni 
współczynnik obciążenia jesteśmy w stanie oszacować straty mocy a także energii w danym 
polu transformatorowym. Jeżeli kalkulację dopełnimy o ilość stacji transformatorowych 
(pracujących np. na terenie danego oddziału lub rejonu dystrybucji) i odpowiednie koszty 
kWh ujęte w pewnych ramach czasowych otrzymamy wymierny wynik. Kolejną sprawą jest 
kwestia możliwości automatyzacji stacji. Niestety stacji z polami z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi nigdy nie da się w pełni zautomatyzować. Po przepaleniu wkładki 
bezpiecznikowej odpowiednie służby muszą je wymienić. I tutaj pojawiają się koszty 
kolejnych 3 wkładek bezpiecznikowych (konieczna wymiana w 3 fazach), roboczo-godzin 
służb serwisowych i koszty związane z transportem. Przewidując długoletnią pracę 
rozdzielnic pierścieniowych (ok. 30 lat) zazwyczaj podczas ich zakupu nie poświęca się 
dużej uwagi etapowi wycofania urządzenia z eksploatacji. Decydując się na rozdzielnice 
z gazem SF6 powinniśmy mieć świadomość, że z uwagi na niebezpieczeństwo przedostania 
się do atmosfery gazu SF6 i ewentualnych toksycznych produktów jego rozpadu mogą być 
one utylizowane tylko przez wyspecjalizowane firmy. Najczęściej zapłatą za utylizację jest 
samo bogactwo materiałów, które jest wewnątrz 
rozdzielnicy. W przypadku rozdzielnic typu Xiria 
utylizację rozdzielnicy może wykonać użytkownik. 
Pozostały materiał może zostać przez niego 
powtórnie wykorzystany lub sprzedany.  
 
 
XIRIA-E – rozwiązania dla stacji 
abonenckich  
 
Nowością w ofercie firmy Eaton jest rozdzielnica 
XIRIA-E. Rozdzielnica ta, z uwagi na modułową 
budowę, dostępne pole pomiarowe oraz dużą 
elastyczność przy konfigurowaniu pól liniowych i 
transformatorowych stanowi idealne rozwiązanie dla stacji abonenckich. Brak konieczności 
wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych ogranicza koszty eksploatacji 
i znacznie ułatwia użytkowanie.  
 



EATON Electric,  Materiały o Firmie str. 7 
 XIX   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2015  EATON Electric 
 

Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 
firmy EATON 
 
Firma EATON wprowadza do oferty nową klasę urządzeń, która 
ułatwi projektantom systemów napędowych tworzenie rozwiązań 
spełniających europejskie regulacje dotyczące efektywności 
energetycznej. 
Dyrektywa ErP i wchodzące od kilku lat kolejne jej zapisy wymuszają 
sukcesywny wzrost efektywności energetycznej w układach 
napędowych. Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie na 
technologie napędowe, gdzie silniki elektryczne posiadają regulację 
prędkości. Ten wzrost obserwowany jest także w przypadku 
funkcjonalnie prostych układów, gdzie do tej pory dominowały 
klasyczne układy rozruchowe, których funkcje sterowania 
ograniczone były do startu i zatrzymania silnika. Dla tego obszaru 
zastosowań pojawiło się zapotrzebowanie na urządzenia, które 
z jednej strony będą proste w obsłudze i montażu, a z drugiej będą 
realizować sterowanie prędkością. Firma Eaton odpowiedziała na to 
zapotrzebowanie, tworząc nową klasę urządzeń nazwanych jako 
rozruszniki silnikowe z regulacją prędkości, czyli DE1. Typoszereg DE1, przeznaczony dla 
indukcyjnych trójfazowych silników elektrycznych, obejmuje urządzenia dla napięć i mocy: 
- zasilanie 1 x 230 V 50/60 Hz  do 2,2 kW 
- zasilanie 3 x 400 V 50/60 Hz  do 7,5 kW 
Rozrusznik silnikowy DE1 to nowa klasa urządzeń, które w jednym urządzeniu łączą cechy 
klasycznych rozruszników silnikowych oraz przemienników częstotliwości. Udostępniając 
użytkownikowi podstawową funkcję przemienników, a więc możliwość regulacji prędkości 
silnika elektrycznego, DE1 zachowuje prostotę obsługi i montażu, typową dla klasycznych 
rozruszników silnikowych.  
Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości DE1 jest gotowy do uruchomienia od razu po 
wyjęciu z pudełka. Wystarczy podłączyć przewody zasilające i silnikowe oraz obwód 
sterowania, w którym może być tylko jeden przycisk sygnału startu, jeśli nie jest potrzebna 
zmiana kierunku obrotów. Parametryzacja DE1 nie jest konieczna, aby uruchomić 
urządzenie. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się dokonać modyfikacji nastaw może do 
tego celu wykorzystać dedykowany moduł. Za pomocą wkrętaka można w nim ustawić 
nastawę zabezpieczania przeciążeniowego silnika,  funkcje wejść sterujących oraz czas 
startu i zatrzymania. Dla użytkowników oczekujących funkcjonalności typowej jak dla 
przemienników częstotliwości, DE1 udostępnia złącze RJ45, do którego można podłączyć 
znane z rodziny PowerXL akcesoria, takie jak: panel obsługi oraz moduł Bluetooth do 
parametryzacji z komputera PC. 
Podobnie jak przy klasycznych rozrusznikach montowanych w szafie jeden obok drugiego, 
także DE1 można zamontować obok siebie bez konieczności wprowadzania dodatkowych 
odstępów. Montaż odbywa się na szynie albo na płycie montażowej. Szerokości 45 mm oraz 
90 mm rozruszników DE1 zgodna jest z szerokością klasycznej aparatury łączeniowej 
(styczniki) i zabezpieczającej (wyłączniki silnikowe).  
DE1 został skonstruowany w myśl zasady „bez zbędnych wyłączeń”. Oznacza to, że 
urządzenie samoczynnie zapobiega zbędnym wyłączeniom, które mogą wystąpić przy pracy 
z silnikiem. Wszystko po to, aby zredukować możliwe przestoje oraz ograniczyć do minimum 
potrzebę interwencji obsługi. W tym celu DE1 realizuje, np.: automatyczny reset przy 
przeciążeniu, redukcję częstotliwości kluczowania przy dużym obciążeniu czy wysokiej 
temperaturze otoczenia oraz samoczynne wydłużenie czasu zatrzymania silnika w sytuacji, 
gdy domyślny czas jest zbyt krótki i silnik przechodzi do pracy prądnicowej. Dodatkowo 
w systemach wentylacyjnych sprawdzi się hamowanie DC, które zabezpieczy DE1 przed 
wyłączeniem wskutek zbyt dużego prądu przy rozruchu silnika obracającego się od 
przepływu powietrza. 
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Obok standardowych zastosowań z regulacją prędkości silnika, DE1 może być wykorzystany 
do urządzeń, w których bezpośrednie uruchomienie silnika i maszyny nie jest dopuszczalne 
z przyczyn mechanicznych lub z uwagi na duży prąd rozruchowy obciążający sieć zasilająca, 
a wymagany przy starcie wysoki moment rozruchowy uniemożliwia zastosowanie 
softstarterów.  Innym przykładem zastosowania DE1 mogą być maszyny o częstym 
rozruchu. W takich przypadkach dzięki zachowaniu wysokiego momentu oraz 
ograniczonemu prądowi obciążenie cieplne silnika będzie dużo mniejsze niż przy rozruchu 
za pomocą softstartera.  Ponadto, DE1 może być zastosowany dla silników ze stałą 
prędkością obrotową, ale wymagających częstotliwości napięcia zasilania, które nie 
odpowiada częstotliwości sieci w miejscu zainstalowania.  
Rozrusznik silnikowy DE1, przy zachowaniu całej swojej prostoty, otwarty jest również na 
integrację z nadrzędnymi systemami automatyki. Można wykonać to poprzez wbudowany 
protokół Modbus RTU lub poprzez zastosowanie opcjonalnej nakładki systemu SmartWire-
DT. Dzięki temu wykorzystując DE1 można 
rozwiązywać bardziej złożone procesy 
w całych systemach napędowych. 
 
Rozrusznik silnikowy z regulacją prędkości 
DE1 firmy EATON pozwala realizować 
układy napędowe spełniające wymagania 
przepisów odnośnie efektywności 
energetycznej, którym przyświeca szeroko 
rozumiana ochrona środowiska. 
Wykorzystując DE1 użytkownicy dostają 
uniwersalne narzędzie o szerokim 
zastosowaniu a przy tym proste w obsłudze.   
 
 
 
Panele serii XV300 oraz rozproszone wejścia / wyjścia XN300 firmy Eaton. 
 
W ofercie Eaton pojawiły się dwa nowoczesne narzędzia do budowania 
systemów automatyki: obsługujący sterowanie gestami wielo-dotykowy panel 
XV300 oraz system rozproszonych wejść wyjść nowej generacji – XN300. 
 
 

XV300 
Dzięki dużym ekranom, solidnej 

konstrukcji, intuicyjnej obsłudze 

i konkurencyjnemu wskaźnikowi ceny 

do wydajności urządzenia z serii 

XV300 oferują konstruktorom maszyn  

i systemów nowe opcje tworzenia 

prostszych, bardziej kompaktowych 

i tańszych rozwiązań. Poza tym nowe 

urządzenia mają atrakcyjne wzornictwo, co jest coraz bardziej pożądaną cechą w sektorze 

przemysłowym. 
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Wykorzystywana w serii XV300 kontrola gestów w technologii multi-touch w połączeniu 

z wysoką dokładnością ekranu dotykowego wykonanego w technologii PCT 

(Projected Capacitive Touch) ułatwia intuicyjną obsługę i szybsze poznawanie nowych 

funkcji. Przekłada się to na bardziej efektywną interakcję maszyny i człowieka.  

 

Wysoka wydajność systemu i potężny procesor graficzny pozwalają korzystać z interfejsów 

użytkownika często wykraczających poza aktualne oczekiwania odbiorców. Dotyczy to takich 

cech jak szybkie zmiany na ekranie czy zintegrowane elementy mutlimedialne - np. wideo, 

pliki PDF czy treści on-line. Dzięki temu operacje zarezerwowane do tej pory dla smartfonów 

i tabletów, można implementować bezpośrednio na urządzeniach z serii XV300.  

 

Panele serii XV300 oferowane są z ekranami o przekątnej 7 i 10,1 cali. Front wykonany 

z bezodblaskowego szkła może być czyszczony nawet z wykorzystaniem silnych 

detergentów. Dzięki temu urządzenia nadają się do wykorzystania w praktycznie każdym 

sektorze przemysłu, nie wykluczając branży spożywczej. Dostępna jest ponadto specjalna 

opcja montażowa w tylnej części obudowy, dzięki czemu można montować panel na 

płaszczyznach, za zamkniętymi drzwiami i na konsolach operatorskich. Wszystkie modele 

można instalować w pionie i w poziomie. 

 

Urządzenia XV300 mogą pracować jako tradycyjne panele operatorskie łączone 

z zewnętrznym sterownikiem albo z wykorzystaniem zintegrowanej funkcji PLC. Jako 

uzupełnienie oferty Eaton proponuje nowe oprogramowanie projektowe i wizualizacyjne 

Galileo 10. Wspomaga ono funkcjonalność produktów z gamy XV300 choćby w zakresie 

obsługi gestów. Dzięki szerokiemu zakresowi zintegrowanych protokołów komunikacyjnych 

oprogramowanie to jest kompatybilne z większością dostępnych obecnie sterowników. 

 

Programowanie PLC opiera się na środowisku CoDeSys, które jest całkowicie zgodne 

z międzynarodowym standardem IEC 61131. Eaton oferuje dwie wersje oprogramowania 

XSoft-CoDeSys: 2 lub 3, aby użytkownicy mogli dostosować aplikację do swoich potrzeb 

i realizować nowe projekty w oparciu o najnowsze standardy. 

 

Aby uprościć pracę w sieci i integrację, urządzenia XV300 oferują szeroką gamę interfejsów. 

Standardowo obejmuje ona Ethernet, USB (typu host i device), RS232, RS485 i CAN. 

Dostępne są także opcje umożliwiające połączenie z systemami Profibus DP/MPI/PPI oraz 

z systemem komunikacyjnym SmartWire-DT. Urządzenia XV300 wyposażone zostały 

dodatkowo w drugi niezależny interfejs Ethernet, by ułatwić bezpieczne oddzielenie poziomu 

kontroli od poziomu sterowania.  
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Do poszerzenia pamięci wewnętrznej lub pobierania aktualizacji można korzystać ze 

standardowej karty pamięci SD. Istnieje możliwość uruchomienia i korzystania z całego 

systemu za pośrednictwem tej karty.  

 

XN300 
Gdy w opisanym panelu operatorskim 

zostanie użyty sterownik PLC – do jego 

pełnej użyteczności wymagane są wejścia 

/ wyjścia. W ofercie Eaton dostępnych jest 

szereg narzędzi w tym zakresie. 

Unikalnym rozwiązaniem jest 

zastosowanie tu systemu SmartWire-DT, 

gdzie każdy element instalacji elektrycznej 

staje się inteligentnym urządzeniem zdolnym do komunikacji. Dla bardziej klasycznych 

zastosowań uzupełniono ofertę o stacje rozproszonych wejść/wyjść XN300. Pomimo, że jest 

to system modułowy – zajmuje on niewiele miejsca w szafie sterowniczej oferując przy tym 

szereg interesujących funkcji. W obrysie frontowym jeden moduł ma wymiary zaledwie 

12.5 x 102 mm a pozwala przy tym obsłużyć nawet 20 kanałów. Nie może przy tym 

zabraknąć sygnalizacji za pomocą diody, która została umieszczona tuż obok zacisku 

danego wejścia / wyjścia, co dodatkowo ułatwia szybką diagnostykę. Dodano także diodę 

statusu modułu, która może zmieniać swój stan zgodnie z życzeniem programisty. Pomimo 

niewielkich wymiarów – zastosowano zdejmowalne wtyczki, w których umieszczono 

wygodne zaciski wtykowe, dzięki czemu można podłączać przewody bez narzędzi. 

Poszczególne moduły instalowane są na szynie TS35 i w pomysłowy sposób zatrzaskiwane 

ze sobą. Dostępnych jest oczywiście szereg różnych modułów dobieranych według potrzeb. 

Obok klasycznych wejść / wyjść cyfrowych i analogowych (w tym temperaturowych) system 

przewiduje zastosowanie modułów wagowych, szybkich liczników – w tym również SSI, czy 

też modułów obsługi silnika prądu stałego. Całość wspomagana jest dedykowanym 

programem narzędziowym – ułatwiającym konfigurację i diagnostykę stacji rozproszonej. 

 

Szybkość postępu w świecie automatyki przemysłowej jest mniej intensywna niż w świecie 

elektroniki użytkowej. Gdy jednak pewne rozwiązania zostają gruntownie przetestowane, 

dopracowane i adoptowane dla przemysłu – pozwalają korzystać z nich w niezawodny 

sposób – tak jak w przypadku paneli XV300 oraz stacji rozproszonych XN300. 
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Emerson Process Management Sp. z o.o. 
ul. Szturmowa 2a 
02-678 Warszawa 
T 022 45 89 200 
F 022 45 89 231 
info.pl@emerson.com 
www.emersonprocess.pl 

 
 
 

               
Siedziba główna St. Louis, Missouri USA                           Siedziba Emerson Process Management, Warszawa 
 
Początki firmy Emerson sięgają 1890 roku. Dzisiaj posiada ona 235 zakładów 
produkcyjnych na całym świecie (w ponad 150 krajach) i zatrudnia 135 000 
pracowników i osiąga roczne przychody 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, przekształcić się w firmę 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 poświadczona 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, 

mailto:info.pl@emerson.com
http://www.emersonprocess.pl
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paliw płynnych, rafineryjnego, papierniczego, energetycznego, spożywczego, 
farmaceutycznego i innych.  
 
Firma należy do koncernu Emerson Co. – światowego lidera w dziedzinie 
automatyzacji procesów technologicznych, integracji techno-logii i tworzenia 
nowoczesnych rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu. 
 
 
 

 
 
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  
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Nasza oferta: 
 

- Aparatura do pomiarów fizyko-chemicznych 
w cieczach: 

• pH,  
• przewodność kontaktowa i indukcyjna,  
• tlen rozpuszczony w wodzie (w ilości 

ppm i ppb), 
• chlor (w różnych postaciach),  
• ozon,  
• mętność, 
• współczynnik załamania światła – 

refraktometry przemysłowe,  
• zawartość całkowitego węgla 

organicznego w wodzie - analizator 
TOC, 

• oznaczanie ilości sodu, krzemionki, 
fosforanów, azotanów i innych 
związków w wodzie - seria 
analizatorów Chempure. 

- Analizatory przemysłowe do analizy gazów: 
• spektrofotometry UV/IR/VIS, 
• detektory FID, TCD, 
• oznaczanie tlenków azotu metodą 

chemiluminescencyjną CLD, 
• pomiar tlenu przy użyciu celki 

cyrkonowej, celki elektrochemicznej 
oraz paramagnetycznej,  

• chromatografy gazowe. 
- Kompleksowe rozwiązania z zakresu analityki 

mokrej i gazowej – opracowanie aplikacji, 
wykonanie projektu, montaż na obiekcie, 
uruchomienie, szkolenie oraz pełna 
dokumentacja projektowa.  

 
- Urządzenia do pomiaru ciśnień i temperatur,  
- Zawory regulacyjne i odcinające,  
- Przepływomierze masowe, ultradźwiękowe i typu 

Vortex, 
- Urządzenia do radarowego pomiaru w zbiornikach, 
- Systemy sterowania, 
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 

całego kraju, 
- Projekty wykonane „pod klucz”. 
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oraz:  
 

- Systemy rozliczeniowe dla paliw 
i gazów, 

- Pomiary przepływu wielofazowego, 
- Gęstościomierze dla paliw (Dz.U. 

Nr 77 z dn. 02.04.2004), 
- Przeliczniki do rozliczania paliw 

i gazów, 
- Dozowniki przy komponowaniu 

biopaliw, 
- Dozowanie dodatków, mieszanie 

paliw, 
- Radarowy pomiar w zbiornikach, 

 

 

 

 
Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje diagnostyczne i komunikację cyfrową w standardzie HART 
i FOUNDATION Fieldbus. Emerson Process Management posiada certyfikat ISO 9001. 
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Kontakty: 
Pieńkowski Marek  Dyrektor Generalny Polska i Kraje 
Bałtyckie 
T: 22 45 89 202  
M: 603 704 229  
marek.pienkowski@emerson.com           
 
Burgs Piotr  Key Account Manager, Refining Industry 
T: 22 45 89 233 
M: 603 951 398  
piotr.burgs@emerson.com        
 
Prindisz Robert    Key Account Manager - Oil & Gas  
T: 22 45 89 209 
M: 501 742 638  
robert.prindisz@emerson.com  
 
Rygielski Rafał  Key Account Manager Chemicals 
T: 22 45 89 229 
M: 601 521 836  
rafal.rygielski@emerson.com     
 
Paweł Sobierański  Inżynier d/sSprzedaży Zaworów  
T: 22 218 55 25  
M: 607 550 947      
pawel.sobieranskinski@emerson.com        
 
Boroń Ryszard  Kierownik ds. Kluczowych Klientów – Dział 
Systemów 
T: 22 45 89 243 
M: 605 356 270  
ryszard.boron@emerson.com    
 
Kozuń Piotr  Dyrektor Sprzedaży Aparatury Pomiarowej 
T: 22 45 89 210  
M: 501 742 641  
piotr.kozun@emerson.com        
 
Marcin Nycz  Kierownik Regionu Dział Aparatury 
Pomiarowej 
T: 32  79 11 643  
M: 607 606 727  
marcin.nycz@emerson.com 
 
Stec Jacek  Dyrektor Działu Systemy i Asset Optimization 
T: 22 45 89 215  
M: 723 680 824  
jacek.stec@emerson.com          
 
Grochowski Leszek  Dyrektor Działu Zaworów 
Regulacyjnych 
T: 22 45 89 237 
M: 603 951 397  
leszek.grochowski@emerson.com          
 
Jatczak Piotr  Kierownik Działu Serwisu  
T: 22 21 85 516 
M: 782 600 675  
piotr.jatczak@emerson.com       
 
Tomasz Mizera  Lider Sprzedaży Regulatory Ciśnienia 
M: 607 604 355  
tomasz.mizera@emerson.com       
 
Wojno Dariusz  Kierownik Projektów  
T: 22 45 89 216 
M: 601 930 587  
dariusz.wojno@emerson.com    
 
Dzięciołowski Krzysztof  Kierownik Administracji Sprzedaży 
T: 22 45 89 203 
M: 601 930 586  
krzysztof.dzieciolowski@emerson.com  
 

Bugiel Piotr  Key Account Manager, Power 
T: 22 45 89 224 
M: 607 309 695  
piotr.bugiel@emerson.com        
             
Dąbrowska-Puszkarska Jolanta  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 226  
jolanta.puszkarska@emerson.com         
 
Dobrakowski Piotr  Inżynier d/s Serwisu 
M: 782 600 674  
piotr.dobrakowski@emerson.com          
 
Łukasz Lemański  Inżynier d/s Sprzedaży Zaworów 
Regulacyjnych 
T: 22 45 89 289 
M: 722 202 532 
lukasz.lemanski@emerson.com       
 
Jasińska Zofia  Specjalista d/s Zaworów 
T: 22 45 89 235  
zofia.jasinska@emerson.com     
 
Kubiaczyk Marzena  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 219  
marzena.kubiaczyk@emerson.com         
 
Łukasz Hampel  Inżynier d/s Serwisu Analityki 
T: 22 218 55 47  
M: 726 261 622  
lukasz.hampel@emerson.com  
 
Marusiak Maciej  Specjalista d/s Serwisu 
T: 22 45 89 245 
M: 607 053 817  
maciej.marusiak@emerson.com             
 
Nowicka Sylwia  Specjalista d/s Analityki 
T: 22 45 89 225 
M: 607 309 696  
sylwia.nowicka@emerson.com  
 
Palczyński Piotr  Inżynier Sprzedaży Systemów Sterowania 
T: 22 45 89 238 
M: 607 106 533  
piotr.palczynski@emerson.com             
 
Paszyński Wojciech  Inżynier ds. Sprzedaży Aparatury 
Pomiarowej  
T: 22 45 89 211  
M: 501 742 639  
wojciech.paszynski@emerson.com        
 
Perycz Marek  Specjalista d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 227  
marek.perycz@emerson.com     
 
Klimecki Marcin  Lider Sprzedaży Napędy Zaworów 
Odcinających 
M: 723 192 363   
marcin.klimecki@emerson.com     
 
Siemiński Krzysztof  Rzeczoznawca d/s Przepływomierzy 
Micro Motion 
T: 22 45 89 234 
M: 603 068 345  
krzysztof.sieminski@emerson.com         
 
Szafarz Andrzej  Inżynier d/s Sprzedaży Aparatury 
Pomiarowej 
T: 22 45 89 228 
M: 605 356 344  
andrzej.szafarz@emerson.com  
 
Szmeja Cezary  Inżynier d/s Pomiarów 
T: 22 45 89 208  
M: 501 742 640  
cezary.szmeja@emerson.com    
 
Górska Aleksandra  Specjalista ds.Pomiarów  
T: 22 45 89 201 
aleksandra.gorska@emerson.com 
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HIT-Kody Kreskowe 
Integrator Rozwiązań Automatycznej Identyfikacji Danych 

 
 
 
 HIT-Kody Kreskowe to wiodący polski dostawca, oferujący kompleksowe rozwiązania 
informatyczne usprawniające procesy wewnętrzne przedsiębiorstw w obszarach logistyki, produkcji, 
kontroli jakości i sprzedaży. Specjalizujemy się dostarczaniu sprzętu, rozwiązań i oznakowania. 
Realizujemy projekty związane z automatyczną identyfikacją danych w oparciu 
o wykorzystanie technologii kodów kreskowych, kodów dwuwymiarowych, znakowania 
bezpośredniego,  nowoczesnych technologii RFID czy rozwiązań głosowych.  
 
Ponad 20 lat na rynku  
 
 HIT-Kody Kreskowe posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w swojej 
specjalizacji istniejąc na rynku od 1994 roku. Za doświadczeniem stoją tak istotne cechy jak 
wysokiej klasy wiedza merytoryczna pracowników firmy, doskonała znajomość branży, 
a także szeroka sieć powiązań kooperacyjnych z renomowanymi Partnerami i Dostawcami. 
Cechy te pozwalają nam efektywnie realizować oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
Klientów.  
 

 
 
   HIT-Kody Kreskowe – zdjęcie biurowca i hali produkcyjnej. 
 

 
Kierownictwo HIT-Kody Kreskowe. Od lewej Tomasz Olejniczak (Kierownik działu rozwoju oprogramowania), 

Tomasz Poliński (Kierownik działu sprzedaży sprzętu i materiałów eksploatacyjnych), Jędrzej Iglewski (Dyrektor 
operacyjny, Wiceprezes zarządu), Tomasz Manicki (Kierownik działu systemów logistycznych). 

 
Specjalny program współpracy dla firm z branży automatyki, budowy 
maszyn i dostawców systemów klasy ERP/MES.  
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Zapraszamy: marketing@hit-kody.com.pl 
 
Kompleksowa oferta 
 
SPRZĘT: 
 
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem sprzętu: 

• Datalogic - skanery kodów kreskowych, terminale radiowe przenośne i wózkowe, kolektory 
danych, a także zaawansowane rozwiązania Datalogic Automation: automatyczne 
skanowanie kodów, kontrola wizyjna i znakowanie laserowe; 

• Honeywell (Intermec, LXE) - skanery kodów kreskowych, terminale radiowe przenośne 
i wózkowe, kolektory danych; 

•  Zebra (Motorola) - terminale i czytniki kodów kreskowych, drukarki etykiet; 
•  TOSHIBA - drukarki etykiet; 
•  CAB - drukarki etykiet, automatyczny wydruk i aplikacja etykiet (systemy print&apply); 
•  CISCO, Motorola Solutions - sieci radiowe; 
•  Wincomm, Winmate, Winsonic, Arbor - panelowe komputery przemysłowe; 
• Xplore, Getac, Motion – tablety przemysłowe; 
•  FEIG Electronic - anteny, czytniki RFID krótkiego i dalekiego zasięgu, tagi; 
•  Axicon, REA - weryfikatory kodów kreskowych. 

 
Stawiamy na innowacje - każdego miesiąca na rynek AutoID wchodzą nowe produkty, które testujemy 
i polecamy. W naszej ofercie znajdą Państwo także innowacyjne rozwiązania oparte o technologie 
głosowe w magazynach czy RFID. 

 
HIT-Kody Kreskowe posiada: 
 

− certyfikat Platinum Partner  – jedno z najwyższych odznaczeń w Polsce w zakresie 
terminali i czytników kodów kreskowych Datalogic; 

− certyfikat Elite Qulity Partner – najwyższe wyróżnienie partnerskie w zakresie dostawy 
i integracji automatycznych skanerów kodów kreskowych, systemów wizyjnych Datalogic 

− liczne, autoryzowane certyfikaty partnerskie takich firm jak Zebra, CAB, Honeywell i inne. 
 

 
 
 

mailto:marketing@hit-kody.com.pl
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OPROGRAMOWANIE: 
 
W swojej strukturze posiadamy dział systemów logistycznych oraz projektowania i rozwoju aplikacji. 
Możemy Państwu zaproponować m.in: 
 

• system magazynowy JDA / RedPrairie WMS; 
• system magazynowy HIT-Magazyn WMS; 
• system nawigacji wózków widłowych PilotPro; 
• oprogramowanie do inwentaryzacji z wykorzystaniem kodów kreskowych; 
• oprogramowanie do projektowania i druku etykiet oraz zarządzania wydrukami Sentinel. 

 
Na życzenie przygotowujemy dedykowane oprogramowanie wspierające Państwa specyficzne procesy 
biznesowe.  

 
 
ETYKIETY, PRZYWIESZKI, TABLICE INFORMACYJNE DO ZNAKOWANIA 
POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I TOWARÓW, USŁUGI: 
 
Ofertę sprzętową i programową uzupełniamy szerokim wachlarzem materiałów eksploatacyjnych do 
znakowania w tym etykiet samoprzylepnych i przywieszek produkowanych przez naszą nowoczesną 
drukarnię fleksograficzną. Proponujemy etykiety i przywieszki do różnorodnych zastosowań 
przemysłowych, w tym etykiety do oznakowania jednostek logistycznych i produktów m.in. etykiety 
papierowe, foliowe, tekstylne, o podwyższonej wytrzymałości na temperaturę, rozciąganie, 
zniszczenie, wilgoć.  
 
Wśród etykiet specjalnego przeznaczenia w katalogu naszych produktów można odnaleźć  m.in.: 
 

• znaczniki magazynowe - wielkoformatowe etykiety, przywieszki lub tablice służące do 
oznaczania powierzchni magazynowych, miejsc paletowych, pól odkładczych itp.; 

• etykiety inwentaryzacyjne - specjalne etykiety o wzmocnionej konstrukcji. Mogą one 
stanowić nośnik informacji w systemach inwentaryzacyjnych opartych na technologii kodu 
kreskowego; 

• tagi RFID - jest to specjalny rodzaj tzw. inteligentnej etykiety lub innego nośnika, 
wyposażony w chip, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju dane; 

• etykiety bezpieczeństwa - które mogą być wykorzystywane jako plomba lub gwarancja 
oryginalności towaru; 

• etykiety do wysokich bądź niskich temperatur - nawet do ponad +600 st. C lub 
sprawdzające się w mroźniach. 

 
 Nowoczesne maszyny fleksograficzne pozwalają na druk wielu typów etykiet i przywieszek. 
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Nowości w ofercie 
 
Terminal ręczny Datalogic Falcon X3+ 
 
Najnowszy przemysłowy terminal ręczny, który 
posiada kilka opcji modułów skanujących: 

− HIGH PERFORMANCE LASER (HPL), 
udoskonalony moduł laserowy odczytu 
kodów 1D, odczyt do 83 cm w zależności 
od wielkości i gęstości kodu; 

− LONG-RANGE LASER (XLR), specjalny 
moduł dalekiego odczytu, odległość 
odczytu w zależności od wielkości modułu i 
refleksu do 15m 

− EXTRA LONG RANGE IMAGER (2D XLR) - 
odległość odczytu w zależności od wielkości 
modułu i refleksu do 9,5m 

− 2D Imager  - do 60 cm. 
 
Opatentowana technologia Green Spot 
potwierdzania poprawności odczytu zielonym 
światłem. 
Opcje klawiatury: 29 i 52 klawisze 
Wyświetlacz: TFT, 320 x 240 pikseli (CE) lub 640 
x 480 (WEHH), o przekątnej 8,9 cm, 65 tysięcy 
kolorów, podświetlenie, ekran dotykowy  
Temperatury pracy: -20 do 50 st. C 
Norma szczelności: IP65 
 
Innowacyjna i szybka w działaniu architektura oparta o procesor Xscale PX310 806MHz i Cortex-M3, z 
pamięcią 256MB RAM i 1GB Flash. 
 
 
Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych Datalogic PowerScan PM9500 
 
Czytnik przemysłowy Datalogic PowerScan 
PM9500 jest bardzo intuicyjny w obsłudze. 
Dzięki doskonałym zdolnościom dekodowania 
oraz możliwości pracy w różnych 
orientacjach, czytnik jest w stanie odczytać 
każdy rodzaj kodu z odległości nawet z 1 m. 
Ponadto, najnowsze oprogramowanie Datalogic 
gwarantuje szybkie skanowanie kodu 
w każdych warunkach. 
 
Bardzo pojemny akumulator gwarantuje 
możliwość ciągłej pracy czytnika przez całą 
długość jednej zmiany bez potrzeby 
doładowywania baterii. Wygodny uchwyt, 
ergonomiczny kształt oraz niewielka waga urządzenia umożliwiają użytkownikowi sprawną, 
komfortową i efektywną pracę. W czytniku PowerScan PM9500 wykorzystano delikatnie pulsujące 
białe podświetlenie, które nie męczy oczu pracownika podczas wielogodzinnego intensywnego 
skanowania. 
 
Czytniki z serii PM9500 opcjonalnie mogą posiadać wyświetlacz oraz 4 przyciski do obsługi 
urządzenia, które pozwalają na lepsze dostosowanie skanera do warunków pracy oraz dostarczają 
użytkownikowi niezbędnych informacji. 
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PowerScan PM9500 działa w najnowszej generacji technologii radiowej STAR-System opatentowanej 
przez Datalogic. Skaner występuje również w opcji z modułem DPM, do odczytu kodów 
wygrawerowanych.  
 
 
Datalogic Matrix 300N 
 

Nowe imagery Datalogic Matrix N z oprogramowaniem DL.CODE 
to obecnie najlepsza w swojej klasie seria automatycznych 
czytników kodów 2D. Oprogramowanie DL.CODE zapewnia 
środowisko oparte na grafikach przyjazne dla użytkownika, które 
pozwala sprawnie konfigurować funkcje imagera 2D. Wyjątkowa 
kombinacja nowej linii produktów i niezwykle wydajnego 
oprogramowania zaowocowała rozwiązaniem, które nie ma sobie 
równych na rynku. Jest to jedyny w swojej klasie czytnik z opcją 
Power Over Ethernet (POE), jak również jedyny czytnik 
uwzględniający wewnętrzny niski kąt i jasne oświetlenie pola. 

m Najszybszy imager w swojej klasie – 60 ramek/sekundę 
m Najszybszy mikroprocesor i największa pamięć urządzenia 

w swojej klasie  
m Najbardziej wszechstronne możliwości montażowe na 

rynku  
m Najwięcej opcji komunikacyjnych w swojej klasie  
m Niezrównana łatwość konfiguracji i kontroli z 

oprogramowaniem DL.CODE  
m Opatentowana technologia “Green Spot” wspierająca 

poprawność odczytu  
m Intuicyjny kreator konfiguracji umożliwiający szybką i 

efektywną instalację nawet w wymagających 
zastosowaniach  

m Interfejs Xpress pozwalający na łatwą instalację oraz 
feedback w prostych zastosowaniach  

 
 
 
Datalogic Matrix 410N 
 
 
Matrix 410N to czytnik imagerowy 2D klasy 
przemysłowej, który sprawdzi się w różnego rodzaju 
zastosowaniach, nawet wymagających wysoce 
złożonych procesów automatycznego śledzenia. Skaner 
zapewnia bardzo szybki odczyt kodów – 45 ramek na 
sekundę. Matrix 410N oferuje różnorodne opcje 
komunikacyjne – pozwala to na większą elastyczność 
pracy i efektywność. Użytkownik ma do wyboru 
łączność Ethernet, standardowe opcje komunikacyjne 
takie jak TCP/IP, HTTP, FTP, a także PROFINET IO, 
EtherNet/IP, Modbus TCP/IP. Dodatkowo, czytnik 
posiada cechy, które zwiększają jego łatwość 
użytkowania i konfigurowalność. Matrix 410N 
wyposażony jest w technologię DL.CODE, oferuje 
graficzny interfejs przyjazny dla użytkownika, 
wyświetlanie obrazu na żywo, statystyki odczytu 
i diagnostykę. Skaner może przechowywać nawet do 3000 obrazów w swojej pamięci lub na 
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zewnętrznych FTP klienta. Laserowy celownik oraz opatentowana technologia potwierdzająca 
poprawny odczyt Green Spot pozwalają na szybsze wyznaczenie obszaru skanowania i sprawniejszy 
odczyt. 
 
Dwukolorowe drukarki etykiet CAB 
 
Idealne dla przemysłu chemicznego, gdzie 
zgodnie z normami prawnymi GHS konieczne 
jest wyróżnienie piktogramów na etykiecie. 
Cab XC to przemysłowa dwukolorowa 
drukarka etykiet do jednoczesnego 
drukowania dwóch kolorów na jednym 
dokumencie. Wyposażona jest w moduł 
oszczędzający taśmę. XC spełnia wymogi 
stawiane substancjom chemicznym przez 
system GHS. Drukarka występuje w dwóch 
wersjach różniących się szerokością druku. 
Drukarkę wyróżnia solidna obudowa 
z odlewanego ciśnieniowo aluminium oraz 
możliwość obsługi dużych rolek etykiet o 
średnicy do 300 mm. 
 
 
 
 
 
 
System automatycznego etykietowania i aplikowania etykiet 
– CAB Hermes + 

 
 
Rozwiązanie przeznaczone do przemysłowego, 
automatycznego wydruku etykiet i ich aplikacji na 
liniach produkcyjnych. Występuje w opcjach: 

− Hermes+2 - przeznaczony do małych etykiet 
z dużą dokładnością drukowania, szerokość 
zadruku w zależności od rozdzielczości 300 dpi 
– do 54,2mm, przy 600 dpi – do 57mm. 

− Hermes+4 – uniwersalny, cieszący się dużą 
popularnością system etykietowania 
o rozdzielczości do wyboru 203, 300 i 600 dpi. 
Maksymalna szerokość zadruku w zależności 
od rozdzielczości 104-105,6 mm.  

− Hermes+6 – system przeznaczony do etykiet 
o większej szerokości, zalecany do druku 
etykiet logistycznych GS1, ODETTE, UCC. 
Występuje w opcjach rozdzielczości 203 i 300 
dpi zapewniając w zależności od rozdzielczości 
zadruku max. wydruk etykiet z szerokością 
168mm. 

Aplikatory stanowiące moduł systemu pozwalają na 
nanoszenie etykiet na wiele różnych sposobów metodą 
tamp, roll-on i blow (m.in. przyklejając etykietę 
z zatrzymaniem się produktu na linii lub też aplikacją 
bez zatrzymania, aplikacją metodą nadmuchu itp.) 
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Cechy wyróżniające Hermes+: 
 

1. Duży wyświetlacz graficzny 
 
Białe podświetlenie zapewnia 
optymalną czytelność 
w przemysłowych warunkach. 
W zależności od położenia 
instalacji systemu wyświetlacz 
można obracać pod kątem 90 
stopni. 

2. Nawigator 
Proste, interaktywne menu 
sterowania. Wraz z graficznym 
menu nawigacja jest czytelna i 
nieskomplikowana w obsłudze. 

3. Wałek na taśmę 
termotransferową 
Pozwala na szybką i sprawną 
wymianę mediów 

4. Solidna metalowa obudowa 
Wykonana z odlewanego 
ciśnieniowo aluminium stanowiącego podstawę do montażu wszystkich elementów. 

5. Mechanizm aplikatora 
Zamontowany na zawiasach pozwala na łatwą konserwację 

6. Pozycjonowanie drukowania 
Po wymianie rolki etykiet pozycja druku jest ustawiana automatycznie i utrzymywana nawet 
jeśli urządzenie jest wyłączone. 

7. Głowica drukująca 
Nieskomplikowana wymiana w zaledwie w kilku krokach bez konieczności wykonywania 
regulacji i ustawień. 

8. Oszczędzacz taśmy – pomocny przy wydruku etykiet częściowo zadrukowanych, pozwalając 
na oszczędność taśmy. 

9. System transportu etykiety 
Łożysko kulkowe montażu rolek pozwala bardzo dokładnie podawać do zadruku etykiety. 

10. Nawijak – pozwala w prosty sposób nawinąć podkład z etykiet, które zostały naklejone na 
produkty i zapewnia błyskawiczną wymianę rolki. 

 
 
Nowe metody aplikacji etykiet w ofercie CAB: 
 

• Front-side (3014/3016) – aplikacja jednostek o nierównych kształtach z przodu lub z tyłu 
bez zatrzymania linii z wykorzystaniem obrotowego mechanizmu aplikatora. Etykieta jest 
nakładana na produkt z zastosowaniem czujnika, który umożliwia wykrywanie opakowania 
i steruje ramieniem obrotowym aplikatora. 
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• Swing applicator 3214 – zapewnia dokładne etykietowanie małych 
etykiet z boku. Obrotowy cylinder aplikatora obraca się do położenia 
produktu, a etykieta jest umieszczana na produkt za pomocą skoku 
cylindra. Kąt wychylenia i skok cylindra są w pełni regulowane. 
 

 
 
 

• Swing-stroke applicator 4514 – zastosowanie tego rodzaju 
mechanizmu pozwala na etykietowanie od wewnątrz produktu np. 
skrzyń, pojemników, rur, tub i innych produktów o podobnej 
specyfice. Dokładne położenie etykiety jest regulowane w momencie 
zatrzymania się skoku cylindra. Etykiety mogą być stosowane na 
produkcie ze wszystkich stron. 

 
 

 
 

• Stroke-blow applicator 4614 – pozwala na etykietowanie w ruchu jednostek o różnej 
wielkości metodą nadmuchu. Etykiety mogą być aplikowane ze wszystkich stron opakowania, 
a czujnik kontroluje długość skoku cylindra określając maksymalne różnice w wysokości 
opakowania.  
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• Stroke applicator 4414 – zalecany do precyzyjnego etykietowania bardzo małych i średniej 
wielkości etykiet. Pozycjonowanie etykiety na produkcie regulowane może być 
z przesunięciem w osiach X i Y w oparciu o dwa cylindry, które przenoszą pad poziomo 
w kierunku etykiety i umieszczają ją na produkcie. Etykiety mogą być aplikowane ze 
wszystkich stron.  

 
 
 

 
 
 

• Air-jet-box 6014 – system etykietowania w ruchu o bardzo dużej wydajności 
 
Etykietowanie z góry metodą nadmuchową za pomocą silnego strumienia powietrza. Polecamy do zastosowań 
w branży spożywczej.  
 

• Flag applicator 4714 – system etykietowania zaciskowego dookoła rur, kabli, tzw. etykiety 
flagowe. 
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Panelowy komputer przemysłowy Wincomm WTP-8B66-15 
 
 
W ofercie HIT-Kody Kreskowe znajdą 
Państwo szeroką gamę panelowych 
komputerów przemysłowych, które 
sprawdziły się w najtrudniejszych 
warunkach pracy na produkcji. Występują 
one w wielu rozdzielczościach ekranu od 
6'' po nawet 24'' i różnych konfiguracjach. 
Przeznaczone do zabudowy bądź do 
montażu na ścianie lub przy maszynach 
przemysłowych. Jednym z najnowszych 
modeli, który wszedł do sprzedaży w maju 
bieżącego roku jest bardzo odporny model 
WTP-8B66-15. 
 
 
Komputer przemysłowy Wincomm WTP-
8B66-15 posiada wzmocnioną obudowę 
wykonaną ze stali nierdzewnej. Urządzenie zostało odznaczone klasą odporności IP66, co oznacza, że 
gwarantuje całkowita ochronę przed wnikaniem pyłu oraz zabezpieczenie przed silnymi strumieniami 
wody. Dodatkowo posiada specjalną ochronę IP67 na kable. Można go myć pod ciśnieniem. 15" 
dotykowy ekran, 1024 x 768 (XGA) zapewnia wygodę pracy, a specjalna konstrukcja komputera 
zapobiega skraplaniu się wody. W serii WTP-8B66 występuje także ekran o wyższej rozdzielczości – 
19'', 1280 x 1024 (SXGA). 
Urządzenie posiada procesor Intel Celeron J1900 (2.0 GHz), 2GB RAM z możliwością rozszerzenia 
do 8 GB RAM i 320 GB HDD. Wszystkie modele posiadają bezwentylatorowy system chłodzenia. 
Opcjonalnie dostępne są uchwyty do zamontowania komputera na ścianie, przy maszynach lub 
ustawienia na blacie.  
 
 
Usługi HIT-Kody Kreskowe: 
 

• doradztwo w zakresie systemów kodów kreskowych i nowoczesnych technologii identyfikacji; 
• dobór, dostawy, konfiguracje sprzętu AutoID; 
• wsparcie techniczne i usługi serwisowe; 
• wdrożenia systemów zarządzania magazynem klasy WMS wraz z analizami logistycznymi; 
• przygotowywanie dedykowanych aplikacji dla systemów kodów kreskowych (produkcja, 

kontrola jakości, inne obszary); 
• pomiary propagacji fal radiowych i instalacja sieci WiFi; 
• usługowe oznakowanie powierzchni przemysłowych kodami kreskowymi i szyldami 

informacyjnymi (regały, posadzki, korytarze); 
• dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek etykiet i systemów etykietujących. 

 
 

HIT-Kody Kreskowe Sp.J. 
ul. Wierzbowa 7 

62-002 Suchy Las k/Poznania 
 

www.hit-kody.com.pl 
 

tel. 61/652-77-60 
fax. 61/652-77-50 

e-mail marketing@hit-kody.com.pl 

http://www.hit-kody.com.pl
mailto:marketing@hit-kody.com.pl
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Szanowni Państwo, 
 

Od ponad 10 lat działamy na polskim rynku jako przedstawicielstwo niemieckiego producenta 

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

zdobywaliśmy doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam na sprostanie oczekiwaniom  

i potrzebom klientów na najwyższym poziomie. 

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

a także doświadczenia naszych kolegów z przedstawicielstw rozlokowanych na całym świecie, 

umożliwiają nam sprawne i kompetentne rozwiązywanie wszelkich zagadnień technicznych. 

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

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

- manometry i przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, separatory 

- termostaty, termometry tarczowe, wskaźniki kontaktowe 

- układy do pomiaru pH, CI, O2 , konduktywności w cieczach 

- urządzenia do pomiaru mętności 

- elektroniczne regulatory PID, ograniczniki (STB) i wskaźniki 

- tyrystorowe sterowniki mocy z komunikacją cyfrową 

- rejestratory elektroniczne z funkcjami nadzoru i sterowania 

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

 

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

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.jumo.com.pl 
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URZĄDZENIA POMIAROWE DEDYKOWANE DLA 
TECHNOLOGII WODNEJ I ŚCIEKOWEJ 
 

Elektrody pH 

Przy wykonywaniu wielu procesów w technologii wodnej i ściekowej mierzona jest wartość pH. Firma JUMO 

oferuje w tym celu duży wybór elektrod pH. Bez względu na wersję wykonania – ze szkła lub tworzywa 

sztucznego – możemy zrealizować Państwa zapotrzebowania i wyprodukować elektrody pH optymalnie 

dostosowane do danego zastosowania. 

 

Ciśnienie, poziom i przepływ 

JUMO w swojej ofercie posiada urządzenia do pomiaru ciśnienia, poziomu i przepływu. Nasze urządzenia 

pomiarowe są dostosowane do wszystkich aplikacji w inżynierii wodno-ściekowej. Dostępne są różne rodzaje 

materiałów wykonania, również dla mediów korozyjnych. Przetwornik ciśnienia JUMO dTRANS p20 oraz sonda 

poziomu JUMO dTRANS p33 stanowią idealne rozwiązanie do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem 

(np. w komorze fermentacyjnej). 
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ELEKTRODY DO ZADAŃ SPECJALNYCH 
 

Elektrody serii JUMO tecLine to wysokiej jakości czujniki dedykowane do profesjonalnych 

zastosowań w technologii pomiarów procesowych i przemysłowych. Te kombinowane cele 

pomiarowe, dostarczane są w wielu wykonaniach, znajdujących zastosowanie w różnorodnych 

aplikacjach. Nowości w serii tecLine stanowią elektrody pH oraz redox w wykonaniu heavy-duty. 

 

Elektrody JUMO tecLine HD pH i JUMO tecLine HD Rd cechują się wysoką wytrzymałością umożliwiającą ich 

zastosowanie w procesach o podwyższonym poziomie zanieczyszczeń i toksyn lub mediach zawierających 

substancje oleiste; w temperaturze do 135oC i ciśnieniu 13 bar. 

Nowo opracowana diafragma pierścieniowa PTFE  

o ulepszonej strukturze zapewnia nie tylko krótki czas 

reakcji, lecz również wyższą niewrażliwość na 

zanieczyszczenia lub oleiste/tłuste media procesowe  

i ścieki. Zastosowanie systemu 2-komorowego wydłuża 

żywotność elektrody w kontakcie z toksynami. Duży 

zapas soli w zgromadzony w systemie referencyjnym 

gwarantuje długoterminową stabilność pomiarów. 

Wersje pH dostępne są również ze zintegrowanym 

czujnikiem temperatury Pt1000. Membrana zbudowana 

jest z przetestowanego i sprawdzonego szkła JUMO HT. 

Oprócz wyższej odporności na temperaturę szkło to 

charakteryzuje się również wysoką linearnością  

w przypadku alkalicznych wartości pH (>12). Wersje 

redox są dostępne z platynowym lub złotym elementem 

aktywnym. Opracowany w ostatnim czasie elektrolit 

referencyjny oparty na stałych polimerach jest 

nietoksyczny, odporny na starzenie się  i wysokie 

temperatury oraz zanieczyszczenia. 

Typowe obszary zastosowania najnowszych elektrod to płuczki, procesy w przemyśle galwanicznym, ścieki 

przemysłowe oraz instalacje o zwiększonym ciśnieniu medium. 
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ŚCIEKI 
Regulacja dopływu tlenu w zbiornikach do napowietrzania 

Aby zapewnić bakteriom optymalne warunki do życia, zbiornik do napowietrzania powinny być stale 

zaopatrywane w tlen (O2). Napowietrzania powoduje od 50 do 80 % zużycia energii w procesie oczyszczania  

i stanowi ono pierwszy i oczywisty aspekt oszczędności energii w odniesieniu do zawartości tlenu w zbiornikach 

do napowietrzania. W tym celu niezbędne 

jest określenie zawartości tlenu  

w osadnikach i jego ciągła regulacja. 

Solidnym i tanim urządzeniem pomiarowym 

jest dwuprzewodowy przetwornik JUMO 

dTRANS O2 01 lub JUMO ecoLine O-Do.  

Monitorowanie fermentacji 

Aby zapewnić aktywność bakterii,  

w wieży fermentacyjnej wymagana jest stała 

temperatura wynosząca od 35 do 37°C . 

Niezbędne jest więc monitorowanie 

temperatury. Do tego celu odpowiedni jest 

termometr oporowy JUMO PROCESStemp  

z dopuszczeniami ATEX i cyfrowy wskaźnik 

JUMO di 308. Dodatkowo w wieży 

fermentacyjnej należy kontrolować poziom i 

ciśnienie. Idealne rozwiązanie w tym 

zakresie stanowią przetwornik ciśnienia 

JUMO dTRANS p20 i sonda do pomiaru 

poziomu JUMO dTRANS p33. W celu 

skontrolowania pomiarów można połączyć 

urządzenia pomiarowe z rejestratorem 

JUMO LOGOSCREEN. 
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PRZETWORNIKI I REGULATORY 
 
Przetwornik pH i redox 

Oprócz solidnych elektrod pH i redox wiele procesów wymaga również zastosowania narzędzi pomiarowych 

i regulacyjnych, które mogą być montowane na miejscu odpowiednio do wymagań. Firma JUMO oferuje szeroki 

wybór. Typowe są urządzenia do montażu w tablicy sterowniczej (JUMO dTRANS pH02), w obudowie naściennej 

(JUMO AQUIS 500 pH) o wysokim stopniu ochrony obudowy (np. IP67) lub na szynie DIN (JUMO ecoTRANS pH 

03). 

 

Rejestracja, archiwizacja, analiza 

Rodzina rejestratorów ekranowych JUMO LOGOSCREEN umożliwia łatwą i bezpieczną rejestrację, archiwizację  

i analizę podlegających udokumentowaniu wartości pomiarowych wody pitnej i oczyszczania ścieków. Nowa 

generacja JUMO LOGOSCREEN nt jest wyposażona w zintegrowany serwer WWW oraz dysponuje możliwością 

zdalnego alarmowania w przypadku awarii. 
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WSKAŹNIKI I REJESTRATORY 
Przetwornik konduktywności 

Zarówno przy odsalaniu wody morskiej, jak i monitorowaniu jakości wody ultraczystej lub chłodzącej, pomiar 

konduktywności odgrywa dużą rolę w całej technologii wodnej i ściekowej. Firma JUMO może dostarczyć 

urządzenia pomiarowe znajdujące zastosowanie we wszystkich standardowych metodach pomiarowych: pomiar 

konduktywności konduktancyjnej (2- i 4-elektrodowa technologia) oraz niewymagający wysokich nakładów 

konserwacyjnych pomiar indukcyjny wykonywane za pomocą JUMO CTI-500 i JUMO CTI-750. 

 

Automatyzacja i wizualizacja 

Oprogramowanie do wizualizacji procesów SVS3000 umożliwia efektywną obsługę, wizualizację i dokumentację. 

Łatwy w obsłudze interfejs z wieloma funkcjami takimi jak obraz procesowy, lista alarmów i lista zdarzeń itd., 

zapewnia przejrzystość procesów. Szybka i łatwa konfiguracja oprogramowania ogranicza wysokie koszty 

związane z aplikacją. 
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Hydrostatyczny pomiar poziomu – ciśnienie jako 
środek do osiągnięcia celu 
 
Mierniki ciśnienia pracują podczas pomiaru poziomu zgodnie z prawami hydrostatyki. Ciśnienie hydrostatyczne 

w cieczy jest wytwarzane poprzez słup cieczy, który znajduje się nad czujnikiem i zmienia się proporcjonalnie do 

głębokości zanurzenia czujnika. 

Miernik ciśnienia wybiera się w zależności od danego zadania pomiarowego. Do zbiorników bezciśnieniowych lub 

otwartych wód powierzchniowych dostępne są sondy pomiarowe poziomu oraz mierniki ciśnienia stworzone 

specjalnie do pomiaru poziomu. Jako przykład zastosowania można tutaj wymienić instalacje oczyszczania krat  

w wodociągach. 

W przypadku zbiorników ciśnie-

niowych stosuje się najczęściej 

mierniki różnicy ciśnień typu JUMO 

MIDAS DP10 lub JUMO dTRANS 

p20 DELTA. Alternatywnie  

ze względów sanitarnych poziom 

można mierzyć z zewnątrz za 

pomocą mierników różnicy ciśnienia 

lub mierników ciśnienia względnego. 

Przy każdym pomiarze liczy się 

dokładność, niezawodność i jakość. 

W przypadku niezgodności wartości pomiarowych może dojść do zakłócenia całego procesu technologicznego. 

Oprócz urządzeń końcowych firma JUMO oferuje również pływaki mechaniczne, które używa się do produkcji 
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mTRON T – Twój system sterowania 
 

 
Budowa systemu 
Modułowy system mTRON T firmy JUMO wykorzystuje magistralę systemową pracującą w oparciu  
o sieć Ethernet oraz zintegrowany sterownik PLC – również do rozproszonych zadań automatyki. System do 
pomiarów, regulacji i automatyki o uniwersalnym zastosowaniu łączy w sobie bogate know-how firmy JUMO  
w dziedzinie technologii procesowej z prostą, dostosowaną do wymagań danej aplikacji i przyjazną 
użytkownikowi konfiguracją. 
Głównym elementem systemu mTRON T jest jednostka centralna z możliwością podłączenia maks. 30 modułów 
wejścia/wyjścia. Jednostka centralna jest wyposażona w nadrzędne interfejsy komunikacji, w tym serwer 
WWW. Do indywidualnych aplikacji sterowniczych system został wyposażony w funkcję sterownika PLC 
(CODESYS V3), generator programowy, funkcję kontroli wartości granicznych, a także funkcje matematyczne  
i logiczne. 
Jako moduły wejść/wyjść są dostępne różne moduły, np. 4-kanałowy moduł wejść analogowych  
z czterema separowanymi galwanicznie uniwersalnymi wejściami analogowymi do podłączenia termopar, 
termometrów oporowych oraz sygnałów znormalizowanych. W ten sposób za pomocą tego samego sprzętu 
można precyzyjnie rejestrować i przetwarzać do postaci cyfrowej różne wielkości procesowe – ułatwia to 
planowanie, tworzenie harmonogramów i utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych. 
Każdy wielokanałowy moduł regulacji obsługuje do czterech niezależnych obwodów regulatorów PID z szybkim 
czasem cyklu i sprawdzonym algorytmem regulacji, nie obciążając jednostki centralnej. System umożliwia 
jednoczesne stosowanie do 120 układów regulacji i dzięki temu sprawdza się również w zaawansowanych 
procesach regulacji. Każdy moduł regulatora może być dodatkowo rozbudowany o układy wejścia i wyjścia  
w zależności od potrzeb aplikacyjnych. Ponadto jest dostępny analogowy moduł wejścia z 8 kanałami dla 
termometrów oporowych w układzie dwuprzewodowym, 4-kanałowy moduł przekaźnikowy, a także  
12-kanałowy cyfrowy moduł wejścia/wyjścia. Moduły wejścia/wyjścia można również rozmieścić w sposób 
rozproszony za pomocą modułów routera. 
Panel wielofunkcyjny oprócz wizualizacji wartości pomiarowych umożliwia wygodną obsługę regulatorów  
i generatorów programowych. Ponadto możliwy jest dostęp do parametrów i danych konfiguracyjnych całego 
systemu z poziomu danego użytkownika. Zastosowano tu funkcje rejestracji wysokiej klasy rejestratora 
ekranowego zawierającego serwer WWW. Do odczytu i analizy danych historycznych służą sprawdzone 
programy komputerowe ze zdefiniowanymi seryjnie oknami ekranowymi. 
Konfiguracja sprzętu i programowania, a także projektowanie zadań rejestracji wartości mierzonych  
i regulacji odbywa się za pomocą programu konfiguracyjnego. Za pomocą edytorów środowiska 
CODESYS zgodnych z normą IEC 61 131–3 użytkownicy tworzą własne efektywne rozwiązania automatyki. Cała 
aplikacja jest zapisywana w pliku projektu. 
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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 
dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania.  
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Laboratorium po raz kolejny przedłużyło ważność Certyfikatu. Potwierdzone zostały 
kompetencje świadczonych usług oraz spełnienie wymagań systemowych i technicznych 
w zakresie wzorcowania: czujników, termometrów rezystancyjnych, elektrycznych, 
wskazówkowych, termoelektrycznych, przetworników temperatury, rejestratorów 
temperatury, wskaźników i symulatorów temperatury oraz kalibratorów temperatury. 
Przyrządy metrologiczne wykorzystywane w procesie wzorcowania posiadają odniesienie do 
państwowych i międzynarodowych wzorców jednostek miar (GUM, PTB, NIST). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Laboratorium zoptymalizowano proces wzorcowania aparatury pomiarowej przez 
automatyzację stanowisk pomiarowych, gdzie w efekcie podniesiono jakość wykonywanych 
usług wzorcowania oraz skrócono czas ich wykonania. Dzięki autorskim rozwiązaniom 
oprogramowania stanowisk pomiarowych, możemy dostosować się do wymagań i potrzeb 
Klienta. 
Podstawowym zadaniem Laboratorium Pomiarów Temperatury jest świadczenie usług 
pomiarowych na najwyższym poziomie technicznym i wykonawczym oraz w pełnej zgodzie 
z wymaganiami Klienta. Jakość wykonywanych usług oznacza dla nas dążenie do osiągania 
najwyższego stopnia zadowolenia Klienta oraz zapewnienia przyszłość Laboratorium 
Pomiarów Temperatury. W celu doskonalenia stosowanych metod wzorcowania nawiązana 
została współpraca z innymi laboratoriami w tym z podmiotami naukowo-badawczymi. 

Obecnie Laboratorium wyposażone zostało w wysokiej klasy kalibratory wielofunkcyjne do 
wzorcowania wielkości elektrycznych mierników cyfrowych, cęgowych, tablicowych, 
mierników mocy, kalibratorów, symulatorów, oraz kalibrator do testerów instalacji 
elektrycznych zapewniając kompletne rozwiązanie dla sprawdzania testerów izolacji, testerów 
RCD, testerów pętli prądowych, testerów urządzeń przenośnych (PAT). 
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W siedzibie spółki prowadzone są prace badawcze Zespołu ds. Innowacji i Rozwoju. Brak 
informacji rynkowych – w szczególności od producentów czujników temperatury - o 
stabilności rezystorów poddawanych oddziaływaniu wysokich temperatur, skłonił firmę 
Limatherm Sensor do zainicjowania badań wysokotemperaturowych parametrów stabilności 
metrologicznej rezystorów termometrycznych. Proces badawczy trwa nadal; obecnie 
prowadzone są również badania stabilności charakterystyk po wygrzewaniu czujników 
termoelektrycznych/płaszczowych od różnych producentów.  
 

 

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

 
Mierniki cyfrowe i kalibratory wielofunkcyjne  
Wielkości mierzone: 

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

 
Wzorce pomiarowe posiadające spójność z państwowym i 
międzynarodowym wzorcem jednostki miary  

• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego  
SPRT Pt25, 

• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego Pt100, 
• termoelementy Pt-10 % Rh/Pt (typ S), 
• termoelementy Pt-30 % Rh/Pt-6 % Rh (typ B), 
• oporniki wzorcowe Pt25, Pt100, 
• mierniki cyfrowe, 
• kalibratory wielofunkcyjne.  

 
Dodatkowe usługi  

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

urządzeń, 
• wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wystawieniem świadectwa 

stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do 
wzorca państwowego, 

• innych przyrządów w ramach uzgodnień. 
 
Specyfiką działania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz sprzedaż aparatury 
kontrolno-pomiarowej w zakresie pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności. 
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Podstawowe grupy urządzeń stanowią: 
 

• Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne, 
termistorowe, bimetaliczne i gazowe, 

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

 
Limatherm Sensor jest producentem wszelkich typów czujników 

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

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

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

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

 
Produkujemy również czujniki z lokalnym 

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

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

• możliwość stosowania w bardzo ciężkich 
warunkach (np. duże zapylenie, wysoka 
temperatura otoczenia itp.) 

• wyjścia analogowe, napięciowe, termoparowe 
• interfejs USB wraz z oprogramowaniem, 

MODBUS 
• celownik laserowy (punktowy lub dwupunktowy) 
• różne rodzaje optyki 
• różne stopnie ochrony obudowy 
• możliwość rejestracji wyników pomiaru na karcie pamięci SD, w formacie txt, xls lub 

video (pirometr graficzny) 
 

Sporą grupę wyrobów stanowią regulatory temperatury i regulatory procesu serii N. 
Posiadają one szeroką gamę wejść pomiarowych, wyjścia przekaźnikowe i sterujące. Mogą 
sterować wyjściami wg wielu konfigurowalnych funkcji procesowych. Ich zaawansowany algorytm 
sterowania umożliwia detekcję uszkodzenia czujnika i układu regulacji. Seria N  składa się 
z termostatów, wskaźników, regulatorów, termostatów i higrostatów (również do chłodnictwa): 
N321, N322, N323, N323RHT, wskaźniki: N320, 480i, N1500, N1500G, regulatory temperatury: 
N1040, N480D, N960, regulatory procesu, N1100, N1200, N2000, N2000S, N3000, regulator 
czasowy NT240). Urządzenia te cechują się ciekawym wzornictwem, szerokim asortymentem 
wymiarów, stabilną pracą, dużymi i czytelnymi wyświetlaczami z obudową antyrefleksyjną. 
Na szczególną uwagę zasługuje regulator LIM N1200 przeznaczony do regulacji wymagających 
procesów przemysłowych oraz regulator temperatury LIM N1040 i LIM N480D. 
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Firma Limatherm Sensor wprowadziła do 

oferty nowy udoskonalony rejestrator FIELD 
LOGGER USB LCD. Posiada on 8 wejść 
uniwersalnych  i 8 we/wy cyfrowych, które mogą 
sterować przekaźnikami wg określonych funkcji na 
kanałach wejściowych. Jego rozbudowana 
konfiguracja posiada 2 złącza USB, slot kart SD do 16 
GB, pamięć wewnętrzna 512 kB, interfejs ETHERNET 
i RS-485 oraz dodatkowe zasilanie 24 VDC. Ten 
rozbudowany rejestrator może pełnić funkcję 
multisterownika, wysyłać powiadomienia alarmowe  
e-mail, sterować procesem regulacji i rejestrować 
nawet do 1000 próbek/sec. 
 
 
 

 
Szeroką ofertę asortymentową 
wzbogacają manometry, które 
możemy podzielić na następujące 
grupy:  

• manometry z rurką 
Bourdona,  

• manometry membranowe,  
• manometry puszkowe.  

Różnorodność wykonania oraz 
charakterystyczne dla danej grupy 
parametry metrologiczne 

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

 
 
 
 
W ofercie  firmy znajdują się również przetworniki ciśnienia. Ich 

właściwy dobór uzależniony jest od szeregu zmiennych, m. in. od rodzaju 
mierzonego medium, żądanej klasy dokładności, zakresu ciśnienia itp. 
Precyzując te oraz inne dane dopasowujemy konkretny wyrób do stawianych 
wymagań. Przetworniki te produkowane są w oparciu o najnowsze 
technologie CVD oraz THIN FILM. Umożliwiają one 
długotrwały, bezproblemowy pomiar 
w wymagających i ciężkich warunkach procesowych oraz na 
wyeliminowanie błędu temperaturowego, który w tym 
przypadku jest niekumulowany w całym okresie pracy. 
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Warto również wspomnieć o wskaźnikach oraz przetwornikach wilgotności i temperatury.  
W naszej ofercie znajdują się zaawansowane technicznie urządzenia serii E+E do 
standardowych zastosowań  jak i urządzenia przemysłowe w trym również do strefy 
zagrożenia Ex (EE300 Ex). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   
Kolejną grupę oferowanych urządzeń stanowią 

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

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

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

Dwa przekaźniki alarmowe: SPST 1,5 A / 240 VAC, Funkcja alarmu: LO, HI, differential, 
differential LO, differentia HI, sensor break, Interfejs USB do konfiguracji i monitoringu. 
 
 
Większość urządzeń kontrolno-pomiarowych posiada interfejs komunikacyjny RS-485. 
W celu archiwizacji i wizualizacji danych pomiarowych oferujemy oprogramowanie SCADA 
- Field Chart lub SuperView.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Regulatory, przekaźniki, mierniki 
przenośne, wskaźniki, termostaty, 

multimetry, rejestratory, transmisja 
bezprzewodowa 

watroba.a@limathermsensor.pl tel. (0-18) 33-79-906 

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

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

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

 

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony  internetowej www.limathermsensor.pl 

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

PRZEGLĄD PRODUKTÓW 

DO AUTOMATYZACJI PRODUKCJI - FA 

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

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

CZUJNIKI INDUKCYJNE 

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

CZUJNIKI POŁOŻENIA 

CHARAKTERYSTYKA 
■ Bezpośredni montaż 

■ Instalacja w obudowie 

■ Płytki drukowane do instalacji 
w obudowie 

■ Bezpośrednie połączenie 
z interfejsem AS 

■ Prosta i szybka instalacja 

■ Wbudowane sterowanie zaworem 
 

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

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

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE 

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

■ Superpłaskie wykonanie o grubości 
zaledwie 5 mm 

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

■ Zatwierdzone do stref zagrożonych 
wybuchem 
 
 

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

CZUJNIKI POLA MAGNETYCZNEGO 

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

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

CZUJNIKI ULTRADŹWIĘKOWE 

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

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

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE 

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

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

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

URZĄDZENIA DO POMIARU ODLEGŁOŚCI 

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

Światło umożliwia realizację najtrudniejszych 
zadań wykrywania. Na przykład pomiar odległości 

czy transmisję danych. 

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

OPTYCZNE ŁĄCZA DANYCH 
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CZUJNIKI DO DRZWI BRAM i WIND 

CZUJNIKI DO DRZWI BRAM i 
WIND 

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

 

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

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

CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA – JEDNOSTKI STERUJĄCE 

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

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

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

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

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

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

 

SYSTEMY WIZYJNE VMT 

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

ENKODERY INKREMENTALNE 

ABSOLUTNE ENKODERY OBROTOWE 

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

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

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

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

INDUKCYJNE SYSTEMY POMIARU 

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

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

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

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

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

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

 

SYSTEMY INDUKCYJNE 

SYSTEMY MIKROFALOWE 

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

 

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

KOD MATRYCOWY 

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

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

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

ZASILACZE 

MODUŁY SPRZĘGAJĄCE 

CZUJNIKI Z INTERFEJSEM AS-I 

INTERFEJS AS-I AS-I SAFETY AT WORK 

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

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

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

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

 

■ Czujniki indukcyjne, optyczne, poziomu, oraz enkodery obrotowe 

 

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

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

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

Przypisanie 
adresów 

przez moduł 
master lub za 
pomocą ręcznego 
programatora 
 

Zasięg długość sieci może wynosić 
do 1 km 

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

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

z 62 urządzeniami A/B slave 

możliwa w trakcie bieżącego 
działania 

Diagnostyka 
 

możliwa w trakcie bieżącego 
działania 

Konfiguracja 
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URZĄDZENIA KONTROLI IMPULSÓW 

LICZNIKI, SZYBKOŚCIOMIERZE, CZASOMIERZE 

MONITOR PRĘDKOŚCI 

URZĄDZENIA WYŚWIETLAJĄCE 
 

PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI 
PRĄDU 

KONWERTER SYGNAŁU 
 

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

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

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

■ Jako przetwornik mierzonej wartości częstotliwości na prąd/napięcie 

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

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

AKCESORIA 
 

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

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

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

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

Kontakt w Polsce - Automatyzacja produkcji : 

Polska północno-wschodnia 

Marek Łozowski 
Kierownik Regionalny FA (Factory Automation)  
Telefon: +48 603 233 525 
mlozowski@pl.pepperl-fuchs.com  

Polska północno-zachodnia 

Marek Melnarowicz 
Kierownik Regionalny FA (Factory Automation)  
Telefon: +48 605 787 292 
mmelnarowicz@pl.pepperl-fuchs.com  

Polska południowo-wschodnia 

Piotr Simlat 
Kierownik Regionalny FA (Factory Automation)  
Telefon: +48 693 858 525 
psimlat@pl.pepperl-fuchs.com  

Polska południowa 

Tomasz Żyrek 
Kierownik Regionalny FA (Factory Automation)  
Telefon: +48 695 005 525 
tzyrek@pl.pepperl-fuchs.com  

Polska południowo-zachodnia 

Michał Mielnik 
Inżynier Sprzedaży FA (Factory Automation)  
Telefon: + 48 607 789 460 
mmielnik@pl.pepperl-fuchs.com  

mailto:mlozowski@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:mmelnarowicz@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:psimlat@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:tzyrek@pl.pepperl-fuchs.com
mailto:mmielnik@pl.pepperl-fuchs.com
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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 
dużej wiedzy - automatyk musi być dobrym: fizykiem, mechanikiem, elektrykiem, informatykiem, 
a jednocześnie chemikiem, ciepłownikiem -znać się na gospodarce komunalnej, uzdatnianiu wody, 
oczyszczaniu ścieków, itp. 
Jedną z firm, która jako podstawowy cel swojego istnienia przyjęła pomoc wszystkim potrzebującym 
w sensownym wdrażaniu automatyki jest firma SKAMER-ACM. 
Przyjazne kontakty z praktycznie wszystkimi firmami działającymi w branży automatyki w Polsce 
pozwalają na wypracowanie dla każdego kontrahenta odpowiedniej dla niego zarówno technicznie jak 
i ekonomicznie oferty. Kadra techniczna firmy SKAMER w większości z wyższym wykształceniem 
stale podnosi swoje kwalifikacje przy jednoczesnej poprawie zarządzania. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma podejmuje się wszelkich zadań związanych z kompleksową 
realizacją instalacji pomiarów i automatyki przemysłowej - od najprostszych pojedynczych pomiarów 
do najbardziej złożonych i rozbudowanych, wymagających zastosowania sterowania rozproszonego. 
Firma SKAMER powstała w 1987 r. jako prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Tarnowie. 
W pierwszych latach działalności Firma zajmowała się głównie projektowaniem instalacji pomiarów 
i automatyki, a następnie rozszerzała działalność usługową o kompletację urządzeń, montaż i rozruch 
instalacji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W 1992 r. została uruchomiona dodatkowo sprzedaż 
elementów automatyki i osprzętu elektrycznego. 
 
Firma organizuje szkolenia, sympozja, konferencje. 
Wspólnie z AGH oraz producentami urządzeń automatyki organizuje od 1997 roku coroczną 
Konferencję Automatyków w Rytrze, której jednym z głównych celów jest integracja środowiska 
automatyków. 
Firma jest stałym wystawcą na Targach Automatyki i Pomiarów - AUTOMATICON.  
 
Firma współpracuje z: 
 
§ uczelniami technicznymi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika 

Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, PWSZ w Tarnowie, 
§ biurami projektowymi, producentami urządzeń, firmami montażowo-instalacyjnymi, 
§ prasą techniczną i portalami jak: Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka 

Robotyka, Automatyka, Napędy i Sterowanie, Automatyka.pl, AutomatykaOnLine.pl, Control 
Engineering, Utrzymanie Ruchu, Ważenie Dozowanie Pakowanie, APA, Elektronika 
Praktyczna, Magazyn Ex, Industry Europe, 

§ 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, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, 
Komitet Automatyki i Robotyki PAN. 
 

Firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością wg norm EN ISO 9001:2008 w zakresie: 
„kompleksowe usługi inżynierskie jak projektowanie, dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie 
i serwis oraz sprzedaż urządzeń w dziedzinie automatyki przemysłowej”. 
 
SKAMER-ACM za swoją działalność został wyróżniony Certyfikatem Innowacyjności przez 
Międzynarodową Sieć Naukową MSN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. W konkursie 
organizowanym przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie”, pod patronatem PARP i AGH, SKAMER-
ACM został nagrodzony podwójnie. Za wkład we wdrażanie nowych technologii otrzymał medal 
Innowacje 2012, natomiast Katalog Automatyki został Produktem Roku 2012. Katalog Automatyki 
otrzymał także wyróżnienie na X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie 
Cieplne”. Również „Puls Biznesu” docenił dynamiczny rozwój firmy SKAMER-ACM, przyznając jej tytuł 
Gazeli Biznesu 2012 i 2013. 
 
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 SKAMER--ACM jest głównym dostawcą do PGNiG zestawów do pomiaru punktu rosy 
w gazie ziemnym. 
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AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I POMIARY 
 
Projektowanie: 
Zakres prac obejmuje branże: pomiarów i automatyki oraz systemów sterownikowych 
i komputerowych, elektryczną i teletechniczną. 
W przypadkach szczególnych, gdy Firma podejmuje się generalnego wykonawstwa obiektów 
i instalacji, oferta obejmuje pozostałe branże jak: mechaniczną, technologiczną, budowlaną, 
ciepłownictwa i ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych oraz wentylacji i klimatyzacji. 
Do projektowania używamy programów CAE: Engineering Base frmy AUCOTEC, SEE Electrical 
Expert firmy IGE+XAO oraz AUTOCAD, co zapewnia wysoką jakość oraz czytelność dokumentacji 
technicznej. 
 
Doradztwo techniczne: 
Ze względu na duże doświadczenie w branży pomiarów i automatyki zapewniamy doradztwo 
techniczne w zakresie: zastosowań optymalnych rozwiązań, doborze zamienników urządzeń 
praktycznie wszystkich producentów krajowych i zagranicznych. 
 
Kompletacja i dostawy urządzeń: 
Bazując na własnych i obcych projektach zapewniamy w ramach kompleksowych realizacji instalacji 
pomiarów i automatyki: zakupy urządzeń, osprzętu elektrycznego, armatury przemysłowej, 
prefabrykację zaprojektowanych elementów jak: szafy sterownicze, pulpity, szafki, zwężki, itp. 
 
Programowanie i uruchamianie przemysłowych systemów sterownikowych i komputerowych: 
§ systemy sterowania i monitoringu, kontrolno-pomiarowe, telemetrii wykonujemy w oparciu 

o sterowniki firm: SIEMENS, BECKHOFF, OMRON, GE-FANUC Automation, Mitsubishi, 
ALLEN-BRADLEY, SAIA, Schneider Electric; WAGO, oraz inne wg wymagań klienta,  

§ systemy wizualizacji (procesów przemysłowych) - wykorzystujemy software: Asix frmy 
ASKOM; ArchestrA System Platform; InTouch; Historian; InTrack; InBatch; InControl; DT 
Analyst; QI Analyst frmy WONDER-WARE; WinCC frmy SIEMENS, InduSoft oraz inne wg 
wymagań Klienta. 

 
Montaż, rozruch i serwis instalacji: 
Zakres prac obejmuje branże: pomiarów i automatyki oraz systemów sterownikowych 
i komputerowych, elektryczną i teletechniczną. W przypadkach szczególnych, gdy Firma podejmuje 
się generalnego wykonawstwa obiektów i instalacji, oferta obejmuje pozostałe branże jak: 
mechaniczną, technologiczną, budowlaną, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych oraz 
wentylacji i klimatyzacji. 
 
Sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej: 
Zakres sprzedaży obejmuje: elementy automatyki, osprzęt elektryczny, armaturę przemysłową. Firma 
jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autoryzowanym dystrybutorem kilkudziesięciu firm 
krajowych i zagranicznych - producentów elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury 
przemysłowej. Sprzedaż odbywa się z dobrze zaopatrzonych magazynów w Tarnowie i Krakowie. 
Ofertowanie i zamawianie produktów jest możliwe metodami tradycyjnymi (telefon, fax, e-mail, 
poczta), jak również poprzez platformę internetową Katalog Automatyki. 
 
W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy: 
§ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
§ audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych. 

 
KATALOG AUTOMATYKI (www.katalogautomatyki.pl) 
Jest to system informatyczny działający w Internecie, którego głównym celem jest zautomatyzowanie 
przepływu informacji techniczno-handlowej pomiędzy firmą SKAMER i firmami współpracującymi.  
 
System składa się z trzech modułów:  
§ katalog towarów  
§ szkolenia  
§ targi 

http://www.katalogautomatyki.pl)
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Katalog Automatyki jest uniwersalnym - dla różnych producentów - konfiguratorem produktów, którego 
obsługa sprowadza się do zaznaczania kolejnych „check boxów”. Efektem końcowym jest wybranie 
konkretnego wykonania wyrobu określonego m.in. symbolem producenta, nazwą, ceną. Dzięki temu 
użytkownik systemu nie musi konfigurować specyfikacji i symbolu wyrobu korzystając z kart 
katalogowych na stronach www producentów. 
Cena podana w Katalogu Automatyki pomaga w ocenie kosztów zarówno przy projektowaniu nowych 
jak i modernizacji istniejących instalacji pomiarów i automatyki. 
Stosując Katalog Automatyki bardzo łatwo można porównać produkty o zbliżonych parametrach 
różnych producentów i wybrać odpowiedni dla siebie zarówno pod względem technicznym jak 
i cenowym. 
Katalog Automatyki daje możliwość tworzenia zapytań ofertowych, zamówień, generowania ofert 
z systemu, eksportowania listy towarów do standardowych formatów (CSV, XML, PDF). Każdy 
użytkownik może również tworzyć własne katalogi. 
Wyszukiwanie produktu odbywa się wg: symbolu (kodu fabrycznego producenta) elementów nazwy 
(opisowej specyfikacji produktu) producenta 
Poruszanie się po Katalogu Automatyki jest łatwe, przyjazne i intuicyjne. Tutaj każdy znajdzie coś dla 
siebie. Projektant dobierze właściwe urządzenie lub materiał, pobierze dodatkowe materiały 
z biblioteki CAD, kosztorysant szybko wyceni zadanie, inżynier utrzymania ruchu znajdzie interesujące 
go urządzenie i porówna z wyrobami innych producentów, pracownik działu logistycznego znajdzie 
produkt, sprawdzi cenę, dostępność, wygeneruje ofertę, wyśle zapytanie i złoży zamówienie, 
a wszystko zajmie kilka minut. 
Katalog Automatyki to również dwa bardzo innowacyjne moduły a mianowicie szkolenia i targi. 
Zastosowano tutaj nowoczesne technologie takie jak wirtualna tablica, zdalny pulpit, uzupełnione 
o przekaz audio/wideo. 
 
 
PREFABRYKACJA SZAF STEROWNICZYCH I ROZDZIELNI 
 
Firma SKAMER-ACM może pochwalić się autorskimi rozwiązaniami, które produkowane są seryjnie dla szerokiej 
grupy odbiorców; 
 
§ Układy sterowania pompami 
§ Kompletne układy do pomiaru punktu rosy w aplikacjach sprężonego powietrza: 
§ Kompletne układy do pomiaru punktu rosy w gazie ziemnym: 
§ Produkcja seryjna dla odbiorców OEM 
§ Kompletne układy rozruchowe i skrzynki sterownicze dla producentów maszyn.  
§ Systemy antyzalaniowe 
§ Inne wg. wymagań Klienta. 
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
 
Gospodarka Polski charakteryzuje się nadal nadmiernym zużyciem energii, surowców i materiałów 
w tworzeniu dochodu narodowego. Dlatego niezwykle istotnym problemem jest racjonalne 
użytkowanie energii we wszystkich branżach i gałęziach gospodarki narodowej. Kwestia poprawy 
efektywności energetycznej jest traktowana priorytetowo w Polityce Energetycznej Polski. Głównymi 
jej celami są: dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju 
gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, konsekwentne 
zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu „starej Unii” Krajowy Plan Działań 
dotyczący efektywności energetycznej, został opracowany na podstawie przedmiotowej ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. oraz załącznika XIV do dyrektywy 2012/27/UE. 
 
Firma SKAMER-ACM realizuje kompleksowo zadania z zakresu efektywności energetycznej: 

§ audyty energetyczne i technologiczne, 
§ audyty efektywności energetycznej - białe certyfikaty, 
§ pomoc w poszukiwaniu źródeł dofinansowania rozwiązań energooszczędnych, 
§ projekty i wykonanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

w zakresie urządzeń, instalacji przemysłowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, 
§ projekty i wykonanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 

w zakresie odzysku energii w procesach przemysłowych, itp. 
 

Aby realizować zadania poprawiające efektywność energetyczną, należy zacząć od monitoringu 
mediów. Firma SKAMER-ACM w ciągu blisko 30 lat pracy z automatyką przemysłową przeanalizowała 
praktycznie wszystkie dostępne na rynku systemy wizualizacji : Asix, InTouch, WinCC oraz wiele 
innych. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na wybranie optymalnego rozwiązania, które łączy 
w sobie pełną funkcjonalność, profesjonalne wsparcie programistów i bardzo atrakcyjną cenę, co przy 
budowie dużych systemów ma często kluczowe znaczenie. Te warunki spełnia System SCADA Asix, 
który dodatkowo oferuje użytkownikom w pakiecie podstawowym oprócz wersji runtime również wersję 
development. Nasi programiści oczywiście budują systemy według wymagań Klientów (Asix, InTouch, 
WinCC oraz wiele innych) i zawsze proponujemy rozwiązanie optymalne biorąc pod uwagę specyfkę 
danego przedsiębiorstwa. 
 
Systemy SCADA oferowane przez SKAMER-ACM pozwalają Odbiorcy na: 

§ monitorowanie poborów energii (elektrycznej, ciepła, gazu, sprężonego powietrza) przez 
poszczególne maszyny, ciągi technologiczne, wydziały, zakład w aspekcie poprawy ich 
efektywności, 

§ strażnikowanie wartości granicznych z powiadomieniem ustaloną drogą komunikacji (SMS, e-
mail) osób odpowiedzialnych o ich przekroczeniu, 

§ tworzenie raportów zarówno dla Zarządu (kokpitów menedżerskich) jak i dla personelu 
technicznego (wykresy, tabele, histogramy), 

§ wybór najbardziej korzystnej taryfy – na podstawie analizy kosztów zużycia energii 
w Zakładzie Przemysłowym lub całej Grupie Kapitałowej, 

§ wybór najbardziej korzystnej mocy umownej, analizując także opłacalność przekroczeń, 
§ strażnikowanie mocy umownej (energii elektrycznej, gazu) w celu uniknięcia zbędnych 

przekroczeń, 
§ przeprowadzenie analizy rozdziału kosztów pobranej energii na wydziały i ciągi 

technologiczne, 
§ zreorganizowanie procesów technologicznych poprzez przesunięcie obciążenia na strefy 

tańszej energii z uniknięciem zbędnych poborów. 
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Korzyści z zastosowania systemu SCADA: 

§ Stały dostęp do danych bieżących i archiwalnych z każdego urządzenia pomiarowego 
podłączonego do systemu dotyczących zużycia mediów z wykorzystaniem przeglądarki 
internetowej. Kontrola dostaw mediów i możliwość rozliczania zużycia mediów wewnątrz 
zakładu oraz z dostawcą. Możliwość optymalizacji zamówień:  

§ Planowanie zakupu optymalnej ilości mediów na dany okres.  
§ Możliwość obliczenia rzeczywistej alokacji kosztów energii – obliczenie kosztów energii 

w przeliczeniu na jednostkę produktu/ linię produkcyjną/ obszar. 
§ Redukcja poziomu zużywanej energii w strefach szczytowych w odniesieniu do energii 

pobieranej w strefach pozaszczytowych. Możliwość zidentyfikowania i ewentualnej wymiany 
nieefektywnie pracujących urządzeń. Możliwość określenia miejsc generujących największe 
koszty związane z zużyciem mediów. 

§ Uniknięcie ewentualnych opłat za przekroczenia poziomu mocy zamówionej dzięki 
zastosowaniu funkcji Strażnika Mocy. 

 

 
Rys. 1  Przykładowy ekran systemu monitoringu zużycia mediów energetycznych. 
 
Opis systemu 
Wyróżnikiem pakietu jest środowisko projektowania aplikacji (development) zintegrowane ze 
środowiskiem uruchomieniowym (runtime). W każdej licencji pakietu Asix – bez dodatkowych opłat – 
dostępny jest moduł Konstruktor stanowiący środowisko projektowania i rozwoju aplikacji. Użycie 
Konstruktora na etapie wykonania aplikacji jest uwarunkowane posiadanymi uprawnieniami. Użycie 
Konstruktora w trakcie wykonywania aplikacji nie wstrzymuje realizacji jakichkolwiek funkcji tejże 
aplikacji. Tworzenie ekranów synoptycznych jest możliwe przy użyciu wbudowanego edytora 
graficznego, ewentualnie można korzystać z plików przygotowanych w zewnętrznych edytorach. 
Konstruktor oferuje bogatą bibliotekę obiektów dynamicznych, które posiadają pełny zestaw atrybutów 
niezbędnych dla opracowania przejrzystej i komunikatywnej aplikacji, obejmujący m.in. efekty: 
animacji, migotania, sygnalizacji stanu poprzez zmianę koloru i zmianę wielkości obiektu czy 
możliwość skojarzenia efektów dźwiękowych. 
 
Zadania systemu 

§ pomiary przepływów, mocy, ciepła, temperatur, ciśnień itp. 
§ zbieranie i przechowywanie informacji w bazie danych SQL 
§ prognozowanie zużycia energii elektrycznej, ciepła i gazu 
§ wykrywanie przekroczeń zamówionych ilości energii 
§ tworzenie raportów 
§ wizualizacja pomiarów na wykresach 
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Rys. 2 Przykładowa architektura systemu 
 
 
Komunikacja z obiektem 
 
System posiada bogaty zestaw drajwerów komunikacyjnych dla szerokiej gamy sterowników 
i regulatorów. Komunikacja może być realizowana jednocześnie poprzez wiele różnorodnych kanałów 
fizycznych – sieć Ethernet, sieci polowe, łącza szeregowe, Internet. Graniczna rozdzielczość akwizycji 
danych wynosi 1 sekunda. Poza licznymi protokołami producentów zaimplementowana została 
obsługa standardowych protokołów jak : OPC DA, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profbus. 
W cenie każdej licencji dostępny jest pełny zestaw drajwerów umożliwiających komunikację 
z najczęściej spotykanymi na rynku sterownikami. Niezależnie od drajwerów dedykowanych do 
poszczególnych sterowników, wyposażony jest w otwarte sprzęgi komunikacyjne spełniające 
światowe standardy w tym względzie i umożliwiające praktycznie przyłączenie dowolnego sterownika 
lub układu pomiarowego, dostarczonego przez producenta wraz z serwerem danych według 
standardowego protokołu. Są to: 
§ klient OPC, 
§ klient DDE/OLE Automation, 
§ MODBUS RTU, 
§ MODBUS TCP, 
§ PROFIBUS DP, 
§ CANBUS, 
§ inne wg. wymagań Klienta 

 
 
Analiza alarmów 
 
System prowadzi długookresowy dziennik zdarzeń i alarmów znakowanych z dokładnością do 1 ms. 
Istnieje możliwość zapamiętania w tekście komunikatu alarmowego aktualnej wartości dwóch 
dowolnych parametrów procesowych (np. wartość przekroczenia oraz obowiązująca wartość 
przekroczonego limitu). Zestaw rejestrowanych zdarzeń można dynamicznie modyfikować poprzez 
wykluczanie alarmów i/lub zmianę parametrów filtrowania alarmów w oparciu o kryterium czasu 
(dwojakiego rodzaju histereza). Dostępna jest szeroka gama opcji ułatwiających selektywne 
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przeglądanie zawartości dziennika (wyszukiwanie wg kryterium: grupy technologicznej, przedziału 
czasowego, tekstu, statusu potwierdzenia alarmu)i dostosowania wydruku do preferencji użytkownika. 
System posiada możliwość rejestracji zdarzeń alarmowych w bazie typu SQL (rejestracja taka odbywa 
się równolegle z zapisem zdarzeń alarmowych do archiwum w plikach binarnych). W bazie SQL 
przechowywane są zarówno definicje alarmów jak i wystąpienia zdarzeń alarmowych  
 
 
Archiwizacja danych 
 
Moduł archiwizacji zapewnia długookresową rejestrację zmiennych procesowych z graniczną 
rozdzielczością 1 sekundy. Moduł cechuje się bardzo dużą wydajnością, która pozwala na typowej 
stacji operatorskiej rejestrować z maksymalną rozdzielczością zestawy liczone w dziesiątki tysięcy 
zmiennych bez uszczerbku dla innych funkcji stacji. 
Podstawowy format zapisu danych – struktura własna, w plikach dobowych. Możliwa jest też 
archiwizacja w bazie SQL. Oprócz podstawowego trybu pracy, tj. archiwizacji ciągłej z zadanymi 
kwantami rejestracji, moduł udostępnia dodatkowe tryby: 
Archiwizację warunkową czyli archiwizację realizowaną tylko w tych okresach czasu kiedy wybrane 
zmienne procesowe spełniają warunek zdefiniowany przez projektanta aplikacji. Funkcjonalność 
pozwalającą śledzić na wykresie jednocześnie bieżący przebieg zmiennej procesowej i jej przebieg 
archiwalny z dowolnie wybranego okresu czasu wstecz. 
Mechanizm tzw. „krzywych wzorcowych” czyli środowisko definiowania oraz prezentowania 
w systemie przebiegów zgodnych z instrukcjami prowadzenia procesu, które nałożone na wykresie na 
rzeczywisty przebieg zmiennych procesowych dają operatorowi informację o jakości prowadzenia 
procesu. Uzupełnianie danych historycznych czyli tryb, w którym system po usunięciu awarii w kanale 
łączności z obiektem automatycznie uzupełnia zawartość swojego archiwum w oparciu o dane 
zapamiętane w buforze sterownika czy inteligentnego regulatora. 
Ręczne uzupełnianie brakujących danych w oparciu o raporty pisemne lub telefoniczne. Wyliczanie 
i archiwizowanie szeregu predefiniowanych agregatów, co radykalnie przyśpiesza zaawansowaną 
analizę danych; efekt przyśpieszenia jest szczególnie zauważalny w instalacjach sieciowych, gdzie 
wiele stanowisk jednocześnie korzysta z zasobów jednego komputera. 
 
 
System raportowania 
 
W systemie dostępne są następujące technologie tworzenia raportów: 
• tworzenie raportów z wykorzystaniem wbudowanego języka ASTER, 
• tworzenie raportów w językach skryptowych VBScript i JScript, 
• projektowanie raportów w środowisku Reporting Services frmy Microsoft. 
Wykorzystując otwartość systemu możliwe jest również tworzenie raportów za pomocą narzędzi 
zewnętrznych, np. arkusza MS Excel. 
 
 
Trendy – grafczna prezentacja i analiza informacji 
 
AsTrend pozwala na wyświetlanie, przeglądanie i drukowanie przebiegów czasowych wybranych 
zestawów zmiennych i służy do przygotowania swego rodzaju „raportów graficznych” pracy obiektu. 
AsTrend może być eksploatowany jako integralna część systemu wizualizacji lub samodzielny 
program, z dostępem do archiwum danych na komputerze lokalnym lub zdalnie poprzez sieć. Moduł 
AsTrend umożliwia szybkie lokalizowanie interesujących fragmentów przebiegów dzięki inteligentnej 
metodzie przeglądania, która komponuje przebiegi w oparciu o wartości zagregowane, wyliczane 
i archiwizowane przez specjalnie do tego celu przygotowany moduł Agregator. Zastosowanie 
Agregatora pozwoliło na zoptymalizowanie mechanizmu rysowania wykresów o szerokim horyzoncie 
czasowym. Wykresy rysowane są z wartości zagregowanych pobieranych z archiwum serwera Asixa, 
co znacząco wpływa na szybkość i elastyczność ich wyświetlania. AsTrend automatycznie sam 
dobiera okres agregatu do horyzontu wyświetlanego wykresu. W efekcie odrysowanie przykładowo 
przebiegu w horyzoncie 1 roku wartości analogowej zarejestrowanej w archiwum z rozdzielczością 1 
sekundy odbywa się na typowym sprzęcie w 2-3 sekundy bez utraty informacji o charakterze 
zmienności tego przebiegu. 
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Rys.3 Przykładowa prezentacja trendów systemu monitoringu mediów energetycznych. 
 
 
Strażnik mocy 
 
Moduł ten umożliwia monitorowania pobieranej mocy oraz zapobiega przekroczeniom. Swoje 
zastosowanie ma zarówno dla energii elektrycznej jak i przy monitorowaniu innych mediów. 
 

 
Rys. 4 Przykładowy wykres strażnika mocy.



  
Twój partner w efektywnym użytkowaniu mediów 

 

 

SKAMER-ACM,  Materiały o Firmie str. 9 
 XIX   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2015  SKAMER-ACM 
 

 

WYBRANE REALIZACJE POMIARÓW I AUTOMATYKI 
 
§ Wykonanie komunikacji PROFIBUS pomiędzy istniejącym sterownikiem i nowym 

disolverem. Modyfikacja systemu raportowania SCADA w zakładzie Produkcyjnym 

ŚNIEŻKA w Jaworowie (Ukraina). 

§ Modernizacja układu naważania surowców do produkcji mieszanki gumowej 

w Zakładzie Z-6 dla STOMIL Sanok S.A. 

§ Wykonanie modernizacji urządzenia do wykańczania wyrobów w zakładzie Z-1 

STOMIL Sanok S.A. 

§ Montaż i uruchomienie skanerów DR NOOL w linii wytłaczania Triplex w Firmie 

Oponiarskiej Dębica S.A. 

§ Wykonanie układu chłodzenia napędów CONVEX w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 

§ Wykonanie układu sterowania gilotyny w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 

§ Wykonanie układu klimatyzacji ramy natykowej BT2 w Firmie Oponiarskiej Dębica 

S.A. 

§ Modernizacja układu sterowania dozowaniem oleju i sadzy miksera 10 w Firmie 

Oponiarskiej Dębica S.A. 

§ Wykonanie stacji grzewczo-chłodzącej dla modernizowanej linii Duplex-Quadroplex 

w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. 

§ Modernizacja transporterów linii wytłaczania Duplex-Berstorf w Firmie Oponiarskiej 

Dębica S.A. 

§ Modernizacja układu sterowania wentylatorami i układu sygnalizacji na galwanizerni 

ZM DEZAMET Nowa Dęba. 

§ Modernizacja systemu regulacji temperatury w basenach i przesyłania danych 

w Zakładzie Przemysłu Drzewnego Nowy Styl Rzepedź. 

§ Modernizacja układu sterowania linii welonu w Saint-Gobain ADFORS Gorlice. 

§ Wykonanie systemu monitoringu linii welonu w Saint-Gobain ADFORS Gorlice. 

§ Wykonanie systemu wizualizacji ochrony ppoż w SPLAST Jedlicze. 

§ Wykonanie systemu antyzalaniowego dla: HYDROSOLAR Rzeszów. 

§ Modernizacja układu sterowania klimatyzacją w SANWIL Przemyśl. 

§ Wykonanie rejestracji danych procesowych na linii produkcji tabletek w KRKA 

Warszawa. 

§ Modernizacja sterowania w linii lakierowania w Baltic Wood Jasło.  

§ Rozbudowa systemu sterowania linii farb emulsyjnych Zakładzie Produkcyjnym 

Śnieżka S.A. w Pustkowie. 
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www.skamer.pl 
 
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne SKAMER-ACM Sp. z o.o. 
 
SIEDZIBA 
33-100 Tarnów, ul. Rogoyskiego 26  
tel.: +48 14 63 23 400, fax: +48 14 63 23 e-mail: tarnow@skamer.pl 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA 
tel.: +48 14 63 23 450, fax: +48 14 63 23 451 e-mail: projekt@skamer.pl 
 
DZIAŁ HANDLOWY w Tarnowie 
tel.: +48 14 63 23 420, fax: +48 14 63 23 421 e-mail: handel@skamer.pl 
 
DZIAŁ MARKETINGU i E-KOMUNIKACJI 
tel.: +48 14 63 23 440, fax: +48 14 63 23 441 e-mail: marketing@skamer.pl 
 
DZIAŁ TECHNICZNY 
tel.: +48 14 63 23 410, fax: +48 14 63 23 401 e-mail: montaz@skamer.pl 
 
ODDZIAŁ KRAKÓW 
30-347 Kraków, ul. Kapelanka 11 
e-mail: krakow@skamer.pl 
tel.: +48 12 25 75 500, fax: +48 12 25 75 501 
 
DZIAŁ HANDLOWY w Krakowie 
tel.: +48 12 25 75 520, fax: +48 12 25 75 521 
 
Specjalista ds. serwisowych - Józef Kołkowski 
tel. +48 12 25 75 540, kom.: +48 607 999 599 e-mail: j.kolkowski@skamer.pl 
 
Region Śląsk 
Maciej Bula - Przedstawiciel Regionalny kom.: +48 693 427 688 e-mail:m.bula@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. 
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Przewody do automatyki i sterowania 
 

 

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

TECHNOTRONIK Kable dla układów automatyki i 
elektroniki, o żyłach wielodrutowych 

 

Kable TECHNOTRONIK przeznaczone są do pracy w systemach 

sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w 

technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem 

sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki 

przemysłowej i automatyki. 

Kable ekranowane TECHNOTRONIK posiadają wspólny ekran w 

postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej 

gęstości krycia oplotu > 80 %  chroni kabel przed wpływem 

zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia 

prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i  analogowych.  

 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,14 ÷ 2,5 

300/300 V 
 

 

TECHNOKONTROL YKSLY 

TECHNOKONTROL YKSLY-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekw 

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw 

TECHNOKONTROL Kable  sygnalizacyjne o żyłach  
wielodrutowych dla układów automatyki i elektroniki 

Kable sygnalizacyjne TECHNOKONTROL  przeznaczone są do 

pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w 

systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do 

transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i 

cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.  

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod 

warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla 

obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym. Kable 

nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz 

budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na 

działanie olejów. 

 

 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

 

 

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

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

Kable do transmisji cyfrowej 

Kable o budowie pęczkowej przeznaczone do transmisji danych za 

pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych do 10 kHz. 

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

Kable ekranowane z wiązkami parowymi przeznaczone do pracy w 

systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach 

przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji 

danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w 

instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Zastosowanie 

polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów 

parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 48 

0,5 ÷ 1,3 

300/300 V 

 

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

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

FFBUS 105°C 1x2x18 AWG  

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

EIB BUS 2x2x0,8 mm i  

EIB BUS-H 2x2x0,8 mm 

Kable do przemysłowych sieci typu BUS 

Kable przeznaczone do pracy w systemach automatyki 

przemysłowej z magistralą PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, w 

systemach FOUNDATION fieldbus systemów także  do systemów 

automatyki przemysłowej z magistralą AS-I. 

Kable EIB BUS przeznaczone do Europejskiej Magistrali 

Instalacyjnej EIB (European Installation Bus).  
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TECHNOFLEKS LiYY  

TECHNOFLEKS LiYY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYY-P  

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY  

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr  

TECHNOFLEKS LiYCY-P  

TECHNOFLEKS LiYYCY  

TECHNOFLEKS LiYYCY-Nr  

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

Kable przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i 

wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, 

zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię 

elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak 

linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.  

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów 

 

 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLY  

TECHNOKONTROL YKSLY-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLYekw  

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P  

TECHNOKONTROL YKSLYekpekw  

TECHNOKONTROL YKSLXS-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXS-P-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr  

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr  

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

Giętkie kable przeznaczone do pracy w energetycznych 

systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i 

do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach 

przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia 

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

połączeń ruchomych w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i 

wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na 

stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka 

kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie 

olejów. 

 

 

 
Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/500 V; 0,6/1 kV 

 

 

YStY 300/500 V  

YStYekw 300/500 V  

Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 
300/500 V 

Giętkie kable sterownicze przeznaczone do pracy w 

energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, 

sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w 

instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, 

urządzenia klimatyzacji i inne. 
 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3 ÷ 8 

0,75 ÷ 1,0 

300/500 V 

 

 TECHNOKONTROL IB-YSLY 

TECHNOKONTROL IB-YSLY-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-2YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB-YSLYCY-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLY-P 

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

strefach zagrożonych wybuchem. Zastosowany na powłokę 

polwinit w kolorze niebieskim (RAL 5015) jest odporny na 

działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, 

jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym 

płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym. Kable są 

olejoodporne. 
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TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y-P 

TECHNOKONTROL IB1-YSL(St)Y PIMF 

TECHNOKONTROL IB1-YSLCY 

TECHNOKONTROL IB1-YSLYCY-P 

 

Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z 

materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, 

magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów 

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

zewnątrz budynków. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 60 

0,5 ÷ 2,5 

300/500V; 0,6/1 kV 
 

Kable elektroenergetyczne ognioodporne 

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

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min.  

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV  

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV  

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

Kable z izolacją ze specjalnej mieszanki silikonowej. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 12 

1,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

Elektroenergetyczne przewody ognioodporne 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HDGs(żo) i HDGsekw(żo) 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 37 

1,0 ÷ 6,0 

300/500 V 

HLGs(żo), HLGsekw(żo) 
Nieekranowane i ekranowane folią aluminiową (z żyłą uziemiającą 
pod folią) kable o wielodrutowych żyłach miedzianych, izolacji z 
gumy silikonowej i powłoce bezhalogenowej. 
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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 30 osób (w tym 23 inżynierów). 
Specjalizując się początkowo w czujnikach przemysłowych, dziś oferujemy rozwiązania i urządzenia 
dla pełnego spektrum zadań automatyzacji. W oparciu o wiedzę i latami zbierane doświadczenia 
proponuje wysoce efektywne rozwiązania dla każdej możliwej aplikacji: ponad 100 000 różnego 
rodzaju czujników, urządzenia do przetwarzania i transferu sygnałów obiektowych oraz kompletny 
zakres produktów dla przemysłowych sieci komunikacyjnych. 

 

Podstawą działań firmy TURCK jest bliska 
współpraca z klientem przy wykorzystaniu 
najnowszych technologii oraz światowej sieci 
dystrybucji. Oferujemy szeroko pojęte wsparcie 
techniczne i sprzedażowe. Dbając o stałe 
podnoszenie poziomu obsługi naszych klientów 
uruchomione zostało nowoczesne centrum 
szkoleniowe i aplikacyjne prowadzące szkolenia 
z zakresu produktów i rozwiązań firmy TURCK. 
Centrum szkoleniowe mieści się w siedzibie firmy 
w Opolu. Na powierzchni ok. 100 m2 znajdują się 
profesjonalnie wyposażone stanowiska (łącznie 
z fragmentami linii technologicznych) pozwalające 
na prowadzenie szkoleń z zakresu technologii RFID, systemów sterowania, stacji I/O, systemów 
bezpieczeństwa osób i maszyn, kontroli wizyjnej, czujników i wielu innych rozwiązań. 
 

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

 
 
Czujniki przemysłowe 
● ultradźwiękowe 
● ciśnienia 
● temperatury 
● indukcyjne 
● inklinometry 
● przemieszczeń kątowych 
● pojemnościowe 
● fotoelektryczne  
● magneto-indukcyjne 
● enkodery  
● liniały indukcyjne 
● detektory przepływu 
 

 
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) 
- kolumny świetlne (TL70, TL50, 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”. 
 

TSL Escha jest jednym 
z największych producentów przycisków dla różnego typu środków 
komunikacji. W skład oferty wchodzą również lampki 
sygnalizacyjne oraz wyświetlacze informacyjne. 
 
Siedziba główna: 
TURCK sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 115,  
45-836 Opole, 
tel. 77 443 48 00, fax 77 443 48 01,  
e-mail: poland@turck.com,  
internet: www.turck.pl 
 
Biura terenowe w Polsce: 
- Pomorskie/Kujawsko-Pomorskie/Zachodniopomorskie – tel. 660 578 530 
- Śląskie – tel. 602 848 910, 668 684 636 
- Dolnośląskie – tel. 604 262 153 
- Małopolskie/Podkarpacki – tel. 728 594 498 
- Łódzkie – tel. 608 589 276 
- Świętokrzyskie – tel. 660 661 009 
- Wielkopolskie/Lubuskie – tel. 698 789 196, 784 376 847 
- Mazowieckie/Lubelskie –  tel. 692 478 224, 733 617 814 
- Opolskie – tel. 608 340 042 
- Podlaskie/Warmińsko-Mazurskie – tel. 664 423 613 
 

mailto:poland@turck.com
http://www.turck.pl
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OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE 
 

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

i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler i Euromisure do grupy WIKA, dalszemu 

wzmocnieniu uległa nasza pozycja na rynku pomiarów poziomu oraz części do pomiaru przepływu. Jesteśmy 

obecni jako silna grupa firm w ponad 75 krajach.  
 
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 partnerem.  

 
MASZ KONKRETNE 
WYMAGANIA 
MY MAMY  
EKSPERTÓW 
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NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 
 
 

Wymagania bywają różnorodne i trudne. Zależnie od branży, konieczne jest uwzględnienie różnych parametrów, 

norm i dyrektyw. 

 

Oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę. Obszerna oferta naszych produktów powstała 

w wyniku prowadzonych badań oraz ciągłego rozwoju, a ponadto stale projektujemy nowe produkty  zestawienia 

przyrządów. Jako niezawodny partner OEM rozwijamy indywidualne rozwiązania razem z naszymi partnerami. 

Nasza wiedza techniczna oraz nowoczesne linie produkcyjne umożliwiają wytwarzanie dużych ilości produktów 

z zachowaniem konkurencyjnych cen i terminów realizacji. 
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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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Nowy przetwornik ciśnienia do stref wybuchowych 

 
Do zastosowań w strefach wybuchowych na całym świecie, WIKA wprowadziła na rynek nowy 
przetwornik ciśnienia. Model IS-3 posiada zarówno aprobatę ATEX i IECEx, jaki i klasyfikację SIL. 

 

Oprócz jego przydatności do pracy w strefach Ex, przetwornik IS-3 oferuje szeroki zakres wariantów. Jest 

dostępny w zakresach pomiarowych do 6000 bar i pracuje z dokładnością 0.25 % zakresu. Różnorodność 

przyłączy procesowych, a także opcjonalna obudowa polowa, zwiększają uniwersalność tego nowego 

przetwornika ciśnienia. IS-3 dostępny jest także w wersji z membraną czołową, do pomiaru mediów lepkich 

i zanieczyszczonych oraz z portem ciśnieniowym, do aplikacji gazowych i hydraulicznych. 

 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.wikapolska.pl/is_3_pl_pl.WIKA 
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Sensor poziomu w wykonaniu higienicznym 

 
Firma WIKA wprowadziła do oferty magnetostrykcyjny przetwornik poziomu w wykonaniu higienicznym 
dedykowany do sterylnych procesów technologicznych. Model FLM-H jest certyfikowany zgodnie ze 
standardem 3A, mierzy poziom w zbiornikach z dokładnością < 0,5 mm. Poziom jest wykrywany w sposób 
ciągły, niezależnie od zmian fizyczno- chemicznych medium takich jak pienienie się czy 
wrzenie. 

Urządzenie pomiarowe oparte na zasadzie pływaka pracuje niezawodnie w procesach 

CIP/SIP. Środki czyszczące i podwyższona temperatura nie wpływają negatywnie na 

urządzenie. Rura prowadząca i przyłącze procesowe są bezpośrednio do siebie 

przyspawane, co oznacza, że nie ma wolnych przestrzeni między przyłączem a komorą 

pomiarową i nie jest wymagane dodatkowe uszczelnienie. 

Sensor dostępny jest z sygnałem wyjściowym 4... 20 mA, z protokołem HART® oraz przesyła 

sygnał na duże odległości. Poziom wyświetlany jest proporcjonalnie do wysokości i objętości. 

Kalibracja urządzenia po instalacji nie jest wymagana. Sensor jest odpowiedni do SIL 2 (IEC 

61508). 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.wikapolska.pl/flm_h_pl_pl.WIKA 
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Miniaturowy czujnik do procesów sterylnych z zatwierdzeniem Ex 

 
Miniaturowy czujnik rezystancyjny model TR21 firmy WIKA z obudową o średnicy 19 mm jest obecnie 
jedynym urządzeniem, które posiada ochronę przeciwwybuchową. Urządzenie to zostało opracowane do 
sterylnych procesów technologicznych i jest dostępne z zatwierdzeniem ATEX i IECEx oraz z ochroną 
typu Ex i. 

Połączenie kompaktowej budowy, higienicznego wykonania i ochrony iskrobezpiecznej powoduje, że TR21 jest 

uniwersalnym termometrem do zastosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jest odporny na 

wpływ środowiska (stopień ochrony IP 69K), jak również łatwy do czyszczenia z zewnątrz i od strony procesu. 

TR21 można stosować w zakresie temperatury od -50 … +250 °C. Dostępny jest z bezpośrednim wyjściem 

sensora ( Pt100) lub ze zintegrowanym przetwornikiem (wyjście 4 … 20 mA). Połączenie z procesem możliwe 

jest za pomocą połączenia spawanego, spawu orbitalnego lub osłony termometrycznej. 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem:  http://www.wikapolska.pl/tr21_a_pl_pl.WIKA 
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