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Szanowni Państwo ! 
 
Serdecznie witamy na XX  Konferencji Automatyków RYTRO 2016. 
 
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,  słowa o historii Konferencji , tematyce i życzenia dla jej uczestników. 
 
Pozostałym Przedstawicielom nauki w Osobach: 
Prof. dr hab. inż. Janowi Maciejowi Kościelnemu z Politechniki Warszawskiej, 
Prof. dr hab. inż. Leszkowi Trybusowi z Politechniki Rzeszowskiej, 
Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Skubisowi z Politechniki Śląskiej, 
Prof. dr hab. inż. Ireneuszowi Solińskiemu z AGH, 
Dr inż. Wacławowi Mukawie ze SKAMERA, 
za referaty i udział w Konferencji. 
 
Kierownictwu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie za istotny udział  w organizacji Konferencji, wsparcie finansowe, referat oraz 
udział Przedstawicieli,  
 
Serdecznie witamy Przedstawicieli branżowej prasy technicznej, portali internetowych 
i dziękujemy za patronat medialny. 
 
O znaczeniu jakie do spotkania przywiązują organizatorzy świadczy obecność na nim 
Prezesów, Dyrektorów oraz innych Przedstawicieli firm organizujących i sponsorujących 
Konferencję. 
 
W tym roku hasłem przewodnim Konferencji  jest: 
 
 „Automatyka w zarządzaniu energią środowiskiem”. 
 
 
Liczymy, że to tradycyjne, już dwudzieste  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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AUTOMATYKA 
Miesięcznik Branżowy 
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 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 
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Serwis automatyki przemysłowej Warszawa 

 

automatyka.pl 
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Spis treści 
 

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

• „Automatyka dla seniora – czyli nowe wyzwania dla 
techniki wynikające z nowej sytuacji 
demograficznej” 

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

• „Programy sterowania w graficznych językach LD 
i FBD środowiska CPDev” 

Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 
 

• „Zagrożenie atakami na przemysłowe systemy 
sterowania i sposoby redukcji ryzyka” 

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

• „Współczesne praktyczne podejście do szacowania 
niepewności wyniku pomiaru” 

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

• System racjonalnego zarządzania energią 
i środowiskiem. Magazyn energii wiatru. 

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

• „Projekty innowacyjne przedsiębiorstw - cechy 
dobrego wniosku o dofinansowanie.” 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
 

 „Pomiary, automatyka i monitoring w zarządzaniu 
środowiskiem. Przykłady przyrodnicze 
i nieprzemysłowe” 

Dr  inż. Wacław Mukawa 
SKAMER-ACM 
 

• „Dofinansowanie zadań związanych zarządzaniem energią 
i środowiskiem  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 
BECKHOFF 

DANFOSS 
EMERSON  
JUMO 
LIMATHERM SENSOR  
POLNA 
SKAMER-ACM 
TECHNOKABEL 
TURCK 
WEIDMÜLLER 
WIKA 
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1. Program 

XX  KONFERENCJI AUTOMATYKÓW RYTRO 2016 
 

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

Temat  Konferencji:  Automatyka w zarządzaniu energią i środowiskiem. 
 

17 maja 2016 (wtorek) 
 

 od 900 Przyjazd uczestników i zakwaterowanie 
 

Główna Sala Konferencyjna  
1100 – 1115 Rozpoczęcie Konferencji  
1115 – 1130 20 lat  Konferencji Automatyków  - historia i statystyka 
1130 – 1210 Wystąpienia Przedstawicieli Nauki i WFOŚ w Krakowie: 

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

„Automatyka dla seniora – czyli nowe wyzwania dla techniki 
wynikające z nowej sytuacji demograficznej” 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 

„Programy sterowania w graficznych językach LD i FBD 
środowiska CPDev” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 18 maja sala B   

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

„Zagrożenie atakami na przemysłowe systemy sterowania i 
sposoby redukcji ryzyka” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 18 maja sala B 

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

„Współczesne praktyczne podejście do szacowania 
niepewności wyniku pomiaru” 
zapowiedź wystąpienia w dniu  18 maja sala B 

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

„System racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem. 
Magazyn energii wiatru” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 18 maja sala A 

Dr  inż. Wacław Mukawa 
SKAMER-ACM 

„Pomiary, automatyka i monitoring w zarządzaniu 
środowiskiem. Przykłady przyrodnicze i nieprzemysłowe” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 18 maja sala A 

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

„Dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem 
energią i środowiskiem  ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie” 

 
1210 – 1300 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

1300 – 1400 Obiad 

1400 – 1630 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

 od 1630  Bufet kawowy, rozmowy w kuluarach 

          1900 Kolacja 
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18 maja 2016 (środa) 
 800 – 1000 Śniadanie 
 

Główna Sala Konferencyjna 
1000 – 1300 Wystawa Firm  Organizatorów 

 Prezentacja Firm: 

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

1000 – 1015 BECKHOFF 
Industry 4.0 – „przemysł przyszłości” w powiązaniu z 
predykcyjnym utrzymaniem ruchu i planowaniem produkcji 

WEIDMÜLLER 
Switche PoE i złącza PRV zastosowane w instytucie 
DESY” 

1015 – 1030 Dr inż. Wacław Mukawa 
Pomiary, automatyka i monitoring w zarządzaniu 
środowiskiem. Przykłady przyrodnicze i nieprzemysłowe 

DANFOSS 
1. Rozwiązania napędowe marki VACON® 
2. Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

1030 – 1045 POLNA 
Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. – nowe inwestycje, 
nowa jakość 

JUMO 
Optymalizacja kosztów produkcyjnych przy zastosowaniu 
sterowników tyrystorowych mocy serii JUMO TYA 200 

1045 – 1100 TURCK 
1.Moduł IMX12-CCM – efektywne monitorowanie 

warunków klimatycznych  w szafach obiektowych 
2.Bezprzewodowy czujnik wibracji  do monitorowania 

stanu maszyn i urządzeń   

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Programy sterowania w graficznych językach LD i FBD 
środowiska CPDev 

1100 – 1115 Bufet kawowy 

1115 – 1130 Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
System racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem. 
Magazyn energii wiatru. 

WIKA 
Rozumiemy aplikacje, znamy potrzeby, dajemy 
rozwiązania – pomiar poziomu w przemyśle 
energetycznym na przykładzie oferty firmy WIKA 

1130 – 1145 TECHNOKABEL 
Nowoczesne kable i przewody Technokabla stosowane 
w systemach  zarządzania energią i środowiskiem 

Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny 
Zagrożenie atakami na przemysłowe systemy sterowania 
i sposoby redukcji ryzyka 

1145 – 1200 ABB 
Nowości w ofercie przemienników częstotliwości produkcji 
ABB 

EMERSON 
Nowoczesna diagnostyka zaworów jako klucz do 
podniesienia efektywności 

1200 – 1215 LIMATHERM Sensor 
Dokładny pomiar temperatury - dobre zarządzanie energią 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Współczesne praktyczne podejście do szacowania 
niepewności wyniku pomiaru 

1215 – 1230 
Blok  dyskusyjny 

SKAMER-ACM 
SKAMER-ACM gotowy na „PRZEMYSŁ 4.0” 

1230 – 1300 Bloki  dyskusyjne: 

 1315 Obiad w plenerze i wyjazd Uczestników 
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2. Cel Konferencji  

 
● przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki ze szczególnym 

uwzględnieniem automatyki w zarzadzaniu energią i środowiskiem 
 
 
● promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki 

ze szczególnym uwzględnieniem automatyki w zarzadzaniu energią i 
środowiskiem 

 
 
● wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 

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

 
• „Automatyka dla seniora – czyli nowe wyzwania 

dla techniki wynikające z nowej sytuacji 
demograficznej” 

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

• „Programy sterowania w graficznych językach LD 
i FBD środowiska CPDev” 

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

• „Zagrożenie atakami na przemysłowe systemy 
sterowania i sposoby redukcji ryzyka” 

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

• „Współczesne praktyczne podejście do 
szacowania niepewności wyniku pomiaru” 

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

• „System racjonalnego zarządzania energią i 
środowiskiem. Magazyn energii wiatru” 

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

• „Pomiary, automatyka i monitoring w zarządzaniu 
środowiskiem. Przykłady przyrodnicze 
i nieprzemysłowe” 

Dr  inż. Wacław Mukawa 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 
SKAMER-ACM 
 

• „Dofinansowanie zadań związanych 
z zarządzaniem energią i środowiskiem 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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D. Rzońca, J. Sadolewski, A. Stec 
Z. Świder, B. Trybus, L. Trybus, 
Katedra Informatyki i Automatyki 
Politechnika Rzeszowska 
www.kia.prz.edu.pl 
 

Programy sterowania w graficznych językach 
LD i FBD środowiska CPDev 

 
Streszczenie 

Scharakteryzowano tryb tworzenia, weryfikacji, kompilacji i testowania kilku 
przykładowych programów sterowania zapisanych jako schematy w graficznych językach 
LD i FBD. Wprawdzie prototypowe wersje edytorów i translatorów tych języków 
opracowano już wcześniej, ale nie miały one jeszcze cech wymaganych przez aplikacje 
przemysłowe. Podstawowe funkcjonalności nowej wersji edytora LD nie odbiegają 
zbytnio od znanego pakietu CoDeSys. W edytorze FBD ścieżki połączeń nadal są 
wyznaczane automatycznie. Możliwe jest tworzenie własnych bloków i funkcji 
zachowywanych w bibliotekach. 

1. Wprowadzenie 
 Prototypowa wersja środowiska inżynierskiego CPDev (Control Program Developer) 
przeznaczonego do programowania sterowników PLC/PAC w tekstowym języku ST normy 
IEC 61131-3 [1] powstała w latach 2006/2007 [2a]. Pierwszym zastosowaniem był mini 
system kontrolno-pomiarowy ze sterownikiem SMC i rozproszonymi modułami 
wejścia/wyjścia serii SM produkowany przez Zakłady Lumel w Zielonej Górze [2b]. Później 
CPDevem zainteresowała się holenderska firma Praxis Automation Technology z Leidy dla 
programowania systemów monitorowania i sterowania statków [2c]. Współpraca 
z Holendrami trwa nadal, ale zorientowana jest ostatnio na kompilację zaawansowanych 
programów z ST oraz na wielozadaniowej maszynie wirtualnej w środowisku Windows 
(także Embedded). 

W ciągu ostatnich dwu lat kontakt z autorami nawiązały dwie następne firmy, tj. 
Industrial Control Links z Sacramento oraz iGrid T&D z Barcelony. Pierwsza z nich 
produkuje sterowniki dla automatyzacji aglomeracji miejskich, programowane głównie 
w graficznym języku FBD. Natomiast domeną iGrid jest energetyka, w tym sterowniki 
stacyjne, dla których najodpowiedniejszy jest język LD. Wprawdzie pakiet CPDev zawierał 
już edytory języków FBD, LD i SFC [2c], ale pod względem użytkowym odpowiadały one 
raczej potrzebom akademickim [3]. W ostatnich miesiącach prowadzono więc ponownie 
prace nad tymi językami i niedawno ich nowe wersje zostały przesłane partnerom w USA 
i Hiszpanii do oceny. 

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie aktualnej wersji pakietu CPDev 
pod kątem tworzenia schematów FBD i LD oraz ich testowania za pomocą narzędzia CPSim 
[2a, b]. Uznano, że właściwym podejściem będzie prezentacja paru, w miarę 
reprezentatywnych ale nieskomplikowanych przykładów ilustrujących etapy pracy nad 
projektem. Najpierw omawiany jest edytor i translator języka LD (do ST), w którym 
w stosunku do pierwotnej wersji wprowadzono zasadnicze zmiany. W zakresie 
podstawowych funkcjonalności jest on do pewnego stopnia zbliżony do znanego pakietu 
CoDeSys [4]. W edytorze FBD zmian było mniej. Ze względu na przewidywane 
zastosowania, nazwy w tekście oraz opisy na obrazach prezentowanych dalej są 
anglojęzyczne.  

http://www.kia.prz.edu.pl
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2. Schemat START STOP w języku LD 
Zadanie. Chodzi o załączanie/wyłączanie silnika MOTOR i pompy PUMP, przy czym silnik 
ma być załączony natychmiast po naciśnięciu przycisku START, a wyłączony po naciśnięciu 
STOP lub gdy pojawi się ALARM. Pompa powinna być załączona 5 sekund po silniku 
i wyłączona 10 sekund później. 
Schemat. Docelowy schemat LD realizujący postawione zadanie pokazano na rys. 1. Zawiera 
on: 
 – styki START, STOP, ALARM, MOTOR, 

– cewki MOTOR, PUMP, 
– instancje DELAY_ON, DELAY_OFF bloków funkcjonalnych TON, TOF, 
– stałe T#5s, T#10s, 
– komentarz. 

 
Rys. 1. Okno edytora LD ze schematem START STOP 

Należy wyjaśnić, że przed przystąpieniem do tworzenia schematu powinno się najpierw 
zdefiniować projekt (Start_Stop_LD w tym przypadku), wybrać rodzaj jednostki 
programowania POU (program, blok, funkcja), nadać programowi nazwę (START_STOP) 
i wybrać język (LD). Do etapu początkowego zalicza się również deklaracje zmiennych 
globalnych [2a,b]. 
Drzewo edytora LD. Lewa część okna z rys. 1 stanowi drzewo zasobów projektowych, 
z którego elementy są przeciągane na pole edycji po prawej. Drzewo zawiera: 

– elementy podstawowe, jak styk, cewka, stała, nośniki zmiennych input/output, 
komentarz, 

– często używane bloki i funkcje, 
– bloki biblioteki IEC_61131 w standardowej formie, 
– bloki biblioteki j.w., ale z dodatkowym wejściem EN (with EN; od ENable), 
– funkcje, bloki systemowe oraz bloki biblioteki Basic_blocks, również with EN. 

W przeciwieństwie do standardowych bloków z IEC_61131, wszystkie elementy with EN 
wykonywane są tylko wówczas, gdy na wejściu EN pojawia się TRUE. Ponadto wyjścia ich 
muszą być przypisane do zmiennych output, a nie do cewek. Bloki i funkcje with EN 
pozwalają na tworzenie schematów realizujących prostsze algorytmy typowe dla języka FBD. 
Pomysł taki zaczerpnięto z CoDeSysa [4].  
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Na rys. 2a, b pokazano gałęzie biblioteki IEC_61131 i funkcji (with EN) z grupą 
arytmetyczną AND, SUB, …, logiczną AND, OR, …, konwersji INT_TO_REAL,… itd. 
Ponieważ rozwijanie gałęzi drzewa dla znalezienia rzadko używanego bloku lub funkcji może 
być uciążliwe, więc edytory LD i FBD zawierają mechanizm odszukania elementu, w którego 
nazwie występuje tekst wpisany w górnym polu. Pokazano to na rys. 2c w odniesieniu do 
bramki XOR. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys. 2. Fragmenty drzewa edytora LD: gałęzie a) IEC_61131, b) Basic blocks; 

c) wyszukiwanie tekstu XOR 
Tworzenie schematu. Zaleca się tworzyć schemat LD szczebel po szczeblu, z każdorazową 
weryfikacją połączeń (zob. niżej). Na utworzenie typowych szczebli składa się: 

– przeciągnięcie potrzebnych elementów z drzewa na pole edycji, 
– wybór rodzaju styku lub cewki (negacja, P, N, R, S), 
– zastąpienie tymczasowych nazw cewek i styków (zmienne lokalne) nazwami 

zmiennych globalnych lub nazwami docelowymi, 
– zastąpienie nazw j.w., ale w odniesieniu do zmiennych wprowadzonych nośnikami 

input/output (jeśli są), 
– zastąpienie tymczasowych nazw instancji bloków funkcjonalnych nazwami 

docelowymi, 
– wpisanie wartości stałych, 
– połączenia proste lub z rozgałęzieniem. 

Kolejność powyższa nie jest oczywiście obligatoryjna. 
Na rys. 3a pokazano okienka przypisywania stykowi input1 zmiennej globalnej 

START. Styk rodzaju P, N reaguje odpowiednio na narastające i opadające zbocze. Podobnie 
jest w przypadku cewki (rys. 3b), którą ponadto można zerować (R) lub ustawiać (S). 

  
a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Zmiana nazwy tymczasowej na zmienną globalną dla: a) styku, b) cewki 
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3. Weryfikacja i symulacja 
Weryfikacja, translacja, kompilacja. Opcja Verify edytora (rys. 4a) sprawdza kompletność 
połączeń dotychczas utworzonego schematu oraz zgodność typów łączonych wejść i wyjść. 
O wynikach informuje odpowiednim komunikatem (np. jak na rys. 4b). 
 

a) 

 
b) 

 
Rys. 4. Weryfikacja połączeń: a) opcja edytora, b) pomyślny komunikat 

Po utworzeniu wszystkich szczebli schematu i pomyślnej weryfikacji połączeń ostatnią 
czynnością projektową jest deklaracja zadania wraz z cyklem wykonywania. Następnie na 
polecenie Buduj (Build) pakiet CPDev dokonuje translacji schematu do kodu ST, a następnie, 
o ile nie ma w nim błędów, kompiluje go do wewnętrznego kodu VMASM maszyny 
wirtualnej odpowiedniej dla danej platformy docelowej [2a, b, c]. Kod ST wygenerowany 
przez translator można oglądnąć, co pokazano na rys. 5 w odniesieniu do START STOP. Jak 
widać, translator wprowadził własne zmienne lokalne out_..., a szeregowe i równoległe 
połączenia styków zastąpił bramkami AND, OR. Dwa wyróżnione fragmenty kodu 
odpowiadają szczeblom.  

 
Rys. 5. Kod ST w wyniku translacji schematu START STOP 
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Symulator CPSim. Finalnym etapem pracy nad projektem jest śledzenie wartości zmiennych 
przez symulator CPSim [2a, b] podczas wykonywania programu. Po uruchomieniu, w oknie 
CPSim pojawia się domyślnie lista zmiennych globalnych (rys. 6), których wartości można 
zmieniać (jeśli są nimi wejścia). Jednak wygodniejsze testowanie zapewniają tzw. panele 
grupowe tworzone automatycznie przez przeciąganie zmiennych z drzewa symulatora do 
wcześniej zdefiniowanego panelu. Panel taki jest drugim okienkiem po prawej stronie. 
Prostokąty START, STOP i ALARM zachowują się w nim jak przyciski, a MOTOR i PUMP 
jak LEDy. Wartości pojedynczych zmiennych, także lokalnych oraz wejść/wyjść bloków 
i funkcji są również udostępniane w formie indywidualnych widoków (okienek), jak to 
pokazano na rys. 6 w odniesieniu do wejścia PT i wyjścia ET czasomierzy DELAY_ON/OFF. 
Można je również umieszczać na osobno tworzonych listach (opcja definicji panelu). 
 

 
Rys. 6. Okno symulatora CPSim dla układu START STOP z listą zmiennych 

globalnych, panelem grupowym oraz indywidualnymi widokami 

4. Układ sekwencyjny – szklarnia 
Oprócz układów kombinacyjnych, problemami sterowania dla których szczególnie 

odpowiedni jest język LD są układy sekwencyjne. W literaturze przedstawia się je zwykle 
w postaci maszyn stanowych (automatów Moore’a). Poniżej pokazano schemat LD 
reprezentujący maszynę stanową dla sterowania szklarnią. 
Zadanie. Temperaturę w szklarni należy utrzymać pomiędzy poziomami A, C poprzez 
sterowanie grzejnikiem HEAT i wentylatorem COOL (rys. 7a). Korzystnie jest, gdy 
temperatura znajduje się w pobliżu pośredniego poziomu B. Dlatego grzejnik należy załączyć, 
gdy temperatura spadnie poniżej A, a wyłączyć gdy przekroczy B. Podobnie wentylator 
załącza się, gdy temperatura przekroczy C, a wyłącza gdy spadnie poniżej B. 
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Tak sformułowane zadanie reprezentuje maszyna stanowa pokazana na rys. 7b. 

a)  

C 
B 
A 

PLC 
HEAT 
COOL 

 

b) 

1 3 2 

HEAT 
B C 

B

OK COOL 

A
 

Rys. 7. Sterowanie szklarnią: a) schemat ogólny, b) maszyna stanowa 
Schemat LD. Standardowy sposób realizacji maszyn stanowych w języku LD polega na 
tworzeniu szczebli odpowiadających przejściom między stanami. Każdy szczebel zawiera 
styk danego stanu, styki określające warunek przejścia do następnego stanu oraz dwie 
równoległe cewki, pierwszą R zerującą dany stan oraz drugą S ustawiającą stan następny. 
Utworzony w ten sposób schemat LD dla sterowania temperaturą w szklarni pokazano na rys. 
8, wraz z panelem grupowym do testowania. 
 

 

 

Rys. 8. Schemat LD dla sterowania szklarnią i panel grupowy CPSim 

5. Schemat START STOP w języku FBD 
Okno edytora FBD. Pokazano je na rys. 9 wraz ze schematem START STOP. Poprzednie 
szeregowe i równoległe połączenia styków zostały zastąpione bramkami AND, OR. 
Potrzebne jest jednak tutaj określenie kolejności wykonywania funkcji i bloków, którą 
poprzednio wyznaczała kolejność szczebli oraz miejsce w szczeblu (od lewej do prawej). 
W drzewie zasobów FBD po lewej stronie pozostały gałęzie te co w LD, ale już 
w standardowej formie, tzn. bez dodatkowego wejścia EN (with EN). W widocznym 
fragmencie biblioteki Basic_blocks występuje m.in. komparator COMP i strefa martwa 
DEBA (dead band). 
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Rys. 9. Okno edytora FBD ze schematem START STOP 

Kolejność wykonywania, liczba wejść. Domyślną kolejność wykonywania funkcji i bloków 
odpowiadającą umieszczaniu na polu edycji można zmieniać (rys. 10 a, b), co jest potrzebne 
przy modyfikacjach schematu. W niektórych funkcjach, jak AND, OR, ADD itp. zwiększona 
może być liczba wejść (rys. 10a). 
 

a) 

 

b) 

 

 Rys. 10. Okienka właściwości: a) funkcji AND, b) bloku DELAY_OFF 
Translacja do ST. Weryfikacja, translacja, kompilacja i symulacja wyglądają podobnie jak 
poprzednio, z tym że w kodzie ST występują drobne różnice, jeśli chodzi o wewnętrzne 
zmienne lokalne wygenerowane przez translator. Widać to porównując rys. 11 z rys. 5. Warto 
także wspomnieć, że nieprawidłowe funkcjonowanie projektowanych schematów FBD zdarza 
się częściej niż LD, głównie ze względu na pomyłki w kolejności wykonywania. 
Przeglądnięcie kodu ST pozwala więc w miarę szybko zlokalizować tego typu usterki. 
 

 
Rys. 11. Fragment kodu ST po translacji schematu FBD START STOP 

6. Własne funkcje i bloki 
Edytor FBD umożliwia ponadto tworzenie własnych funkcji i bloków 

przechowywanych w indywidualnych bibliotekach [2c]. Poniżej pokazane są dwa przykłady, 
tzn.: 
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– funkcja F_AVERAGE obliczająca średnią z trzech wejść typu REAL, 
– blok DELAYED_PULSE generujący impuls po czasie T od momentu pojawienia się na 

wejściu narastającego zbocza. 
Blok taki przydaje się do realizacji sekwencji czasowych. 
 
Projekt źródłowy. Należy zdefiniować w nim jednostki oprogramowania POU 
o planowanych nazwach, czyli tutaj funkcję F_AVERAGE i blok DELAYED_PULSE. 
Następnie tworzone są schematy FBD, np. takie jak pokazane na rys. 12a, b. W przypadku 
funkcji zmienna wyjściowa powinna mieć taką samą nazwę jak funkcja. Nazwy wejść funkcji 
oraz nazwy wejść/wyjść bloku stają się nazwami docelowymi. Po pomyślnej weryfikacji 
i kompilacji projekt źródłowy warto zachować dla przyszłych modyfikacji i rozszerzeń 
(format XML). 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 12. Schematy FBD: a) funkcja F_AVERAGE, b) blok DELAYED_PULSE 

Eksport do biblioteki. Deklaruje się nazwę biblioteki i jej lokalizację. Po zaznaczeniu 
w projekcie źródłowym odpowiednich jednostek POU i wyborze Export project as library 
z menu, środowisko CPDev zostaje automatycznie uzupełnione o nową bibliotekę (wraz ze 
znacznikiem czasowym i wersją kompilatora), bądź też istniejąca już biblioteka zostaje 
uaktualniona.   
Użycie biblioteki. Nowa biblioteka, po imporcie do projektu, pojawia się w drzewie edytora 
FBD podobnie jak IEC_61131 oraz Basic_blocks. Na rys. 13 pokazano schemat testowania 
bloku DELAYED_PULSE i funkcji F_AVERAGE, gdzie licznik CTU zlicza liczbę 
impulsów wygenerowanych przez blok przy zmianach wejścia INP. Zmiennymi globalnymi 
są INP, COUNT, FIRST i AVER. 
 

 
Rys. 13. Schemat testowania DELAYED_PULSE i F_AVERAGE 
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Okno symulatora CPSim podczas testowania pokazano na rys. 14. Pod listą zmiennych 
globalnych znajdują się panele grupowe F_AVERAGE i FB_PULSE oraz indywidualne 
widoki wejścia PT i wyjścia ET czasomierza TON1. Warto zwrócić uwagę, że znajduje się on 
na trzecim poziomie drzewa symulatora. 

 

 
Rys. 14. Okno symulatora CPSim podczas testowania DELAYED_PULSE i F_AVERAGE 

7. Podsumowanie 
 Na przykładzie układów kombinacyjnego, sekwencyjnego i czasowego przedstawiono 
funkcjonalności nowych wersji edytorów graficznych języków LD i FBD w pakiecie CPDev. 
Podstawowe funkcjonalności edytora LD są zbliżone do pakietu CoDeSys, tzn. że oprócz 
standardowych problemów można realizować prostsze algorytmy typowe dla FBD. Cechą 
edytora FBD jest automatyczne tworzenie ścieżek połączeń, co przyspiesza pracę, ale skłania 
również do zastąpienia skomplikowanego schematu kilkoma mniejszymi. W języku FBD 
można tworzyć własne funkcje, bloki i programy przechowywane w bibliotekach. Schematy 
LD, FBD są najpierw translowane do kodu ST, a potem kompilowane. Kod ST można 
przeglądać, co przydaje się zwłaszcza w przypadku FBD, gdzie łatwo pomylić kolejność 
elementów. Do symulacji służy narzędzie CPSim pozwalające tworzyć listy zmiennych, 
panele grupowe ułatwiające testowanie oraz indywidualne widoki zmiennych. 
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Tadeusz Skubis         
Politechnika Śląska 
Gliwice 
 
„Współczesne praktyczne podejście do szacowania niepewności wyniku pomiaru” 
 
Szczegółowe zagadnienia: budowa budżetu niepewności, jego znaczenie we 

współczesnych systemach, niezawodności, bezpieczeństwa, zapewnienia jakości, działalności 
laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz skutki techniczne i prawne procedur oceny.  

 
 

1. Rozróżnienie pojęć błędu i niepewności. Kwalifikacja błędów granicznych. 
Możliwości usuwania błędów z wyniku pomiaru 
 
Termin „błąd” oznacza w skrócie liczbową miarę błędu, czyli pewien parametr liczbowy, 

charakteryzujący niedoskonałość wyniku pomiaru. Błąd pomiaru jest wyrażany za pomocą 
odpowiednio zdefiniowanej liczby. Należy zauważyć, że w każdym przypadku wartość 
wielkości mierzonej (którą chcemy poznać) i wartość otrzymana z pomiaru różnią się.  Tę 
różnicę nazywa się błędem bezwzględnym pomiaru. Błąd bezwzględny oznacza się 
najczęściej przez ∆: 

 
 defxx −=∆ , (1) 
gdzie: 

x    −  jest to wynik pomiaru, czyli reprezentant wartości mierzonej (jest to „wartość, którą 
mamy”), 

xdef −  jest to określona wartość miary określonej wielkości mierzonej, zgodna z definicją 
miary (jest to „wartość, którą powinniśmy mieć”). W niektórych przypadkach jest to 
tzw. wartość prawdziwa („true value”), w innych może to być wartość zmierzona innym 
przyrządem lub inną metodą na tyle dokładnie, że w danym zastosowaniu może być 
traktowana jako zgodna z definicją określonej miary wielkości.  

Błąd bezwzględny ∆ ma dwie cechy charakterystyczne: jest wyrażony w jednostkach 
wielkości mierzonej oraz ma konkretny znak (+ lub −). 

Z definicji (1) można skorzystać tylko w niektórych przypadkach, ponieważ najczęściej 
wartość prawdziwa xdef nie jest znana, ale może być wyznaczone dosyć dobre jej 
oszacowanie, tzw. wartość poprawna xpopr (nazywaną też wartością umownie prawdziwą) 
[27]. Zastępując w równaniu (1) wartość definicyjną przez wartość poprawną otrzymuje się 
równanie błędu poprawnego ∆popr, który w praktyce jest przybliżeniem błędu zdefiniowanego 
równaniem dokładnym (1), ale może być obliczony: 

 
 poprpopr xx −=∆ . (2) 
 
Zastosowanie definicji błędu bezwzględnego poprawnego ilustruje następujący przykład.  
Zmierzono prędkość pojazdu prędkościomierzem laserowym, który miał aktualne 

świadectwo sprawdzenia z laboratorium akredytowanego, otrzymując wynik 116 km/h, 
podczas gdy kierowca odczytał na swoim wskaźniku 120 km/h.  Nie wiadomo jaka w chwili 
pomiaru była „prawdziwa” prędkość, a także jest szereg innych niewiadomych, np. czy 
pomiary były jednoczesne, czy pomiary trwały przez taki sam czas, i inne. Przyjmuje się, że 
prędkościomierz laserowy, ze względu na zasadę działania i aktualne świadectwo 
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sprawdzenia, jest przyrządem dokładniejszym (wskazuje wartość poprawną), a wskaźnik 
wewnątrz pojazdu mierzy z błędem, którego wartość dla prędkości 116 km/h, wynosi: 

 
 km/h4lasersampopr +=−=∆ VV . (3) 
 
Wskaźnik kierowcy zawyża wartość wskazania.  
Z definicji (2) można wyliczyć wartość poprawną wskaźnika kierowcy, czyli poprawiony 

wynik pomiaru: 
 
 km/h116laserpoprpoprsampopr ==∆−≈∆−= VVVV .  
 
Błąd bezwzględny ze znakiem przeciwnym nazywa się poprawką: 
 
 popr∆∆ −≈−=p . (4) 
 
Poprawka jest to więc ta wartość, którą należy dodać do wyniku pomiaru (w niektórych 

przypadkach do wartości znamionowej), aby otrzymać poprawiony wynik pomiaru, tj. 
wartość poprawną. 

Błąd bezwzględny nie nadaje się do porównywania jakości wyników różnych wielkości 
lub wyników takiej samej wielkości, ale o różnych rzędach wartości. W takich przypadkach 
dobrym wskaźnikiem porównania jakości wyników jest błąd względny, zdefiniowany 
równaniem: 

 

 
def

def

def x
xx

x
−

=
∆

=δ . (5) 

 
Błąd ten wyrażany jest w %, %o, ppm lub jako ji −⋅10 , gdzie i, j są to liczby naturalne. 

Ponieważ w praktyce zachodzą relacje: x ≈ xpopr ≈ xdef, więc do obliczeń liczbowych można 
stosować wzór przybliżony: 

  

 
poprx
∆δ ≈ . (6) 

 
Bardzo często błąd nie może być wyznaczony nawet w przybliżeniu, ponieważ nie jest 

znana wartość definicyjna xdef, a znana wartość poprawna xpopr jest już najlepszym w danych 
warunkach przybliżeniem wartości prawdziwej. Nadal jednak istnieje różnica między xpopr 
a xdef. W takim przypadku oszacowuje się granice przedziału, wewnątrz którego z pewnym 
prawdopodobieństwem mieści się wartość prawdziwa. Nazywa się go przedziałem 
niepewności. Jest to z zasady przedział symetryczny względem wyniku pomiarowego.  

Niepewność (ang.: uncertainty) charakteryzuje więc rozrzut wartości, które można 
w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. Niepewność interpretuje się jako 
przedział wokół końcowego wyniku pomiaru. W terminologii statystycznej nazywa się go 
przedziałem ufności, a w metrologii – przedziałem niepewności. Niepewność jest równa 
połowie szerokości tego przedziału. 

Łatwo zauważalna różnica między błędem a niepewnością polega na tym, że błąd określa 
przesunięcie wyniku pomiaru od wartości definicyjnej (albo poprawnej), które ma określony 
znak (+ albo −) a niepewność jest połową szerokości przedziału, wewnątrz którego 
prawdopodobnie znajduje się wartość definicyjna.      
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Pojęcia błędu i niepewności zilustrowane są na osi liczbowej (rys. 1):   
 

 
 

Rys. 1.Graficzna prezentacja zależności błędu bezwzględnego i przedziału 
niepewności dla wyniku x wyrażonego liczbą rzeczywistą 

 
W niektórych sytuacjach niepewności można przypisać prawdopodobieństwo objęcia przez 

ten przedział wartości definicyjnej. W terminologii statystycznej prawdopodobieństwo takie 
nazywa się poziomem ufności. Szerokość przedziału niepewności oznacza się przez 2u (u jest 
to najczęściej niepewność standardowa, odpowiadająca odchyleniu standardowemu) lub przez 
2U (U jest to niepewność rozszerzona, będąca wielokrotnością niepewności standardowej). 
Jeżeli rozkład kolejnych wyników pomiaru tej samej wielkości jest znany, to niepewności 
standardowej można przypisać określony, charakterystyczny dla danego rozkładu poziom 
ufności. Niepewność musi być określona w sposób wiarygodny i udokumentowany zwłaszcza 
dla wszystkich pomiarów wykonywanych w laboratoriach badawczych i wzorujących. 

Każdemu wynikowi pomiaru można przypisać niepewności składowe, które są 
powodowane np. różnymi wielkościami wpływającymi albo innymi przyczynami. 
Niepewności standardowe składowe można złożyć razem przez obliczenie średniej 
kwadratowej niepewności składowych uwzględnionych z odpowiednimi wagami. Otrzymuje 
się w ten sposób niepewność złożoną. Niepewność złożona pomiaru wyraża więc na ogół 
udział wielu składników w błędzie, który pozostaje nieznany, a jego wartości w kolejnych 
pomiarach są różne. 

Niektóre ze składników niepewności można wyznaczyć na podstawie rozkładu 
statystycznego wyników serii powtarzanych pomiarów, obliczając tzw. odchylenia 
standardowe eksperymentalne. 

∑ −
−

==
=

n

i
ix xx

nn
sxu

1

2)(
)1(

1)(      (7) 

 
 We wzorze (7) n jest liczbą wyników serii, xi są wynikami  pomiarów, x  jest ich średnią 

arytmetyczną, a xsxu =)(  jest oszacowaniem odchylenia standardowego średniej 
arytmetycznej, nazywanym w teorii pomiaru niepewnością standardową. Wyrażenie pod 
pierwiastkiem jest estymatą nieobciążoną wariancji rozkładu wyników, nazywaną wariancją 
eksperymentalną. Metoda obliczania niepewności przy wykorzystaniu metod statystycznych, 
w szczególności wzoru (7), jest nazywana metodą typu A. Uwzględnia ona rozrzut na 
podstawie częstości występowania poszczególnych wyników przy powtarzaniu pomiarów. 
Jest ona związana z czynnikami losowymi wpływającymi na wynik.  

Obliczanie niepewności standardowej metodą typu A dotyczy przypadków, w których 
wykonuje się jednorodne serie pojedynczych wyników pomiarów (obserwacji). Metoda typu 
A opiera się na wykorzystaniu właściwości rozkładów częstości występowania obserwacji 
przy ich powtarzaniu w nominalnie niezmienionych warunkach.  

Jako najlepsze oszacowanie wartości mierzonej wielkości (pomiaru), określone na 
podstawie serii obserwacji, przyjmuje się najczęściej średnią arytmetyczną obserwacji, a jako 
oszacowanie ich rozrzutu przyjmuje się wariancję eksperymentalną pojedynczej obserwacji, 
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lub pierwiastek z wariancji eksperymentalnej, nazywany odchyleniem standardowym 
eksperymentalnym, czyli niepewność standardową.  

Z teorii wynika, że średnia arytmetyczna też jest zmienną losową, ale o mniejszym 
rozrzucie niż poszczególne obserwacje. Wynika stąd, że wyniki pomiaru obliczane jako 
średnie arytmetyczne różnych serii są bardziej skupione wokół hipotetycznej wartości 
prawdziwej, niż pojedyncze wyniki. W przypadku obowiązywania dla poszczególnych 
obserwacji rozkładu normalnego wariancja eksperymentalna średniej arytmetycznej jest n-
krotnie mniejsza niż wariancja eksperymentalna pojedynczej obserwacji. Jeżeli jako wynik 
pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną, to jest uzasadnione określenie wariancji 
eksperymentalnej dla tej średniej, a nie dla pojedynczej obserwacji. Z tego powodu jako 
postępowanie rutynowe przy obliczaniu wyniku pomiaru na podstawie serii obserwacji należy 
przyjąć obliczanie średniej arytmetycznej i wariancji eksperymentalnej lub odchylenia 
standardowego eksperymentalnego tej średniej. 

Metoda typu A szacowania niepewności jest preferowana. Powinna być stosowana zawsze, 
gdy dane statystyczne pozwalają na zastosowanie wzoru, czyli gdy spełnione jest założenie 
o normalności wyników pomiarowych, a seria jest długa. 

Dla krótkiej serii obserwacji oszacowanie odchylenia standardowego eksperymentalnego, 
a więc i niepewności standardowej, za pomocą wzoru (7) jest mało dokładne. W takich 
sytuacjach należy wyróżnić przypadek, w którym z poprzednich długich serii obserwacji 
znana jest wariancja połączona 2

ps  pojedynczej obserwacji, a są podstawy do przyjęcia 
założenia, że wariancja obserwacji aktualnej krótkiej serii pozostaje taka sama. Taki 
przypadek może wystąpić przy rutynowym wykonywaniu obserwacji pod kontrolą 
statystyczną. Wtedy niepewność standardową wyniku pomiaru (średniej arytmetycznej dla 
krótkiej serii) można dokładniej obliczyć ze wzoru: 

 

 
n

s
xu p)( = . (8) 

 
Należy zaznaczyć, że przedstawione modele obliczania niepewności standardowej nie 

wyczerpują wszystkich możliwości oceny zaliczanych do metody typu A. W szczególnych 
przypadkach, np. gdy obserwacje podlegają rozkładowi innemu niż normalny, mogą 
obowiązywać inne estymatory wartości oczekiwanej i wariancji, których zastosowanie jest 
uzasadnione przez statystykę matematyczną. 

 
Metoda wyznaczania niepewności metodami niestatystycznymi jest nazywana metodą typu 

B. Metodą typu B szacuje się np. niepewności składowe związane m.in. z nieusuniętymi 
resztami błędów, tzw. systematycznych, a także spowodowane różnymi innymi przyczynami. 

Obliczanie niepewności standardowej metodą typu B dotyczy przypadków, w których nie 
ma danych statystycznych, aby można było zastosować metodę typu A. Nie ma jednego 
ustalonego algorytmu obliczania niepewności standardowej metodą  typu B. Od wiedzy 
ogólnej i doświadczenia metrologa wykonującego pomiar zależy, jakie czynniki możliwej 
zmienności wyniku uwzględni i jak je oszacuje. Analiza czynników zmienności powinna być 
przeprowadzona możliwie jak najbardziej obiektywnie, starannie, z zachowaniem podejścia 
naukowego. Oceniając niepewność metodą typu B można np. wykorzystać dane z pomiarów 
przeprowadzonych wcześniej, dane określone przez producenta zastosowanego sprzętu, dane 
określone w certyfikatach użytych wzorców, odpowiednie dane ogólne zamieszczone 
w tablicach fizycznych i podręcznikach. Bardzo istotnym elementem przy ocenie niepewności 
metodą typu B jest doświadczenie własne metrologa i jego znajomość różnych możliwych 
wielkości wpływających związanych z pomiarem.  
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Wiarygodność oszacowania niepewności metodą typu B rośnie wraz ze wzrostem zaufania 
do profesjonalizmu osoby wykonującej eksperyment i opracowującej końcowy wynik 
pomiaru. Elementem zwiększającym zaufanie do oceny niepewności metodą typu B jest np. 
wykonywanie analiz porównawczych niepewności wyników uzyskanych w podobnych 
pomiarach przez innych metrologów, na innych stanowiskach i w innych okolicznościach.  

Jedną z typowych sytuacji jest znajomość tylko granic zmienności wartości wokół danego 
wyniku, np. błędu zaokrąglenia albo błędu granicznego. Na przykład dany jest pojedynczy 
wynik x pomiaru, o którym wiadomo tylko, że został prawidłowo zaokrąglony. Błąd 
graniczny zaokrąglenia wynosi h = ±5 jednostek następnego miejsca, które w wyniku nie jest 
już pokazane. Wtedy można założyć, że wartość nieobciążona błędem zaokrąglenia 
w każdym punkcie przedziału zaokrąglenia jest jednakowo prawdopodobna, czyli 
przedziałowi temu można przypisać rozkład jednostajny. Wobec tego niepewność 
standardowa składowa wynikająca z zaokrąglenia wynosi: 

 

 
3

)( hxu = . (9) 

   
Założenie, że w przedziale zaokrąglenia wyniku rozkład jest jednostajny, jest dosyć 

bezpieczne, ponieważ dla takiego rozkładu otrzymuje się największą wartość niepewności 
spośród wszystkich rozkładów symetrycznych, ograniczonych, jednomodalnych, o funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa opadającej na krańcach przedziału określoności. Rozkłady tej 
klasy mają zastosowanie w największej liczbie przypadków. Z porównania wzorów 

określających odchylenia standardowe rozkładu jednostajnego 
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Odchylenia standardowe rozkładu prostokątnego (σprost), trapezowego (σtrapez), Simpsona 

(σSimpson) oraz normalnego (σnorm) o jednakowej szerokości półprzedziału h tworzą ciąg 
nierosnący, czyli: 

 
 normSimpsontrapezprost σσσσ >≥≥  . (11) 
  
W klasie rozkładów symetrycznych, ograniczonych, jednomodalnych, o funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa opadającej na krańcach przedziału określoności rozkład prostokątny ma 
największe odchylenie standardowe. Jeżeli istnieją podstawy do założenia rozkładu innej 
klasy (np. rozkładu typu U), to niepewność standardową wynikającą z zaokrąglenia trzeba 
oszacować z wariancji tego rozkładu, która może być większa niż dana powyższym 
równaniem.  

Obliczanie niepewności metodą typu B dotyczy bardzo wielu przypadków nietypowych, 
których prawidłowa analiza może wymagać bardzo złożonego aparatu pojęciowego 
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i matematycznego, odpowiedniego tylko dla jednej, konkretnej sytuacji, dlatego trudno tu 
o uogólnienia. 

 
Niepewność złożona zawiera pełną ocenę przedziału, w którym jest wartość prawdziwa. 

Niepewności nie można usunąć z wyniku pomiaru przez wprowadzenie poprawki. 
Przyjmuje się, że końcowy wynik pomiaru stanowi najlepsze oszacowanie wartości 

wielkości mierzonej, do którego wprowadzono wszystkie możliwe poprawki oraz 
oszacowano niepewność złożoną. Wszystkie składniki niepewności, łącznie z tymi, które 
pochodzą od nieskorygowanych efektów systematycznych, wnoszą swój udział do rozrzutu, 
a więc także do niepewności złożonej, którą należy oszacować. 

Czasem niepewność przedstawia się w skali względnej: 
 

 
poprdef

rel x
u

x
uu ≈= . (12) 

 
Według współczesnych zaleceń należy konsekwentnie stosować oznaczenia: 
∆, δ − błąd bezwzględny, względny; 
u, urel − niepewność standardowa bezwzględna, względna. 
W wielu, zwłaszcza starszych publikacjach, instrukcjach itp., oznaczenia i pojęcia błędu 

i niepewności mogą być inaczej definiowane, albo mogą mieć inne znaczenie, co może 
utrudnić prawidłową interpretację. Przy korzystaniu z takich materiałów trzeba zawsze 
najpierw upewnić się, jak autor zdefiniował lub jak rozumie oznaczenia związane 
z dokładnością. 

Za pomocą niepewności charakteryzuje się nie tylko wyniki pomiarów, ale również 
narzędzia pomiarowe, stosując tu zwyczajowo termin „niedokładność” lub „błąd graniczny”. 
Mówi się np. „rezystor wzorcowy o niedokładności ±0,01%” albo „woltomierz o błędzie 
(granicznym) ±1 mV”. W tym znaczeniu niedokładność lub błąd graniczny należy 
interpretować jako składnik niepewności wnoszony przez przyrząd do wyniku pomiaru. 
W takich przypadkach nie należy stosować terminu „błąd”, ponieważ ten powinien być znany 
co do wartości i znaku, a w przytoczonych przykładach znak jest nieokreślony, a więc 
informacja o błędzie określa przedział wartości.  

 
 

2. Typowe źródła niepewności wyników pomiarów 
 
Wyniki pomiarów są zawsze niedokładne. Dokładność wyniku może być mała lub duża, 

czasem bardzo duża, ale zawsze jest ograniczona. Dokładność jest pojęciem jakościowym, 
natomiast jej miarą może być błąd lub niepewność.  

Dokładne wartości może dawać tylko zliczanie (np. impulsów, elementów), ale także 
w pomiarach opartych na zliczaniu występuje szereg innych przyczyn ograniczających 
dokładność końcowego wyniku pomiaru. 

Jest wiele różnych klasyfikacji błędów. Tradycyjna, najbardziej ogólna klasyfikacja dzieli 
błędy na systematyczne i przypadkowe.  

Błąd systematyczny bezwzględny jest to odchyłka wyniku pomiaru od jej wartości 
definicyjnej, stała w określonych warunkach powtarzania pomiaru. Przyjmuje się, że wartość 
definicyjna jest zdeterminowana. Dla niektórych wyników pomiarów wartość błędu 
systematycznego może być określona (w przybliżeniu) i wtedy można do wyniku pomiaru 
wprowadzić poprawkę, minimalizującą odchyłkę wyniku od wartości definicyjnej mierzonej 
wielkości. Otrzymuje się w ten sposób poprawiony wynik pomiaru.  
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Dla niektórych wyników pomiaru można określić tylko granice błędu (łącznie 
systematycznego i przypadkowego), (±∆g), czyli przedział wokół wartości wyniku, w którym 
znajduje się błąd. Dla takiego przedziału stosuje się tradycyjną nazwę ”błąd graniczny”, który 
zgodnie z najnowszym słownikiem pojęć  metrologicznych powinien być nazywany 
„największym dopuszczalnym błędem pomiaru”. W takich przypadkach wprowadzenie 
poprawki do wyniku nie jest możliwe, ponieważ błąd o nieznanej wartości nie może być 
z wyniku usunięty. Pojawiają się zatem pytania, jak takie błędy, zwłaszcza gdy jest ich dużo,  
wpływają na dokładność końcowego wyniku pomiaru, a także jak przenoszą się one na 
wyniki innych wielkości obliczanych pośrednio.   

W niektórych, stosunkowo rzadkich, przypadkach można określić funkcję gęstości 
prawdopodobieństwa błędu systematycznego dla przedziału (±∆g). Ta funkcja może 
uwzględniać zarówno przesłanki wynikające z eksperymentów (np. zagęszczenie 
prawdopodobieństwa w pewnych podprzedziałach przedziału (±∆g)), jak i stan naszej 
niewiedzy w odniesieniu do przyczyny analizowanego błędu systematycznego (rozmycie 
funkcji gęstości prawdopodobieństwa).  

Każdy pojedynczy błąd systematyczny o określonym źródle, obciąża wynik pomiaru 
i powinien być usunięty przez wprowadzenie poprawki, a jeśli nie jest to możliwe powinien 
być uwzględniony jako składnik niepewności. Model jest nieco bardziej złożony, jeżeli 
równocześnie występuje kilka nie usuniętych błędów systematycznych, obciążających dany 
wynik. Chociaż zwykle mają one różne źródła, to poszczególne błędy systematyczne sumują 
się algebraicznie. Tradycyjnie w takim przypadku stosowano dawniej sumowanie modułów 
błędów granicznych, co odpowiadało najgorszemu, ale i najmniej prawdopodobnemu 
przypadkowi. Współczesne podejście do takiego zagadnienia uwzględnia prawa statystyki 
matematycznej, zwłaszcza centralne twierdzenie graniczne, które mówi, że przy bardzo 
łagodnych założeniach funkcja gęstości prawdopodobieństwa sumy dużej liczby składników 
losowych dąży do funkcji gęstości rozkładu normalnego.  

Na tej podstawie nieskorygowane błędy systematyczne, występujące łącznie, mogą 
podlegać prawom statystyki matematycznej i w określonych warunkach mogą być 
analizowane jak zmienne losowe. Prowadzi to do innego niż suma algebraiczna 
uzasadnionego modelu składania takich błędów.  

 
Błędy przypadkowe to takie błędy, których wartości zmieniają się losowo przy 

powtarzaniu pomiaru w nominalnie niezmienionym podstawowym układzie warunków 
fizycznych. Ograniczają one precyzję wyniku pomiaru. Podlegają prawom statystyki 
matematycznej. Występują zawsze, chociaż w niektórych przypadkach mogą być 
zdominowane przez błędy systematyczne albo mogą mieć wartości pomijalnie małe, albo 
mogą nie być zauważane z powodu ograniczonej rozdzielczości aparatury pomiarowej. 
 Można stwierdzić, że wartość mierzona nigdy nie jest absolutnie stała, ale w pewnych 
granicach zawsze jest zmienna. To rozproszenie wyników pomiaru w różnych sytuacjach 
praktycznych ma różne źródła. Najbardziej typowe i powszechne źródła rozrzutu wyników są 
następujące: 

 
a) Niezachowanie podstawowego układu warunków fizycznych powtarzania  wartości 

mierzonej, czyli zmiany otoczenia i obiektu przy kolejnych pomiarach. 
 
Wartość mierzona zależy od wielu wielkości wpływających. W zmieniającym się 

otoczeniu wielkości wpływające mogą się zmieniać, a więc także wartość mierzona może się 
zmieniać w pewnych granicach. Utrzymanie niezmienionych warunków pomiaru nie jest 
możliwe, ponieważpodstawowy układ warunków fizycznych nigdy nie jest zupełny. Zawsze 
są pewne nieokreślone czynniki, których nie znamy i nie kontrolujemy, a które wpływają na 
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mierzoną wielkość. Ponadto utrzymanie stałych wartości tych wielkości wpływających które 
znamy, też nie jest możliwe. 

Mówiąc inaczej, czynniki uwzględnione w definicji miary, a więc w opisie podstawowego 
układu warunków fizycznych, nie mogą być zrealizowane dokładnie, ale tylko 
w przybliżeniu, a ponadto każda definicja miary zawiera szereg uproszczeń, czyli pewne 
czynniki nie są w niej uwzględnione, a więc zawsze jest to definicja niepełna.  Wynika stąd, 
że wiele różniących się wartości, najczęściej bardzo nieznacznie, może wynikać z danej 
definicji miary. Każda z tych wartości może być wynikiem pomiaru w granicach 
odtwarzalności danej wartości. Jeśli wartość wielkości nie jest zdefiniowana dokładnie, to 
w pewnym stopniu jest nieokreślona.  

Aby odtworzyć daną wartość wyniku pomiaru (miarę) po raz drugi, trzeba by spełnić 
wszystkie warunki, jakie wpływały na tę miarę przy poprzednim pomiarze. Trzeba by więc 
znać i odtworzyć podstawowy układ warunków fizycznych. Tych warunków jest bardzo dużo 
i mają one różny wpływ na mierzoną wielkość. Skutkiem ich oddziaływania jest ograniczona 
odtwarzalność wartości, tzn. dokładne odtworzenie po raz drugi tej samej wartości jest 
praktycznie niemożliwe. Przy dużej precyzji mierzenia wyniki wykazują rozrzut, wynikający 
m.in. ze zmian mierzonej wielkości. 

Wyniki pomiarów nieznacznie różniących się wartości spełniających niepełną definicję 
miary mogą być jednakowe, zwłaszcza przy rozdzielczości pomiarów nie wystarczającej do 
ujawnienia rozrzutu. Świadczy to jednak jedynie o ukryciu tego źródła rozrzutu, a nie o jego 
braku. 

 
b)  Niezachowanie podstawowego układu warunków fizycznych użytego wzorca 

 
Wynik pomiaru jest efektem eksperymentalnego porównania wielkości mierzonej 

z  wzorcem, który może być wbudowany w przyrząd, albo użyty do jego wzorcowania. Z tego 
powodu niezamierzone zmiany wzorca (ograniczona odtwarzalność wzorca) przenoszą się na 
wynik pomiaru. Wzorzec jest w pewnym zakresie niestały w czasie. Odtwarzalność miary 
wzorca jest ograniczona z tych samych powodów co odtwarzalność miary wielkości 
mierzonej. Ponadto wzorzec nigdy nie może być wykonany ściśle z założeniami: jego 
wykonanie jest niedoskonałe, co przejawia się w postaci błędów wzorca, które mogą zmieniać 
się w czasie. To samo dotyczy każdego narzędzia pomiarowego: wskazuje ono zawsze wynik 
obarczony błędem, nawet jeśli wielkość mierzona byłaby absolutnie stała. Błąd ten ma 
zwykle nieznaną wartość (i znak), często jest także niestały. 

 
c)  Ograniczona rozdzielczość układu porównania wzorca z wielkością mierzoną 

 
Eksperymentalne zrównanie dwu miar (wielkości mierzonej i wzorca) nie może być 

absolutnie dokładne. Tę właściwość charakteryzuje np. błąd pobudliwości układu (przy 
przyrządach analogowych) albo błąd rozdzielczości (przy przyrządach cyfrowych). Mówiąc 
inaczej, nie da się wykryć odpowiednio małych różnic między miarami oraz nie da się 
zrealizować odpowiednio małych przyrostów miary wzorcowej. 

 
d)  Inne przyczyny zewnętrzne 

 
Na wypadkowy rozrzut wyników pomiaru mają również wpływ obserwator wykonujący 

pomiar i różne zewnętrzne przeszkody uniemożliwiające wykonanie pomiaru zgodnie 
z założeniami. Przykładem jest np. błąd paralaksy w odczycie przyrządu wskazówkowego 
albo błąd spowodowany niewłaściwym potencjałem ekranu ochronnego w woltomierzu 
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cyfrowym o dużej dokładności, albo błąd wynikający z niezerowych i nieustalonych 
impedancji przewodów łączących itp. 

 
Wszystkie źródła rozrzutu działają łącznie, powodując wypadkowy błąd pomiaru. 

Otrzymany wynik jest więc tylko przybliżeniem wartości mierzonej, która sama jest 
niedokładnie określona. Ta nieokreśloność jest teoretycznym kresem dokładności mierzenia. 
Kres ten byłby osiągnięty, gdyby udało się zastosować doskonały wzorzec, a obserwator 
zrealizowałby doświadczenie w sposób doskonały. Na wypadkowy błąd przypadkowy 
pomiaru składa się więc wiele przyczyn o zmiennych wpływach i dlatego błąd ten ma 
właściwości zmiennej losowej i może być analizowany metodami statystyki matematycznej. 

Skutki rozrzutu spowodowanego wszystkimi wymienionymi źródłami mogą być opisane 
i analizowane za pomocą parametrów zbiorczych, charakteryzujących zmienne losowe, w tym 
przypadku rozproszone wyniki pomiarów. Definicje tych parametrów są znane ze statystyki 
matematycznej. 

Według przyjętych współcześnie ustaleń w praktyce metrologicznej zarówno błędy 
przypadkowe (losowe) jak i nie usunięte reszty błędów systematycznych oraz inne przyczyny 
powodujące rozrzut wyników pomiaru powinny być uwzględniane jako składniki 
niepewności końcowego wyniku pomiaru. 

 
 

3. Centralne twierdzenie graniczne i jego znaczenie dla praktyki szacowania 
niepewności 

 
Istnieją w statystyce tzw. twierdzenia graniczne integralne, które dotyczą granicy ciągu 

dystrybuant zmiennych losowych. Takich twierdzeń jest kilka, a różnią się one założeniami 
przy jakich zostały wyprowadzone. Jeżeli ciągiem granicznym dystrybuant jest rozkład 
normalny, to twierdzenie nazywa się centralnym twierdzeniem granicznym. Do centralnych 
twierdzeń granicznych integralnych należą m.in. twierdzenia Moivre’a − Laplace’a, 
Lindeberga − Levy’ego oraz Lapunowa. Ich dowody są trudne i wymagają zastosowania 
zaawansowanej matematyki. Do praktycznych zastosowań ważne są jedynie wnioski 
wynikające z twierdzeń granicznych.  

Centralne twierdzenie graniczne integralne Lapunowa jest najogólniejsze, ponieważ 
zostało wyprowadzone przy bardzo niewymagających założeniach. Lapunow udowodnił, że 
jeżeli zmienne losowe Xi (niekoniecznie o jednakowych rozkładach) spełniają warunek:  
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i jeżeli utworzy się zmienne losowe Zn (dla n ∈ N) według wzoru: 
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to ciąg dystrybuant {Fn(z)} jest zbieżny do dystrybuanty rozkładu normalnego. Z tego 
twierdzenia wynika m.in., że rozkład średnich x  dąży do rozkładu asymptotycznie 
normalnego, jeżeli liczba tych średnich nieograniczenie wzrasta, niezależnie od tego, jakim 
rozkładom podlegają poszczególne składniki, z których obliczono średnie. 

Z centralnych twierdzeń granicznych wynika, że rozkład normalny jest rozkładem 
granicznym dla kompozycji niezależnych zmiennych losowych, gdy liczba komponentów 
dąży do ∞. Mówiąc inaczej, zmienna: 
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ma rozkład asymptotycznie normalny przy bardzo łagodnych ograniczeniach. Główne 

praktyczne ograniczenie polega na tym, by żadna ze zmiennych Xi nie była dominująca.  
O tym ograniczeniu nigdy nie wolno zapomnieć, bo gdy jakaś zmienna dominuje, to 

narzuca ona sumie swój rozkład. Przyjęcie dla sumy w takich warunkach rozkładu 
normalnego jest niedopuszczalne. 

Centralne twierdzenie graniczne ma zastosowanie, gdy zmiennych składowych Xi jest 
dużo. Wtedy przyjęcie, że obowiązuje rozkład normalny jest dopuszczalne. Jeżeli jednak są 
tylko 2 lub 3 zmienne, które są opisane rozkładami innymi niż normalny, to należy raczej 
obliczyć rozkład wypadkowy ze splotu funkcji gęstości prawdopodobieństwa poszczególnych 
składników. 

Centralne twierdzenie graniczne stanowi uzasadnienie faktu obserwowanego często 
w pomiarach, że wiele zjawisk losowych dobrze opisuje się rozkładem normalnym. Zjawiska 
te mogą być interpretowane jako sumy wielu niezależnych losowych przyczyn o różnych 
rozkładach. Udział każdej zmiennej musi być jednak mniej więcej tego samego rzędu. 

 
 
 

4. Obliczanie niepewności wartości wyrażonej jako funkcja jednej zmiennej 
 
W praktyce często wykonuje się pomiar pośredni określonej wielkości y, polegający na 

obliczeniu wyniku ze znanej funkcji argumentu x mierzonego bezpośrednio: 
 

)(xfy =       (16) 
 
Jeżeli argument x jest wyznaczony z pomiarów i ma wyznaczoną niepewność standardową 

u(x), to odpowiadającą jej niepewność wartości y oblicza się ze wzoru: 
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gdzie c jest współczynnikiem, określającym  wrażliwość funkcji f na zmiany argumentu x. 

Jest to współczynnik wymiarowy, obliczany na podstawie wzoru funkcji, albo szacowany na 
podstawie mierzonych przyrostów: zadanego ∆x i wywołanego ∆y: 
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Wzór (18) jest wyprowadzony przy założeniu, że dla małych przyrostów ∆x funkcja 
zmienia się liniowo (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Wrażliwość funkcji reprezentowana jako nachylenie jej wykresu  
 
Dla funkcji wielu zmiennych wrażliwości określa się oddzielnie dla każdego argumentu, ze 

wzoru: 
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Współczynniki ci należy obliczyć w punkcie określonym przez najlepsze oszacowania 

mierzonych wielkości xi, czyli w punkcie )( 21 nx...,,x,x , albo oszacować na podstawie 
eksperymentu przez pomiar małych przyrostów. 

 
 

5. Obliczanie niepewności wartości wyrażonej jako funkcja wielu zmiennych 
 
Jeżeli wielkość wyjściowa zależy od wielu wielkości wejściowych, to każda wielkość 

wejściowa wpływa na niepewność wielkości wyjściowej. Z cząstkowych niepewności 
wielkości wyjściowej, powodowanych przez niepewności poszczególnych wielkości 
wejściowych oblicza się estymatę odchylenia standardowego wielkości wyjściowej. Jest to 
standardowa niepewność złożona wielkości wyjściowej, oznaczana przez uc(y). W praktyce, 
jeżeli wielkości mierzone bezpośrednio xi są wzajemnie niezależne w sensie statystyki 
matematycznej, to niepewność standardową złożoną określa równanie:   

 

 ∑ 







∂
∂

=
=

n

i
i

i
xu

x
fyu

1

2
2

)()(c . (20) 

 
Charakteryzuje ona rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać 

wielkości mierzonej. Może ona dotyczyć pomiaru pośredniego wielkości y, w którym dana 
jest postać funkcji f uzależniającej wynik od n wielkości xi mierzonych bezpośrednio.  

W przypadku szczególnym, gdy funkcja jest jednomianem algebraicznym, wygodniej jest 
obliczać niepewność standardową względną, uc,rel(y), z niepewności standardowych 
względnych poszczególnych wielkości wejściowych, uc,rel(xi): 

 

 
y
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Po obliczeniu wzorów ogólnych pochodnych cząstkowych jednomianu algebraicznego i  
podstawieniu ich do równania (20), otrzymuje się po uporządkowaniu;  

   

∑=
=

n

i
ii xuyu

1

2)]([)( relrelc, α .     (22) 

 
Następnie można obliczyć niepewność standardową złożoną bezwzględną, uc(y). Stosując 

wzór na obliczanie niepewności względnej nie trzeba obliczać pochodnych, a jedynie 
uwzględnia się współczynniki wagowe αi, które są równe wykładnikom potęgowym 
poszczególnych wielkości wejściowych funkcji.  

Jeżeli wielkości mierzone bezpośrednio są wzajemnie zależne w sensie statystyki 
matematycznej, to równanie określające niepewność złożoną powinno uwzględniać tę 
zależność. 

Tylko w jednym szczególnym przypadku, gdy wszystkie współczynniki korelacji rxi,xj oraz  
współczynniki wrażliwości ci mają wartości +1 lub −1, równanie (20) można zapisać w 
prostszej formie: 

 ∑=
=

n

i
iixjxi xucryu

1
,c )()( . (23) 

 W tym wyjątkowym przypadku niepewność złożona jest równa sumie niepewności 
poszczególnych wielkości wejściowych. Takie składanie przedziałów dotyczy jednak tylko 
szczególnych przypadków funkcji.  

Istnieją sytuacje, w których można określić np. eksperymentalnie wariancje składowe 
)(2 yui wielkości wyjściowej y, zależne od różnych wielkości wpływowych.  

W takich przypadkach niepewność złożoną oblicza się ze wzoru: 
 

 ∑=
=

n

i
i yuyu

1

2 )()(c . (24) 

 
Porównując poszczególne składniki wzorów (20) i (24) można obliczyć wartości 

współczynników wrażliwości ci funkcji na zmiany poszczególnych parametrów, mimo że 
postać funkcji może nie być znana. Należy zauważyć, że mimo pewnego formalnego 
podobieństwa tych wzorów występuje istotna różnica między nimi: wzór (20) może być 
zastosowany, gdy znana jest postać funkcji i niepewności składowe wielkości wejściowych, 
natomiast wzór (24), gdy znane są niepewności cząstkowe wielkości wyjściowej. 

Należy zauważyć, że metody obliczania niepewności złożonej są dobrze określone, ale 
dokładne wyznaczanie poziomu ufności niepewności standardowej w licznych przypadkach 
może być trudne. 

 
 

6. Niepewność rozszerzona i jej obliczanie 
 
Niepewność rozszerzona U jest dodatkową miarą niepewności, określaną dla tych 

zastosowań wyniku pomiaru, w których użytkownik oczekuje określenia wokół wyniku 
pomiaru przedziału obejmującego dużą część rozkładu wartości, jakie w uzasadniony sposób 
mogą być przypisane wielkości mierzonej. Nie zawiera ona żadnej nowej wiedzy 
o dokładności pomiaru, a jedynie jest inną formą zaprezentowania niepewności wyniku 
pomiaru, preferowaną w niektórych opracowaniach wyników. Jest zdefiniowana jako iloczyn 
niepewności standardowej i współczynnika rozszerzenia k (wzór (25)), a może być 
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interpretowana jako przedział wokół estymaty wartości wyniku pomiaru y , zapisywany 
w formie relacji (8.15). 

 
 )( ykuU c= , (25) 
 
 Uyy ±= . (26) 
 
Współczynnik k wybiera się w zależności od wymaganego poziomu ufności, określającego 

prawdopodobieństwo dla przedziału );( UyUy +− . Do określenia poziomu ufności 
potrzebna jest znajomość typu rozkładu, a jest to zwykle założenie przyjęte w pewnym 
stopniu a priori. Nie należy więc oczekiwać możliwości dokładnego określenia 
współczynnika k, a w konsekwencji otrzymania dokładnej wartości niepewności rozszerzonej, 
odpowiadającej ściśle określonemu poziomowi ufności. Ponadto nie ma uzasadnienia 
obliczanie U z dużą liczbą cyfr znaczących, ponieważ zwykle i tak wartość U zaokrągla się 
w górę do jednej cyfry znaczącej.  

Zwykle przyjmuje się wartość współczynnika k z przedziału 2...3, co odpowiada 
poziomowi ufności p=95...99,7% przy założeniu, że obowiązuje rozkład normalny, którego 
parametry µ, σ2 są znane. Jeżeli znane są tylko estymaty parametrów rozkładu normalnego, to 
poziom ufności i odpowiadająca mu wartość współczynnika k mogą być oszacowane z 
krzywej rozkładu t-Studenta. W tym przypadku otrzymuje się większą wartość k dla danego 
poziomu ufności lub mniejszą wartość poziomu ufności dla danej wartości k. Niepewność 
rozszerzona może być potraktowana jako przedział ufności w znaczeniu używanym 
w statystyce matematycznej tylko w przypadku, gdy niepewność standardowa została 
obliczona metodą typu A.  

 
 

7. Cechy charakterystyczne obliczeń numerycznych niepewności. Właściwości średniej 
kwadratowej. Składniki istotne 
 
Modele obliczania niepewności złożonej (20) i (24) mają tę właściwość, że o wartości uc(y) 

decydują nieproporcjonalnie silnie składniki ui(y) lub ciu(xi) o największych wartościach. 
Jeżeli np. są tylko dwa składniki o wartościach różniących się dziesięciokrotnie, to 99% 
wartości uc(y) jest spowodowane składnikiem o większej wartości, a tylko 1% składnikiem 
o mniejszej wartości. Taki przyrost jest zwykle mniejszy od przyrostu powodowanego 
zaokrągleniem końcowej wartości niepewności złożonej w górę do jednej cyfry znaczącej. 
Z tego spostrzeżenia wynika następujący wniosek praktyczny: aby zmniejszyć niepewność 
złożoną wyniku pomiaru, należy dążyć do ograniczenia tylko składników największych. Na 
przykład może się okazać, że da się to osiągnąć przez zastąpienie określonego przyrządu 
przyrządem innego typu albo w wyniku lepszej stabilizacji określonego warunku pomiaru, 
albo że jest to niemożliwe, ponieważ mierzona wielkość zawiera składnik stochastyczny 
powodujący istotną zmienność obserwacji. Identyfikacja składników o dominujących 
wartościach jest ważnym celem budżetu niepewności. Trud i nakłady poniesione na 
minimalizację niepewności składowych o względnie małych wartościach są jałowe. 

 
 

8. Budżety niepewności 
 
Zestawienie wszystkich zidentyfikowanych niepewności standardowych składowych 

oszacowanych metodą typu A oraz B nazywa się budżetem niepewności. Celem utworzenia 
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budżetu niepewności jest dostarczenie dowodu, że dokonano przeglądu wszystkich 
możliwych źródeł niepewności, i że wytypowano składniki istotne. Budżet niepewności jest 
narzędziem do identyfikacji słabych punktów procedur pomiarowych i do ich poprawy. 

Poszczególne standardowe niepewności składowe wymienione w budżecie niepewności 
mogą różnić się między sobą o rzędy wartości. W budżecie należy wymienić wszystkie 
niepewności składowe, które wzięto pod uwagę, także te, których wartości oszacowano jako 
0. Budżet niepewności zawiera więc także informację, że dany składnik niepewności był 
analizowany, a przyjęcie jego zerowej wartości jest uzasadnione warunkami pomiaru. Te dane 
mogą być wykorzystane przy porównywaniu podobnych eksperymentów pomiarowych, 
wykonanych przez innych eksperymentatorów, w innych laboratoriach. Ma to znaczenie 
zwłaszcza przy pomiarach dokładnych, wykonywanych w krajowych instytutach 
metrologicznych (NMI) i laboratoriach akredytowanych. Zwykle w budżecie niepewności 
poszczególnym niepewnościom składowym przypisuje się także typ rozkładu. 

 
 
W tabeli 1 przedstawiono przykładowy budżet niepewności wyniku pomiaru 
 
 
Tab. 1. Bilans niepewności wyników pomiaru różnic indukcyjnosci komparatorem KWL 3  

Wielkość  
wpływająca 

Współczynnik 
wrażliwości c(x) 

Przedział zmian 
wielkości 
wpływającej 

Rozkład 
prawdo-
podob. 

Niepewność 
standardowa 
wielk. wpływ. 

Udział w niepewn. 
standardowej 
wyniku, ux(∆L) 

Met. 
obl. 
niep. 

1 2 3 4 5 6 7 
Powtarzalność 
wyników  

1 ∆s(∆L) = 4 nH Norm. us(∆L)=0.67 nH us(∆L) = 0.67 nH A 

Wpływ kanału 
pomiaru ∆R 

c(∆R) < 12 nH/Ω ∆R = ±0.2 Ω Prostok. u(∆R) = 0.12 Ω uR(∆L) < 1.44 nH B 

Temperatura 
wewnątrz 
KWL3 

c(∆ϑ) < 1 nH/10 
K 

∆ϑ = ±3°C Prostok. u(∆ϑ) = 1.73°C uϑ(∆L) < 0.18 nH  B 

Prąd roboczy c(I)<0.4 
nH/10mA 

∆I = ±0.1 mA Prostok. u(∆I) = 58 µA uI(∆L)<0.0033 nH B 

Częstotliwość 
pracy 

c(f) < 2 nH/Hz ∆f = ±0.001 Hz Prostok. u(∆f) =0.58 mHz uf(∆L)<0.0012 nH B 

Porównywana 
wartość 
impedancji 

c(Z) <4 nH/100 Ω ∆Z = ±0.3 Ω Prostok. u(∆Z)= 0.173 Ω uZ(∆L)<0.0069 nH B 

Siła docisku 
na zaciskach 

c(F) < 10 nH/f.r. ∆F = ±0.2 f.r. Norm. u(∆F)=0.067 f.r. uF(∆L) < 0.67 nH B 

Indukcja zew. 
pola magnet. 
(AC, 1 kHz) 

c(mf) < 2 nH/µT ∆mf = ±0.1 µT Prostok. u(∆mf) = 58 nT umf(∆L) <0.116 nH B 

Napięcie zasil. c(V) < 1 nH/30 V  ∆V = ±3 V Prostok. u(∆V) = 1.73 V uV(∆L) < 0.058 nH B 
Stabilność 
długoczasowa 

1 ∆t(∆L) < 3 nH Norm. ut(∆L) < 1 nH ut(∆L) < 1nH B 

Rozdizelczość 1 ∆r(∆L) = 1 nH Prostok. ur(∆L) = 0.58 nH ur(∆L) = 0.58 nH B 
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 Współcześnie pomiary wszystkich wielkości fizycznych tworzą system, który jest 
wewnętrznie spójny. Spójność polega na: 

- odniesieniu wyników do wzorców podstawowych wielkości, na których oparty jest układ 
SI. Doskonalenie tych wzorców oraz rozwój układów pomiarowych do przenoszenia ich 
wartości na wzorce krajowe odbywa się w najlepszych NMI, przy ścisłym współdziałaniu 
z międzynarodowymi instytucjami metrologicznymi (BIPM – Bureau International des Poids 
et Measures, Międzynarodowe Biuro Miar i Wag, CGPM – Conference Generale des Poids et 
Measure, Generalna Konferencja Miar) 

- odniesieniu wyników do wzorców państwowych, utrzymywanych w krajowych NMI. 
BIPM organizuje międzynarodowe porównania wzorców krajowych, przeprowadza ich 
kalibracje w państwach członkowskich, a doskonalenie tych wzorców i przenoszenie ich 
wartości na wzorce użytkowników (stawiających różne wymagania) odbywa się w NMI.  

- zapewnieniu wzajemnego powiązania niepewności wszystkich pomiarów, 
wykonywanych na rzecz przemysłu, w tym implementacji wysokich technologii, badań 
naukowych, handlu, przez stosowanie uzgodnionych sposobów szacowania niepewności. Ten 
segment systemu spójności zależy od nas wszystkich – wykonujących pomiary.  

  
 

9. Podsumowanie  
 

Wynik pomiaru z usuniętymi błędami systematycznymi i oszacowaną niepewnością 
złożoną jest najlepszym przybliżeniem wartości definicyjnej, która jest celem pomiaru. 
Wyniki eksperymentów pomiaru tej samej nominalnie wartości, otrzymane przez różnych 
wykonawców, w różnych miejscach i w różnym czasie powinny być zgodne w granicach 
oszacowanej niepewności. Z powodów losowości zjawisk, nieznajomości wszystkich 
oddziaływań środowiska na mierzony obiekt, jego zmienności w czasie, użycia różnych 
przyrządów, wyniki uzyskane w różnych eksperymentach będą się różnić, ale powinny mieć 
wspólną część przedziału niepewności. Jeśli tak jest, to jest to silne potwierdzenie, że 
wszystkie pomiary zostały wykonane prawidłowo, wykonawcy dobrze rozpoznali wszystkie 
wielkości wpływające, prawidłowo je ustabilizowali i uwzględnili, poprawnie oszacowali 
niepewności poszczególnych wyników. Prawdopodobieństwo, że zbieżność uzyskanych 
niezależnie wyników jest przypadkowa, jest małe.  

Jeżeli są wyniki o wartościach odbiegających od pozostałych, zwłaszcza jeśli nie 
występuje wspólny przedział niepewności, to porównanie bilansów niepewności może pomóc 
wskazać źródła rozbieżności i zaplanować modyfikacje eksperymentu. Porównanie bilansów 
niepewności powinno być podstawą zaplanowania kolejnych dobrze ukierunkowanych 
eksperymentów, które mogą doprowadzić do zminimalizowania stwierdzonej odchyłki, 
a w niektórych przypadkach do ujawnienia niedoskonałości, niezauważanych poprzednio 
przez innych eksperymentatorów. 

Wyjaśnianie przyczyn rozbieżności zauważanych w eksperymentach pomiarowych 
wielokrotnie w przeszłości doprowadzało do odkryć naukowych, znajdowania nieznanych 
wcześniej związków chemicznych, ujawniania nieznanych wcześniej oddziaływań i tajemnic 
przyrody.  

Szczegółowy bilans niepewności jest obecnie doskonałym narzędziem do poznawania 
przyczyn rozbieżności wyników pomiarowych. Pozwala ukierunkowywać badania 
eksperymentalne, umożliwia efektywne prowadzenie prac badawczych zespołowych, jest 
dowodem profesjonalnego wykonania pomiaru. 

Bilans niepewności wyniku pomiaru określonej wielkości jest jednym z najważniejszych 
dokumentów świadczących o jakości laboratorium wykonującego pomiary tej wielkości, np. 
wzorcującego przyrządy dla innych laboratoriów, np. akredytowanych, uprawnionych do 
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wystawiania świadectw sprawdzenia lub kalibracji, a także tych, na których oparte są wysokie 
technologie („High Tech”). Wszystkie pomiary, do których użytkownik musi mieć szczególne 
zaufanie, albo które stanowią podstawy rozstrzygnięć prawnych w sądach muszą mieć 
udokumentowane odniesienie do wzorców państwowych i muszą mieć określoną niepewność 
wraz z jej bilansem. 

Niepewność wyniku pomiaru oszacowana prawidłowo przez wykonawcę pomiarów 
stanowi ważną daną wejściową dla innych użytkowników, którzy uwzględniają tę wartość 
przy innych pomiarach, w których używane są przyrządy z określonymi niepewnościami, do 
których mają zaufanie.  
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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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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 
dostępny za darmo program komputerowy do obsługi przemienników nowych serii, do 
pobrania ze strony internetowej ABB, z interfejsem w j. polskim. 
 

Przemienniki ACS580 o tej samej mocy, 
w obudowie IP21 i IP55 
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Rodzina przemysłowych przemienników ACS880 – nowe warianty i funkcje 
programowe 

 
Przemienniki częstotliwości ABB serii ACS880 są najbardziej zaawansowanymi technicznie urządzeniami 
przeznaczonymi do sterowania silnikami elektrycznymi pracującymi w wymagających aplikacjach 
przemysłowych. Zostały one wprowadzone na rynek w 2012 roku mając docelowo zastąpić bardzo cenione 
i popularne napędy z serii ACS800. Rezultatem ich intensywnego rozwoju w ostatnim czasie są nowe 
warianty, wykonania i funkcje programowe dostępne od początku 2015 roku. 
 
 
Rozwiązania stosowane w przemysłowych przemiennikach częstotliwości serii ACS880 pozwalają na spełnienie 
najbardziej niestandardowych wymagań stawianych przez klientów, dany proces, w którym mają pracować, czy 
wykorzystywaną technologię. W skład rodziny ACS880 wchodzą:  

• napędy pojedyncze (naścienne oraz szafowe),  
• moduły napędowe do samodzielnej zabudowy w szafie,  
• napędy systemowe Multidrive do aplikacji wielosilnikowych.  

Szeroki zakres mocy (od 0,55 kW do 5600 kW), napięcia zasilania (do 3 x 690V), możliwość sterowania 
wieloma rodzajami silników elektrycznych, a także szeroka dostępność opcji i niestandardowe wersje 
oprogramowania aplikacyjnego sprawiają, że napędy te można przystosować do pracy w praktycznie każdej, 
nawet najbardziej wymagającej aplikacji, w wielu gałęziach przemysłu. 
 
Szafowe napędy regeneracyjne i o niskiej emisji harmonicznych 

 
Możliwość dynamicznego hamowania silnika i zwracanie energii 

generowanej w tym procesie do sieci daje ogromne korzyści: oszczędności 
energii, miejsca oraz brak konieczności stosowania dodatkowych rezystorów 
hamowania i układów chłodzenia. Przemienniki częstotliwości w wykonaniu 
szafowym ACS880 mogą zostać wyposażone w aktywny moduł zasilania, 
który zapewnia przepływ energii w obu kierunkach. Takie rozwiązanie jest 
szczególnie pożądane w aplikacjach, gdzie wymagane jest szybkie 
wyhamowanie napędzanego silnika, który posiada dużą bezwładność 
obciążenia, lub gdy wynika to z charakteru procesu technologicznego 
(np. w wirówkach i separatorach).  
 Kolejnym, nowym modelem przemiennika, który również posiada 
aktywną jednostkę zasilania, jest napęd o niskiej emisji harmonicznych: 
ACS880-37. Rozwiązanie „low harmonic” jest znane również ze starszych 
napędów ACS800 i zostało stworzone z myślą o klientach, dla których istotne 
jest osiągnięcie niezwykle niskiej zawartości zniekształceń harmonicznych 
generowanych do sieci przez odbiorniki nieliniowe, jakimi bez wątpienia są 
przemienniki częstotliwości. Urządzenia te zapewniają bardzo niski 
współczynnik THDI – nawet poniżej 5%, co ma duże znaczenie szczególnie 
w sieciach o słabej jakości. 
 Obydwa nowe warianty przemienników szafowych: regeneracyjne 
ACS880-17 oraz o niskiej emisji harmonicznych ACS880-37, dostępne są  w zakresie mocy od 250 kW do 3200 
kW i są przystosowane do pracy w sieciach o napięciu od 380 do 690V. Podobnie jak szafy ze zwykłym 
mostkiem pasywnym, standardowo posiadają obudowę zapewniającą stopień ochrony IP22, opcjonalnie 
natomiast mogą występować w stopniu IP42 i IP54. Całą rodzinę nowych przemienników przemysłowych 
ACS880 wyposażono w Bezpośrednie Sterowanie Momentem (DTC) zapewniające bezkonkurencyjną jakość 
sterowania.  

Aktywna jednostka zasilania posiada również inną istotną cechę, która nie występuje w jednostkach 
z mostkiem diodowym, a mianowicie: możliwość podbicia napięcia wyjściowego, szczególnie przydatna, gdy 
napęd pracuje w sieciach, które nie utrzymują znamionowych parametrów zasilania. Pozostałe zalety tych 
urządzeń obejmują: współczynnik mocy równy jedności, niski poziom harmonicznych sieciowych oraz szeroki 
wachlarz dostępnych opcji wbudowanych wewnątrz szafy. 
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Ulepszony algorytm Bezpośredniego Sterowania Momentem (DTC) 
 
Nowa seria przemysłowych przemienników częstotliwości ACS880 została wyposażona w znany, 
lecz ulepszony algorytm bezpośredniego sterowania momentem (DTC), który daje możliwość 
napędzania nie tylko klasycznych silników indukcyjnych, lecz także wydajnych silników 
z magnesami trwałymi (PMSM) oraz innowacyjnych synchronicznych silników reluktancyjnych 
(SynRM), za pomocą dokładnie tego samego urządzenia. 

 
 
 
Algorytm DTC idealnie się sprawdza w aplikacjach wymagających dużej niezawodności i dokładności 
sterowania, dzięki niezwykle szybkiej odpowiedzi momentu i bardzo dobrej jego liniowości. Bardzo istotną 
cechą omawianego sterowania jest fakt, że dokładność i szybkość reakcji momentu jest zachowana bez 
zastosowania sprzężenia prędkościowego (enkoder, resolwer), także przy bardzo niskich prędkościach. 
Regulacja DTC pozwala również na zrealizowanie wielu funkcji przemiennika takich jak: hamowanie 
strumieniem, szybki start, przechwycenie wirującego silnika oraz optymalizację strumienia. 
 
Program komputerowy do współpracy z nowymi przemiennikami częstotliwości 
 
Od samego początku, przemiennikom ACS880 towarzyszy zupełnie nowe oprogramowanie narzędziowe, 
przeznaczone do obsługi, konfiguracji i monitorowania – Drive composer. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów ABB udostępniło darmową wersję tego programu (ENTRY), dostępną do pobrania ze strony 
internetowej. Bardziej zaawansowani użytkownicy zainteresują się na pewno wersją PRO (płatna), która daje 
więcej możliwości (np. konfigurowanie zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa w module FSO, jednoczesne 
monitorowanie sygnałów pochodzących z kilku napędów połączonych w sieci, podgląd diagramów sterowania). 
Co ciekawe, jest to pierwszy tego typu program narzędziowy, którego interfejs został przetłumaczony również 
na język polski, co znacznie ułatwia jego obsługę (od wersji 1.7). 
 
www.abb.pl/napedy 

 
 

http://www.abb.pl/napedy
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Silniki i generatory ABB – nowości w ofercie 
 
Silniki ABB, które informują użytkownika gdy nadchodzi czas przeglądu 
 

Podczas tegorocznych targów Hannover Messe ABB zaprezentowało innowacyjny system 
inteligentnego czujnika przeznaczonego do zdalnego monitorowania silników elektrycznych, który pozwoli 
przenieść silniki elektryczne w XXI wiek. 

 
Do tej pory, zdalne systemy 

monitorowania parametrów silnika takie jak ABB 
LEAP czy też ABB MACHsense zarezerwowane 
były głównie dla dużych silników i generatorów 
o znacznych mocach. Obecnie ABB zmienia 
zasady gry, prezentując nowatorskie rozwiązania 
przeznaczone głównie do monitoringu małych 
silników niskiego napięcia. Inteligentny czujnik 
pozwala na zastosowanie zasad konserwacji 
prewencyjnej w stosunku do mniejszych 
jednostek, przyczyniając się tym samym do 
zredukowania nieplanowanych przestojów linii 
produkcyjnych, powodowanych przez awarie mniejszych jednostek napędowych, które rzadko obejmowane są 
monitoringiem parametrów. 

 
Czujnik o rozmiarach 90 x 55 x 12 mm, zatem porównywalnych do smartfona, montowany jest na 

silniku bez użycia przewodów i nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji w silnik oraz jego układ zasilania 
i istniejącego monitoringu parametrów. Konfiguracji czujnika odbywa się przy użyciu smartfona lub tabletu. 
Urządzenie mierzy i przesyła parametry w zaprogramowanych interwałach czasowych. W skład mierzonego 
pakietu danych wchodzą: temperatura, poziom hałasu, poziom drgań, występowanie przeciążeń, a także 
przybliżone zużycie energii. Mierzone parametry w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu technologii Bluetooth®, 
poprzez bramkę wysyłane są do chmury – bezpiecznego serwera ABB, gdzie podlegają dalszej obróbce celem 
opracowanie prostej i jasnej informacji dla użytkownika. Dane z chmury odczytane zostać mogą poprzez 
aplikację na smartfon lub tablet oraz poprzez portal klienta na standardowym komputerze PC. Możliwe jest 
także przekazanie danych do systemów sterowania istniejących w zakładzie klienta. Dane prezentowane są 
w postaci świateł ostrzegawczych: zielone oznacza prawidłową pracę silnika, żółte – ostrzeżenie o możliwym 
problemie, czerwone – krytyczny problem, który wymaga natychmiastowej interwencji serwisu, a odpowiednie 
ostrzeżenia mogą być wysyłane bezpośrednio do klienta., 

Niewątpliwie najważniejszą zaleta systemu jest możliwość szybkiego przeglądu parku maszynowego: 
zamiast standardowego, czasochłonnego obchodu wszystkich silników możliwe jest szybkie przejrzenie stanu 
poszczególnych jednostek w aplikacji mobilnej lub na portalu użytkownika i skierowanie działań personelu 
utrzymania ruchu na jednostki w rzeczywistości wymagające ich uwagi. System pozwala na efektywne 
planowanie przeglądów i priorytetyzowanie działań służb utrzymania ruchu, zatem optymalizację ich działań. 
Szacunki ABB pokazują, że działania prewencyjne służb utrzymania ruchu podejmowane na podstawie danych 
dostarczanych przez system inteligentnych czujników, pozwolą na redukcję nieplanowanych czasów przestojów 
o 70%. Monitorowanie silnika systemem czujników inteligentnych pozwala także na wczesne reagowanie na 
pojawiające się problemy, przez co żywotności silnika, może zostać wydłużona nawet o 30%, co więcej, dzięki 
zapewnieniu optymalnych warunków pracy silnika, jego użytkownik może liczyć także na oszczędności 
w postaci zmniejszenia ilości energii przez niego zużywanej, nawet  o około 10%. 

 
Więcej szczegółów na stronie www: http://new.abb.com/motors-generators/service/advanced-services/smart-sensor 

http://new.abb.com/motors-generators/service/advanced-services/smart-sensor
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Ustawniki pozycyjne ABB 
 

Wśród wielu producentów ustawników pozycyjnych ,jednym z wyróżniających się na świecie jest frima 
ABB. Dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu i szeregu badań przeprowadzonych w laboratoriach udało się 
stworzyć produkt odznaczający się jednym z najwyższych współczynników wydajności/jakości/do ceny. Do takiej 

grupy z pewnością należy zaliczyć ustawniki  TZID-C i jego wszystkie 
odmiany.  

Jeśli mówimy o odmianach ustawników mamy na myśli rodzaje 
protokołów komunikacyjnych, z którymi ustawniki ABB  współpracują 
a mianowicie : Profibus PA , FOUNDATION Fieldbus , HART, 
analogowy sygnał 4…20mA w technologii dwuprzewodowej oraz 
odmiany pod kątem zastosowania w strefach niebezpiecznych zarówno 
w obwodach iskrobezpiecznych oraz przeciwwybuchowych.  Ustawniki 
pozycyjne serii TZID-C przeznaczone są do współpracy z napędami 
pneumatycznymi: liniowymi i obrotowymi , jednostronnego 

i dwustronnego działania. Możliwości dostosowana do współpracy z praktycznie każdym napędem produkowanym 
na świecie powoduje ,że jest to ustawnik często i chętnie stosowany przez producentów zaworów, siłowników , klap 
oraz zasuw.  Jedną z podstawowych zalet ustawników serii TZID-C ,na którą należy zwrócić uwagę to niezrównane 
możliwości regulacji.  Dawkowanie strumienia powietrza do 
napowietrzania i odpowietrzania napędu regulacji odbywa 
się w sposób ciągły, co zapewnia doskonałe osiągi 
regulatora . Wykorzystanie funkcji regulatora PD wraz 
z regulatorem PID powoduje ,że dojście do wartości zadanej 
odbywa się w rekordowo krótkim czasie.  

ABB jako producent ustawników dostarcza również 
cały osprzęt dodatkowy w jaki ustawnik może zostać 
wyposażony m.in. bloki zaworów, regulatory ciśnienia 
i stacje przygotowania powietrza. Dodatkowo ustawniki 
mogą być wyposażony w analogowe moduły wejść/wyjść 
oraz sygnalizatory położenia krańcowego. Bardzo ważną 
cechą ustawników produkowanych przez ABB jest ich 
niezrównana odporność na drgania ≤1% do 10g i 80Hz. 

Biorąc pod uwagę jak ważnym aspektem dla użytkownika  jest awaryjność sprzętu zainstalowanego , 
ustawniki TZID-C oraz najnowsza linia ustawników ABB serii 
EDP300 są aktualnie najciekawszą propozycją dla rozwiązań 
aplikacji średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie.  
Dzięki zaawansowanym funkcjom diagnostycznym 
zaimplementowanym w ustawnikach serii EPD300, użytkownik jest 
w stanie wykryć odpowiednio wcześnie przyszłe kłopoty związane 
np. z zaworem czy napędem. Zarówno w ustawnikach serii TZID-C 
jak i EDP300 komunikacja i wymiana informacji z ustawnikiem nie 
powoduje jego zatrzymania. Taka metoda umożliwia pełną i stałą 
kontrolę pracy elementu współpracującego.  

Cała linia ustawników produkowanych przez ABB została 
zaprojektowana w zgodności z normami dla napędów liniowych 
według DIN/IEC 534 / NAMUR oraz dla napędów obrotowych 

zgodnie z normą VDI/VDE 3845. Ustawniki posiadają również certyfikaty  ATEX, FM, CSA, GOST i IECEx. 
Mogą być stosowane w obwodach blokadowych i zabezpieczeń SIL2. Szczególną cechą ustawników serii EDP300 
jest ich bardzo sugestywny i czytelny sposób konfiguracji za pomocą wyświetlacza LCD i funkcji Easy Setup. 
Użytkownik jest w stanie dokonać wyboru napędu z jakim ustawnik ma współpracować , określić metodę pracy 
i dokonać Autodostosowania. Ustawnik w kilkudziesięciu krokach definiuje charakterystykę zaworu oraz jego 
wartości graniczne. Tak łatwe metody konfiguracji powodują ,że obsługa ustawników ABB może być wykonana 
w bardzo szybki sposób co tym samym ogranicza czas uruchomienia i bezpośrednio wpływa na koszty 
eksploatacyjne zmniejszając je do minimum.  

Dodatkową cechą ustawników serii EDP300 jest bardzo duża wydajność modułu elektropneumatycznego 
zastosowanego do stałoczasowej kontroli pracy. Dzięki temu , użytkownik nie musi stosować dodatkowych 
boosterów powietrza i regulatorów. Świadomość łatwości montażu, instalacji, uruchomienia ,ceny, jakości to 
główne czynniki decydujące dzisiaj o wyborze ustawnika. Dzięki tym wszystkim cechom jakie spotkamy 
w ustawnikach produkowanych przez ABB , stają się one coraz częściej i chętniej stosowanym urządzeniem przez 
producentów siłowników, zaworów, zasuw, do których z pewnością należy również firma POLNA Przemyśl.  
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Nowy kompaktowy przepływomierz Coriolisa o wielkich możliwościach 
 

Pod koniec ubiegłego roku rodzina 
przepływomierzy masowych Coriolisa firmy ABB została 
powiększona o nowy produkt. Przepływomierze masowe serii 
FCB400 bo o nich mowa, urzeczywistniają przyjętą przed laty 
wizję wspólnego interfejsu komunikacji człowieka 
z urządzeniem. Nowa konstrukcja posiada wszystkie zalety 
swoich poprzedników serii MC2, FCB300 z zastosowaniem 
najnowszej technologii pomiaru przepływu masowego cieczy 
i gazów. Przepływomierze FCB400 podobnie jak serii FCB300 
definiują teraźniejszy trend ABB w produkcji 
przepływomierzy masowych. Mowa o kompaktowej obudowie 
o znacznie mniejszych wymiarach instalacyjnych przy 
jednoczesnych rozszerzeniu zakresu pomiarowego potrafiące 
mierzyć przepływy gazów i cieczy  z znacznie wyższą 
dokładnością i powtarzalnością.  

 
Jedno z rozwiązań jakie przeniesiono z przepływomierzy MC2 
, FCB300 do FCB400, to możliwość zamontowania kołnierzy 
o jeden rozmiar większych lub mniejszych względem średnicy części pomiarowej. Taka funkcjonalność 
czujników pomiarowych znacznie zwiększa ich możliwości dopasowania się do wymagań klienta.  Zakres 
temperatury medium nieznacznie został rozszerzony od -50 do 205 °C. Ważnym aspektem , na który ABB 
zwróciło szczególną uwagę to dokładność pomiarowa. W standardzie wynosi ona 0.15% dla cieczy i 0,5% dla 
gazów. Natomiast opcjonalnie może być podwyższona do 0.1%. Przepływomierze masowe Coriolisa firmy ABB 
to nie tylko pomiar przepływu. 

Dzięki swojej konstrukcji oraz oprogramowaniu mierzą również gęstość, temperaturę oraz opcjonalnie 
stężenie np. stopni Brix ,stężenie alkoholu przepływającej cieczy. Przepływomierze serii FCB400 dodatkowo 
umożliwiają dozowanie cieczy z wcześniej zdefiniowaną porcją . Przepływomierze FCB400 można wyposażyć 
w dwa wyjścia prądowe, dzięki czemu można za pomocą jednego urządzenia opomiarować dwa punkty, 
np. przepływ (masowy lub objętościowy) oraz temperaturę, lub przepływ i stężenie. Dzięki takiemu  rozwiązaniu 
unika się niepotrzebnych, dodatkowych ingerencji w rurociąg. FCB400 posiada również wykonanie higieniczne, 
przeznaczone do przemysłu spożywczego. Podobnie jak w poprzednich seriach przepływomierzy masowych, 
ABB zaprojektowało serię przepływomierzy FCB400 do współpracy z przetwornikami w wersji kompaktowej 
oraz rozdzielnej. W przypadku wersji rozdzielnej odległość na jaką można odseparować czujnik 
przepływomierza od przetwornika to aż 200m !!! .To co jest nowe w FCB400 to przede wszystkim bardzo długa 
liniowość błędu pomiarowego. Pomiary pozostają w swojej klasie dokładności dla przepływów >1% pełnego 
zakresu. W odróżnieniu od swojego starszego brata, FCB400 posiada znacznie szerszy zakres pomiarowy, oraz 
generuje mniejsze spadki ciśnienia.    

Kolejną jego zaletą są bardzo małe wymiary. Dla czujnika DN15, długość od kołnierza do kołnierza to 
zaledwie  385mm, natomiast wysokość w wykonaniu kompaktowym, liczona od dołu zagięcia do góry pokrywy 
puszki połączeniowej to 227mm. Dzięki tak małym gabarytom idealnie wpasowuje się w każdą instalację. 
Kolejną nowością jest pomiar gazów, których prędkość nie może przekroczyć 100m/s. Przy pomiarze gazów 

przepływomierz jest dobierany przez inżynierów ABB, ale 
równie dobrze każdy użytkownik może samemu sprawdzić 
jaka będzie odpowiednia średnica przepływomierza dla 
konkretnych warunków, korzystając z darmowego 
programu doboru zamieszczonego na stronie 
www.abb.com/flow. 

Warto wspomnieć ,że do rodziny przepływomierzy 
masowych serii FCB400 dołączył również przepływomierz 
masowy serii FCB100 , dedykowany przede wszystkim dla 
zastosowań w aplikacjach dozowania. Dzięki protokołowi 
MODBUS RTU i komunikacji RS485 umożliwia realizację 
funkcji dozowania z niespotykaną prędkością. 

 W celu uzyskania większej ilości informacji 
zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej, 
kontakt z naszym działem wsparcia technicznego lub 
inżynierami sprzedaży. 
 

http://www.abb.com/flow
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Więcej informacji: 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
Krystian Zborowski 
Starszy Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży 
Sprzedaż Dystrybucyjna Silniki i Generatory 
Channel Management DMMG 
ABB Sp. z o.o. 
ul. Konduktorska 33 
40-155, Katowice, PL 
Phone: +48 22 22 39 040 
Telefax: +48 22 22 39 301 
Mobile: +48 721 850 032 
ABB Contact Center: +48 2222 3 7777 
email: krystian.zborowski@pl.abb.com 
 
 
Marcin Kluszczyk 
Senior Instrumentation Marketing and Sales Specialist 
LBU Measurement Products 
Process Automation Division 
ABB Sp. z o.o. 
Konduktorska 33 
40-155, Katowice, PL 
Phone: +48 22 223 90 11 
Telefax: +48 22 223 93 01 
Mobile: +48 693 302 325 
ABB Contact Center: +48 2222 3 7777 
email: marcin.kluszczyk@pl.abb.com 
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Beckhoff Centrala Niemcy 
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 
Huelshorstweg 20 
33415 Verl 
Niemcy  
Telefon: +49 (0) 52 46 / 9 63 - 0 
Fax: +49 (0) 52 46 / 9 63 - 1 98 
info@beckhoff.com 
www.beckhoff.com 

 
 

 
 
 

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

Klasyczne sterowniki PLC (modułowa rozbudowa) 
Podstawową grupę urządzeń mogących stanowić platformę sprzętową małej i średniej wielkości rozwiązań 
sterowania stanowią moduły z serii BC i BX. Zawierają one układy CPU, które komunikować mogą się z ponad 
kilkuset różnymi modułami I/O, dostępnymi w ofercie firmy Beckhoff, pełniąc rolę autonomicznych 
sterowników PLC programowanych zgodnie z normą IEC 61131-3. Omawiane moduły mogą również 
zapisywać, przetwarzać i przesyłać do systemów nadrzędnych dane zarejestrowane lokalnie. Urządzenia z serii 

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

systemom automatyki budynkowej. 
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Sterowniki Embedded  serii CX (modułowa rozbudowa) 
 

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

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

wykonywanie różnych zadań związanych 
z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, 
kontrolą procesów, a także sterowaniem 
systemami. W tym zakresie oferta firmy 
obejmuje przede wszystkim komputery 
o oznaczeniu C6xxx bazujące na płytach ATX 
oraz kartach procesorowych instalowanych w 
systemie modułowym. Oferowane są one 
głównie z procesorami firmy Intel z którą 
Beckhoff od lat blisko współpracuje. Mogą 
być wyposażone w maksymalnie 16 GB 
pamięci (zależnie od modelu) oraz dysk HDD 
lub SSD. Dodatkowo cechują się one 
w większości możliwościami rozbudowy 
z wykorzystaniem kart rozszerzeń PCI, PCIe 

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

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

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

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

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

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

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

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

Technika napędowa  
W zakresie oferty dla techniki napędowej firmy Beckhoff, znajdziemy kilka typów urządzeń: 
Serwonapędy (seria AX5000) 
Podstawowy produkt w zakresie napędów 
serwo. Znajdziemy kilka wersji w zależności 
od mocy wyjściowej oraz możliwe rozwiązania 
2-kanałowe w zakresie niższych mocy. 
Podstawowym standardem komunikacyjnym 
dla tych serwonapędów jest EtherCAT.  
Odpowiednio wyróżniamy: 
 
AX51xx - 1-kanałowe serwonapędy  
- zakres prądu: 1.5A, 3A, 6A, 12A, 18A, 25A,   
  40A, 60A, 72A, 90A, 110A, 143A, 170A 
- zakres napięć: 100VAC - 10%...480VAC +  
   10% 
- AX5160...AX5193: 3x400VAC – 10%...  
     3x480VAC +10% 
 
AX52xx – 2-kanałowe serwonapędy 
- zakres prądu: 2x1.5A, 2x3A, 2x6A 
- dowolny podział wartości prądu na  
   poszczególnych kanałach 
- zakres napięć: 100VAC – 10%...480VAC + 10% 
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Silniki serwo (seria AM8000) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
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. 
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Oferta produktowa działu 
Komponenty Automatyki Przemysłowej Danfoss 

Regulatory ciśnienia (presostaty) i temperatury (termostaty) 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

Aparatura Łączeniowa NN 
 

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

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

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

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

 

 

Zapraszamy do skorzystania z nowego 
sposobu doboru komponentów  
jakim jest: 
Cennik aplikacyjno – branżowy 
www.danfoss.pl/automatyka  
zakładka „Strefa projektanta” 

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

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

 
Współpraca z nami funkcjonuje bardzo prosto. Działamy online oraz lokalnie w ponad 50 
krajach. Nasi specjaliści zawsze są pod ręką, aby szybko reagować, gdy ich potrzebujesz. 
Jesteśmy pionierami w branży od 1968 roku. 
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Głębokiej 
wiedzy 
aplikacyjnej 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wiedzy i 
zrozumienia 
Twojej branży 

Lokalnej 
obecności 

Szerokiemu 
zakresowi 
usług 
DrivePro® 

Dedykowanym 
Osobom 
kontaktowym 

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

 
 
Napędy większych mocy i układy specjalizowane (do 1.4 MW) 

 

 
 
Napędy do instalacji zdecentralizowanych i rozproszonych 

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

 
 
Napędy do instalacji rozproszonych i zdecentralizowanych 

  
 
Napędy większych mocy i układy specjalizowane (do 5,3 MW) 
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DANFOSS DRIVES globalniew liczbach 
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Wiecej informacji znajdziesz na: 

http://drives.danfoss.pl  
 

Obceność w ponad 

50 
krajach 

5000 
Ekspertów od napędów i 
aplikacji 

Zakres mocy od 

0.18kW 
do 5.3MW 

Ponad 

80 
organizacji sprzedażowych 

 
 

18.5M 
Dostarczonych napędów 

First mover since 

1968 

12 
Fabryk oraz centrów 
badawczo-rozwojowych 

100% 
Skoncentrowani na 
napędach i sterowaniu, 
niezależni silnikowo 
 

9 Centrów Doskonalenia  

4 Centra  Rozwoju 
Aplikacji 

http://drives.danfoss.pl


EMERSON,  Materiały o Firmie str. 1 
 XX   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2016  EMERSON 
 

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 
 
Emerson powstał w 1890 roku, obecnie posiada ponad 200 zakładów produkcyjnych 
w ponad 150 krajach na calym swiecie i zatrudnia 110 000 pracowników i osiąga 
roczne przychody przekraczające 22 mld USD. 
 
Polski oddział firmy Emerson powstał w roku 1992 pod nazwą Rosemount Sp. z o.o. 
Później 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. 
 
5 platform biznesowych 
Process Management 
Bettis      DeltaV      Fisher  
Micro Motion      Ovation      Rosemount   
 
Industrial Automation 
Appleton      ASCO      Branson      Control Techniques     Kato Engineering      
Leroy-Somer      Numatics      
SolaHD      SSB Wind Systems 
 
Network Power 
ASCO            Avocent          Chloride    
Liebert          Netsure           Trellis 
 
Climate Technologies 
Copeland      Copeland Scroll      Dixell      Fusite     ProAct      Therm-O-Disc      
Vilter      White-Rodgers 
 
Commercial / Residential Solutions 
InSinkErator      WORKSHOP      ClosetMaid  
RIDGID               ProTeam  

mailto:info.pl@emerson.com
http://www.emersonprocess.pl
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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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Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje diagnostyczne i komunikację cyfrową 
w standardzie HART i FOUNDATION Fieldbus. Emerson Process Management 
posiada certyfikat ISO 9001. 
 

   
 

Gage 
rtg 
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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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Szanowni Państwo, 
 

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

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

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

najwyższym poziomie. 

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

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

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

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

- przepływomierze elektromagnetyczne 

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

- termostaty, termometry tarczowe, wskaźniki kontaktowe 

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

- optyczne urządzenia do pomiaru mętności i tlenu rozpuszczonego w wodzie 

- system JUMO digiLine do cyfrowego zarządzana czujnikami pomiarowymi 

- elektroniczne regulatory PID, ograniczniki (STB) i wskaźniki 

- tyrystorowe sterowniki mocy z komunikacją cyfrową 

- rejestratory ekranowe z funkcjami nadzoru i sterowania 

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

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

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.jumo.net 
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JUMO digiLine – cyfrowe zarządzanie czujnikami pomiarowymi 
(Digital Sensor Management) 
 

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

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

w połączeniu ze standardowymi elektrodami pomiarowymi lub termometrem kompensacyjnym tworzy 

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

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

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

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

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

zastosowanych elektrod zostaje odpowiednio przyporządkowany, a w razie konieczności dodatkowo 

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

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

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

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

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

w przypadku kompleksowego procesu czyszczenia CIP, istnieje możliwość zastosowania naszego systemu 

automatyzacji JUMO mTRON T. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do wglądu w DSM. 
Co więcej, aktualnie obok sensorów pH, Redox lub temperatury do systemu JUMO digiLine można 

podłączać również cyfrowe czujniki do pomiaru rozpuszczonego tlenu (O-DO) lub mętności (NTU).  

W najbliższym czasie port folio dedykowanych dla systemu JUMO digiLine sensorów ma zostać rozszerzone 

o sensory do pomiaru wolnego chloru, ozonu i innych z obszaru dezynfekcji, a w kolejnym etapie dołączy 

do nich pomiar przewodności (konduktometryczny i indukcyjny). 
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NOWY REJESTRATOR EKRANOWY LOGOSCREEN 600 
Najnowszy rejestrator ekranowy JUMO LOGOSCREEN 600 łączy w sobie nasze wieloletnie 
doświadczenie w dziedzinie rejestracji danych pomiarowych z nowatorską koncepcją 
sterowania i wizualizacji. Dzięki zastosowaniu intuicyjnego interfejsu opartego na ikonach 
graficznych, w większości przypadków zaledwie trzy „gesty dotykowe” pozwalają wyświetlić 
żądane dane procesowe. 
 

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

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

analogowych, wyposażona jest w funkcję Modbus Master umożliwiającą odpytywanie urządzeń 
zewnętrznych pracujących w sieci Modbus o 24 wartości sygnałów analogowych i 24 sygnałów logicznych 

(cyfrowych). Najwyższe modele wyposażane są w trzy lub sześć uniwersalnych wejść analogowych, dwa 

wyjścia analogowe, 12 wejść cyfrowych oraz 12 indywidualnie przełączanych cyfrowych wejść/wyjść. 

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

montaż również w szafkach sterowniczych o małej głębokości.  

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

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

Ethernet. 

Rejestrowane dane procesowe mogą 
być wizualizowane w różnej formie 

graficznej takiej jak wykres 

przebiegu (pionowy lub poziomy 

postęp rejestracji), wykres słupkowy, 

wartości numeryczne lub diagram 

stanu sygnałów cyfrowych. 

Dodatkowo, poza standardowymi 

maskami wizualizacyjnymi, użytko- 
wnik ma możliwość stworzenia do     

sześciu niezależnych, indywidualnych 

okien procesowych, składających się 

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

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

Elastyczny system rejestracji danych zapewnia bezpieczeństwo zapisu i składowania najważniejszych danych 

procesowych oraz późniejszego ich odtwarzania. Znane i sprawdzone z innych urządzeń programy PCC oraz  
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PCA3000 umożliwiają sprawną ewaluację danych, ich zapis i archiwizację na komputerze PC. Praktyczny 

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

rejestratora do szybkiego uruchomienia i dalszej eksploatacji. 

Zintegrowany Web Server, przy połączeniu z siecią Ethernet pozwala na zdalny dostęp i wizualizację danych 

poprzez przeglądarkę internetową. Dodatkową opcję stanowi również możliwość komunikacji z rejestratorem 

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

 

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

konsekwentnemu rozwojowi i ulepszeniom technologicznym. System ten łączy w sobie indywidualne 

podejście firmy JUMO do prostej i szybkiej konfiguracji urządzenia ze standardowymi cechami sterownika 

dowolnie programowalnego PLC oferowanego przez innych producentów na rynku światowym. 

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

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

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

Idea konfiguracji systemu JUMO mTRON T jest inna, ponieważ JUMO postanowiło stworzyć urządzenie, 
które może zostać skonfigurowane w prosty sposób również przez użytkownika nieposiadającego głębokiej 

wiedzy programistycznej. Należy rozróżnić dwie funkcjonalności systemu.  

Pierwsza z nich łączy w sobie standardowe funkcje wielokanałowych regulatorów procesowych z funkcjami 

rejestratorów elektronicznych. Dzięki prostemu programowi konfiguracyjnemu Setup użytkownik jest 

w stanie w szybki sposób skonfigurować rodzaj wejść, działanie wyjść czy regulator PID. Należy przy tym 

zaznaczyć, że cała konfiguracja odbywa się bez konieczności wchodzenia w język programowania 

sterownika PLC taki jak język drabinkowy czy bloczkowy.  

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

mTRON T - poza jednostką centralą CPU i panelem HMI mają możliwość wymiany lub zmiany konfiguracji 
sprzętowej w trakcie pracy bez konieczności rozłączania modułów z szyny montażowej. Modułu wyciągane 

są od zewnątrz z kasety montażowej. Wymiana modułu na nowy niezaprogramowany skutkuje wgraniem 

do niego funkcjonalności wymienionego modułu co zapewnia pamięć jednostki centralnej CPU. Dodatkową 

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

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

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

JUMO postanowiła wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie elektronicznych rejestratorów i przenieść 

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

żmudnego procesu programowania funkcji rejestracyjnych na standardowych typach panelów 

operatorskich oferowanych przez innych producentów. najpowszechniejsze urządzenia rejestracyjne dają 

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

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

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

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

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

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

sygnałem prądowym 4…20mA do sprzętowych wejść analogowych.  

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

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

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

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

zachowaniem ciągłości procesu.  

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

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

zabudowanego kompensacyjnego czujnika temperatury indywidualnie dla każdego wejścia pomiarowego. 

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

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

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

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

każdego wejścia z osobna. 

Wyróżnikiem systemu mTRON T niewątpliwie jest również jego certyfikowana zgodność z normą lotniczą 

AMS2750. Oznacza to, że system może być wykorzystywany do regulacji oraz rejestracji w piecach 

przemysłowych służących do produkcji komponentów stosowanych w lotnictwie. Wspomnianą wcześniej 

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

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

sterowników. Zaletą tego rozwiązania jest szeroka świadomość programistyczna w środowisku 

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

mTRON T. 

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

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

idei łatwej i szybkiej konfiguracji nie ma konkurentów na runku światowym. 
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Firma Limatherm Sensor powstała dziesięć lat temu, natomiast jej historia sięga do 
roku 1969, czyli do założenia w Limanowej zamiejscowego oddziału Krakowskiej Fabryki 
Aparatów Pomiarowych. Późniejsze przekształcenia doprowadziły do oddzielenia się od 
macierzystej firmy (KFAP – Kraków) i przez szereg lat wyroby produkowane w Limanowej 
były sygnowane marką Podhalańskiej Fabryki Aparatury Pomiarowej Limatherm. Szczycimy 
się więc 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.  



str. 2 LIMATHERM Sensor, Materiały o Firmie 
LIMATHERM Sensor XX   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2016 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Obecnie Laboratorium wyposażone zostało w wysokiej klasy multimetry cyfrowe 
i 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. Dzięki prowadzonym badaniom 
nasi Klienci będą mogli otrzymać aparaturę pomiarową najwyższej jakości, a przede 
wszystkim potwierdzonej stabilności co pozwoli na jej bezpieczne użytkowanie. 
 
Aparatura wykorzystywana podczas wzorcowania  

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

 
Mierniki cyfrowe i kalibratory wielofunkcyjne  
Wielkości mierzone: 

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

 
Wzorce pomiarowe posiadające spójność z państwowym 
i międzynarodowym wzorcem jednostki miary  

• platynowe czujniki termometru rezystancyjnego  
SPRT Pt25, 

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

 
Dodatkowe usługi  

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

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

stwierdzającego zgodność parametrów metrologicznych urządzenia w odniesieniu do 
wzorca państwowego, 

• innych przyrządów w ramach uzgodnień. 
 
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. 
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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Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. 
ul. Obozowa 23 
37-700 Przemyśl 
Tel. 16 678 66 01 
Fax. 16 678 65 24 
e-mail: marketing@polna.com.pl 
www.polna.com.pl  

 
 

 „POLNA S.A.” – jest jednym z większych 

producentów zaworów regulacyjnych 

w Polsce z bardzo długimi tradycjami. 

Produkcją zaworów regulacyjnych 

zajmuje się od lat 60-tych. Wszystkie 

elementy naszych produktów 

wytwarzamy we własnym zakresie, 

dysponujemy wszystkimi rodzajami 

obróbki skrawaniem, możliwością spawania, montażu i badań odbiorczych. Posiadamy 

również własną odlewnię, która ulokowana jest na terenie zakładu. 

Główną grupą produktową są zawory regulacyjne, siłowniki pneumatyczne, schładzacze pary 

i regulatory bezpośredniego działania. Nasz profil produkcyjny jest stale rozszerzany 

a konstrukcja wyrobów doskonalona. 

Własna grupa konstruktorów i technologów zapewnia nam ciągłe doskonalenie procesów jak 

również rozwiązania dla nowych aplikacji. Oprócz wykonań katalogowych naszą 

specjalnością jest konstrukcja I wykonywanie armatury przeznaczonej do indywidualnych 

wymagań klienta, spełniającej wysokie wymagania w zakresie parametrów pracy i ochrony 

środowiska. Dzięki temu, że dysponujemy profesjonalnym, specjalistycznym 

oprogramowaniem, nowoczesnym parkiem maszynowym oraz wykwalifikowaną kadrą 

inżynierską i doświadczoną załogą potrafimy dostarczyć klientowi wyroby o wysokiej jakości, 

w krótkich terminach, po konkurencyjnej cenie. 

mailto:marketing@polna.com.pl
http://www.polna.com.pl
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„POLNA S.A. dostarcza swoje wyroby do wielu krajów w Europie, a także do USA, Azji, czy na 

Półwysep Arabski. Wyroby spółki znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach 

przemysłu, głównie w energetyce, gazownictwie, chemii i petrochemii. 

Zakład zorganizowany jest wg  Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, spełnia również 

wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE, moduł H. Dodatkowo wyroby spełniają 

wymagania ognioodporności potwierdzone certyfikatem FIRE SAFE, a także zapewniają 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa SIL. 

Oferta Zakładów Automatyki POLNA S.A. obejmuje kilka grup produktowych: 

1. Zawory regulacyjne wraz z siłownikami pneumatycznymi, schładzacze pary i stacje 

redukcyjno-schładzające. Wyroby te stanowią główny trzon produkcji spółki. 

Zastosowanie znajdują w wielu gałęziach przemysłu m.in. w energetyce, 

gazownictwie, przemyśle chemicznym, petrochemicznym. 

2. Regulatory bezpośredniego działania, filtry siatkowe, zawory manometryczne, 

znajdujące swoje zastosowanie głównie w ciepłownictwie oraz AKPiA. 

3. Urządzenia centralnego smarowania (pompy załadowcze, pompy dozujące, 

rozdzielacze, dozowniki), pozwalające zbudować układ centralnego smarowania 

węzłów trących. Swoje zastosowanie wyroby te znajdują wszędzie tam gdzie 

występują elementy ruchome typu podajniki, przenośniki taśmowe. Układy takie 

mają zastosowanie w branżach takich jak cementownie, zakłady wapiennicze, 

cukrownie. 

4. Destylatory i redestylatory wody. Są to urządzenia służące do produkcji wody 

destylowanej, wykorzystywane głównie w aptekach, laboratoriach czy szpitalach. 

5. Odlewy – spółka posiada swoją własną odlewnię, w której wykonywane są odlewy 

z różnych gatunków żeliw. Część produkcji wykorzystywana jest na własne potrzeby 

spółki natomiast pozostała część trafia do klientów z różnych branż. Odlewy 

produkowane w POLNEJ znajdują zastosowanie przy produkcji maszyn rolniczych czy 

w kolejnictwie.  

Zachęcamy do zapoznania się z naszym asortymentem jak również do kontaktu osobistego. 
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NOWOŚCI PRODUKTOWE 

ZAWORY ANTYKAWITACYJNE DO MIKROPRZEPŁYWÓW TYP Z1A-C3  

Zawory Z1A-C3 przeznaczone są do regulacji mediów ciekłych i gazowych dla 
wartości współczynnika przepływu poniżej Kv0,1. Część regulującą stanowi 
grzyb szczelinowy dla Kv0,1…0,01 lub profilowy dla 
mniejszych  wartości Kv. 

Część dławiącą stanowią linie śrubowe utworzone przez 
dwa zwoje gwintu trapezowego o kierunku zwojów 
prawym i lewym. Liczba stopni 
dławienia wynosi od 8 – na początku 
skoku do 4 – przy pełnym otwarciu 
zaworu. Poszczególne punkty dławienia 
mogą mieć jednakowy Kv lub 
narastający, w przypadku pochylenia 
linii śrubowej. Wymagany kierunek 
przepływu – pod grzyb (FTO). 

 

ZAWORY ANTYKAWITACYJNE DO PRZEPŁYWÓW ŚREDNICH  
TYP Z1A-C1 

Zawory Z1A-C1 przeznaczone są do regulacji 
mediów ciekłych i gazowych dla wartości 
współczynnika przepływu Kv0,1…1,6.  Część 
regulującą stanowi grzyb szczelinowy. Część 
dławiącą tworzą 3 tłoczkowe elementy grzyba 
przemieszczające się w stożkowej tulei gniazda. 
Wielkość dławienia na poszczególnych 
stopniach zależy od kąta pochylenia części 
stożkowej. Wymagany kierunek przepływu – 
pod grzyb (FTO). 
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ZAWORY ANTYKAWITACYJNE Z WIELOŚCIEŻKOWYM TOREM 
PRZEPŁYWU TYP Z1B-M 

Zawory typ Z1B-M przeznaczone są do 
regulacji mediów ciekłych i gazowych 
dla wartości współczynników przepływu 
od Kv2,5. Zawory te stanowią odmianę 
konstrukcyjną zaworów Z1B, w których 
elementem regulacyjnym i dławiącym 
jest zespół (2…5 szt.) klatek 
wielootworowych o średnicy otworów 
dławiących 3 lub 4 mm zapewniający 
wielościeżkowy (labiryntowy) tor przepływu medium.  

Zawory przystosowane do mediów ciekłych mogą prcować przy dowolnym 
kierunku przepływu (FTO lub FTC), zawory do mediów gazowych – przepływ 

tylko pod grzyb (FTO). 

Zawory Z1B-M wnoszą nową jakość w technice 
regulacji. Szczególnego podkreślenia wymaga ich 
przydatność w zakresie możliwości kilkukrotnego 
obniżenia poziomu hałasu. Znane są przypadki 
w których zastosowanie tej konstrukcji pozwoliło 
na obniżenie poziomu hałasu z 110 dBA w zaworze 
klatkowym Z1B do 85 dBA w zaworze Z1B-M. 
Zawory Z1B-M charakteryzują się również wysoką 

trwałością i niezawodnością co dowodzi 
całkowitego wyeliminowania kawitacji.  

Zawory z wewnętrznym przepływem 
labiryntowym występują w ofercie wielu 
czołowych firm zaworowych świata. 
Rozwiązanie konstrukcyjne i odpowiednie 
technologie obróbki zastosowane w zaworach 
Z1B-M sprawiają, że stanowią one znacznie 
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tańszą ofertę bez ustępstw na rzecz jakości produktu. Ważną dla klienta 
informacją jest fakt, że każdorazowo zawory te konstruowane są pod 
wymagane parametry procesu. 

DESTYLATORY DO WODY 
DE10plus i DE20plus 

Destylator przeznaczony jest 
do oczyszczania wody z 
rozpuszczonych w niej soli 
mineralnych i gazów poprzez 
odparowanie, a następnie 
skroplenie oczyszczanej wody. 
Znajduje zastosowanie w 
różnych gałęziach przemysłu, 
w szczególności w służbie 
zdrowia i branży 
farmaceutycznej.  
 
Destylator może pracować w sposób ciągły, a jego praca na bieżąco 
monitorowana jest poprzez układ czujników podłączonych do panelu 
sterowania. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego panelu sterującego destylator 
posiada szereg funkcji przydatnych w jego użytkowaniu: 
 

• Programowalny czas włączania/wyłączania 
• Wyświetlanie informacja o ewentualnych problemach w trakcie pracy za 

pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu 
• Historia pracy urządzenia 
• Monitorowanie temperatury destylatu 
• Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody 

zasilającej 
• Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii 
• Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów 

wody 
• Kolorowy wyświetlacz 
• Intuicyjne oprogramowanie 
• Łatwa obsługa 
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NOWE INWESTYCJE – NOWE MOŻLIWOŚCI 

Rozwój nowych produktów wymusza stosowanie nowych technologii, co z kolei 
wiąże się z potrzebą inwestycji w nowe maszyny i urządzenia niezbędne 
w procesie produkcyjnym. Zakłady Automatyki POLNA S.A. dbając o jakość 
swoich wyrobów, a także chcąc zapewnić swoim klientom niezawodność 
produktów w ostatnim czasie poczyniły znaczne inwestycje w tym kierunku.  

W I kwartale 2015 roku sfinalizowano zakup nowej stacji do prób ciśnieniowych 
zaworów. Jest to nowoczesna zautomatyzowana stacja dająca duże możliwości 
pod kątem osiąganych ciśnień oraz możliwych gabarytów zaworów. 
Wyposażona jest w dwa stanowiska do badania. Urządzenie to daje możliwości 
przetestowania zaworów o średnicy nominalnej do DN600 ciśnieniu do 1200 
bar.     
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Ostatnie lata pokazały, że wymagania instalacji przemysłowych są coraz 
większe, rosną potrzeby związane z osiąganymi na instalacjach przepływami, co 
z kolei wiąże się z wykonywanie zaworów na coraz wyższe parametry pracy 
zarówno w zakresie ciśnień jak i średnic. Nowa stacja prób w pełni zabezpiecza  
możliwości odbiorów produkowanych w Spółce wyrobów. 

Kolejną ważną inwestycją dokonaną w 2016 roku był zakup nowoczesnego 
pięcioosiowego sterowanego numerycznie centrum obróbczego. Zwiększa ono 
możliwości produkcyjne wprowadzając jednocześnie większą dokładność 
wykonania, a także skrócenie czasów obróbki.  

  

 

GDZIE MOŻNA NAS SPOTKAĆ 

POLNA S.A. będzie wystawiać się na targach Valve World w Dusseldorfie. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na największyj imprezie targowej 
w Europie, poświęconej tematyce zaworów.  
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SKAMER-ACM gotowy na „Przemył 4.0” 
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Firmą, która jako podstawowy cel swojego istnienia przyjęła pomoc wszystkim 
potrzebującym w sensownym wdrażaniu automatyki, jest SKAMER-ACM. Dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu firma podejmuje się wszelkich zadań związanych z kom-
pleksową realizacją instalacji pomiarów i automatyki przemysłowej – od najprostszych, 
pojedynczych pomiarów do najbardziej złożonych i rozbudowanych, wymagających 
zastosowania sterowania rozproszonego. 

Firma działa zgodnie z najnowszymi trendami i innowacyjność jest wpisana w filozofię 
działalności firmy. W ostatnich latach wewnątrz firmy nastąpił bardzo dynamiczny rozwój 
działu programistycznego. Z roku na rok wzrasta ilość realizowanych projektów 
inwestycyjnych   obejmujących systemy SCADA. Inwestorzy coraz częściej decydują się na 
systemy informatyczne MES, dzięki którym mogą analizować różnego rodzaju parametry. To 
jest ściśle związane z terminem „Przemysł 4.0”, nawiązującym do  czwartej rewolucji 
przemysłowej.  

Dla przypomnienia pierwsza rewolucja przemysłowa to koniec XVIII wieku, produkcja 
mechaniczna wspomagana została siłą pary i wody. Początek XX wieku związany był 
z zastosowaniem energii elektrycznej w produkcji masowej i ten okres to druga rewolucja 
przemysłowa. Trzecia natomiast przypada na lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku. To era 
komputerów i automatyzacja produkcji przemysłowej. Jesteśmy aktualnie świadkami 
czwartej rewolucji przemysłowej. Jako początek można przyjąć rok 2011, kiedy to termin 
”Industry 4.0” został po raz pierwszy użyty podczas targów w Hanowerze jako projekt 
strategii technik wysokich rządu Niemiec, promującej komputeryzację procesów 
wytwórczych. 

 
 

 
Rys.1 Wizualizacja procesu produkcji 
 
Po systemach do zarządzania mediami energetycznymi w zakładach przemysłowych 
w firmie SKAMER-ACM przyszedł czas na uzupełnienie oferty o pierwsze wdrożenia 
systemów MES. Ze względu na bogate doświadczenie w systemach SCADA, zakładamy, że 
ten etap rozwoju firmy odbędzie się bardzo płynnie. „System Realizacji Produkcji”  ma za 
zadanie zbierać informacje z obszaru produkcji, przy użyciu dobrze zaprojektowanego 
opomiarowania obszarów produkcyjnych i przesłać je do działów odpowiedzialnych za 
efektywność produkcji. Ponieważ system działa w czasie rzeczywistym można na bieżąco 
reagować na niezgodności. System pozwala na dokładną analizę kosztów produkcji. 
Rejestruje wydajność maszyn, przestoje, zatrzymania awaryjne. Dzięki systemowi MES 



  
Twój partner w efektywnym użytkowaniu mediów 

 
 

str. 2 SKAMER-ACM, Materiały o Firmie 
SKAMER-ACM XX  KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2016 
 

 

możemy poznać przyczyny przestojów i wad produkowanych detali. Służby utrzymania ruchu 
dodatkowo mogą planować remonty i przeglądy maszyn. Dane do systemu wprowadzane są 
zarówno automatycznie z urządzeń pomiarowych i sterowników jak i ręcznie przez 
użytkownika. Dzięki temu w łatwy sposób można określić koszty zarówno bezpośrednie jak 
i pośrednie. Raportowanie pozwala na pełną analizę zarówno procesu produkcji jak i zużycia 
mediów w ujęciu globalnym. Zastosowanie systemu ma za zadanie optymalizację procesu 
produkcji, poprawę jakości, obniżenie kosztów, wzrost parametru OEE. MES może 
współpracować  z innymi systemami do zarządzania firmą  takimi jak MRP, ERP, CMMS, itp. 
 
 
Oferta firmy SKAMER-ACM stale się poszerza i aktualnie obejmuje:  
 
§ Projektowanie, programowanie, doradztwo techniczne, dostawy, montaż, rozruch, 

serwis instalacji pomiarów i automatyki. 
§ Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielni. 
§ Sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej.  
§ Katalog Automatyki (www.katalogautomatyki.pl). 
§ Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
§ Audyty bezpieczeństwa. 
§ Audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych. 
§ Audyty energetyczne i technologiczne. 
§ Audyty efektywności energetycznej - białe certyfikaty.  
§ Systemy wizualizacji i raportowania zużycia mediów energetycznych. 
§ Systemy MES. 

 
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 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. 

  

http://www.katalogautomatyki.pl)
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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.  
 
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. 
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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 

 
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. 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. 

http://www.katalogautomatyki.pl)
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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 
 
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, 
 
Aby realizować zadania poprawiające efektywność energetyczną, należy zacząć od monito-
ringu 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 
specyfikę 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, 

§ kontrolowanie 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, 

§ kontrolowanie 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. 

 

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. 
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§ 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. 
 
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: 
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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 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 
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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. 
 

 
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 

 
 

str. 10 SKAMER-ACM, Materiały o Firmie 
SKAMER-ACM XX  KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2016 
 

 

 
 

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

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

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

4 Przewody współosiowe (koncentryczne) 

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

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

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

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

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

11 Kable górnicze – elektroenergetyczne, sygnalizacyjne – Atest EMAG 

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

13 Kable i przewody ciepłoodporne 

14 Kable i przewody różne 

15 Przewody gołe 

Szczegółowy program produkcji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: 
 

www.technokabel.com.pl 

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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Wybrane kable z oferty Technokabel S.A. 
 

 Kable do transmisji cyfrowej 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

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

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

Kable ekranowane z wiązkami parowymi przeznaczone do pracy w 
systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu systemach 
przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji 
danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w 
instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Zastosowanie 
polietylenu na izolację żył pozwala uzyskać małą pojemność torów 
parowych oraz uzyskać dobrą przepływność binarną sygnałów. 

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

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

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

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

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 2,5 

300/300 V 

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

(„-fl” o zwiększonej niepalności i olejoodporności) 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOKONTROL YnKSLY 300/500 V 
 YnKSLYżo 300/500 V 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOKONTROL YnKSLYekw 300/500 V 
 YnKSLYekwżo 300/500 V 

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 33 

0,5 ÷ 16 

300/500 V 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 56 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 24 

0,5 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

Kable na napięcie 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, 
zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia 
klimatyzacji i inne.  

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń 
ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 50 

0,5 ÷ 16 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr 300/500V i LiYYużo-Nr 300/500 V 
Kabel o zwiększonej niepalności z powłoką wykonaną z 
uniepalnionego polwinitu oponowego. 

Giętkie kable ekranowane na napięcie 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach 
kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, 
urządzenia klimatyzacji i inne. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na 
zewnątrz kabla. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do 
połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 30 

0,5 ÷ 16 

300/500 V 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

Polwinitowa powłoka wewnętrzna wykonana na ośrodku kabla pod 
ekranem wspólnym. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

Giętkie kable na napięcie 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, 
zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia 
klimatyzacji i inne. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do 
połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1kV 

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

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 30 

0,5 ÷ 16 

0,6/1k 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 18 

1,5 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

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

Giętkie kable ekranowane na napięcie 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach 
kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, 
urządzenia klimatyzacji i inne. Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na 
zewnątrz kabla.  

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń 
ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,75 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,75 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 41 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 41 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba par: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

 2 ÷ 18 

0,5 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

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

Giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcie 300/500 V 

Giętkie kable sterownicze przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w 
energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,50 ÷ 50 

300/500 V 

YStY 300/500 V i YStYżo 300/500 V 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

2 ÷ 61 

0,50 ÷ 50 

300/500 V 

YStYekw 300/500 V i YStYekwżo 300/500 V 

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

Kable przyłączeniowe do silników 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2YSLCY-J i 2YSLCYK-J 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCY-J i 2XSLCYK-J 

Kable z izolacją z usieciowanego polietylenu. 
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Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

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

Kable z izolacją z usieciowanego polietylenu. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCYn-J i 2XSLCYnK-J 

Kable uniepalnione z izolacją z usieciowanego polietylenu. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

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

Kable uniepalnione z izolacją z usieciowanego polietylenu. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCYon-J 

Kable uniepalnione o zwiększonej olejoodporności z izolacją z 
usieciowanego polietylenu. 

Bezhalogenowe kable przyłączeniowe do silników 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

4 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

TECHNOFLEKS 2XSLCH-J i 2XSLCHK-J 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

3+3 

1,5 ÷ 240 

0,6/1 kV 

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

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

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

Na napięcie pracy 300/50 V 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

300/500 V 

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

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

Na napięcie pracy 0,6/1 kV 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 100 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 61 

0,5 ÷ 50 

0,6/1 kV 

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

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

Bezhalogenowe kable sygnalizacyjne 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1,0 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

7 ÷ 75 

1 ÷ 16 

0,6/1 kV 

XnKSXSekw-Nr 0,6/1 kV, XnKSXSekwżo-Nr 0,6/1 kV 

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

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 30 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

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

Kable zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

NHXCHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV  

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

NHXCHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV  

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

 

Liczba żył: 

Przekroje żył: 

Napięcie pracy: 

1 ÷ 30 

1,5 ÷ 400 

0,6/1 kV 

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

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

Kable opancerzone drutami stalowymi ocynkowanymi 
zapewniające podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji 
przez czas 90 min. 
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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 35 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 – seri a 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 
● Technologia Multiprotocol 
● Kompatybilność z CoDeSys 3.0 
● Trzy rozmiary 7”, 10” i 13” 
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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, 
magnetyczne, linkowe) 
● Przyciski awaryjnego zatrzymania  
z podświetleniem lub bez 

● 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) 
● 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/Podkarpackie – 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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Weidmüller to wiodący międzynarodowy dostawca rozwiązań w dziedzinie połączeń 
elektrycznych oraz przetwarzania energii, sygnałów i danych w otoczeniu przemysłowym. 
Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy produkty z obszaru elektrycznej techniki 
łączeniowej, elektroniki funkcjonalnej oraz elektroniki komunikacyjnej.  
 
Jesteśmy niezależną, rodzinną firmą, działającą już od ponad 160 lat. Jako przedsiębiorstwo 
jesteśmy zorientowani międzynarodowo. Posiadamy własne ośrodki produkcyjne, spółki 
dystrybucyjne oraz przedstawicielstwa handlowe w ponad 80 krajach. Zatrudniamy na całym 
świecie ponad 4800 pracowników. W tym roku obchodzimy również  jubileusz 25-lecia 
działalności firmy Weidmüller w Polsce. 
 
Doskonale znamy branże i rynki, na których działają nasi Klienci, a także potrafimy 
przewidywać technologiczne wymogi przyszłości. Dzięki temu nieustannie tworzymy 
innowacyjne, trwałe i wnoszące wartość dodaną rozwiązania dopasowane do 
indywidualnych potrzeb Klientów. Wspólnie wyznaczamy standardy w dziedzinie Połączeń 
Przemysłowych. 

Nasze innowacje tworzą historię przemysłu 
Od pierwszych złączek z tworzywa przez najbardziej kompaktowe złącza krosowe na świecie 
do innowacyjnego systemu u-remote. 

                                 
 
 
 

 
OFERTA 

Pionierskie złączki z tworzywa były 
zdecydowanie mniej podatne na 
uszkodzenia niż stare złącza z 
porcelany. To zrewolucjonizowało 
projektowanie rozdzielni 
elektrycznych.  

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

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

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

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

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

 

mailto:biuro@weidmuller.com.pl
http://www.weidmuller.pl
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Elektronika stanowi podstawę systemu automatyki  
My zapewniamy inteligentne rozwiązania  
Elektronika i automatyka 
 

 

 

Zadaniem elektroniki w automatyce jest przetwarzanie cyfrowych i analogowych sygnałów, 
mające na celu ich konwersję, normowanie, ochronę i uczynienie zdolnymi do komunikacji. 
Elektroniczne komponenty zapewniają również ochronę przed przepięciami, wzmacnianie 
sygnałów cyfrowych, zasilanie urządzeń w rozdzielni i po za nią oraz przesył danych 
w infrastrukturze Ethernetowej. 
 
Wszystkie nasze rozwiązania oferują prosty montaż i obsługę elektrycznych połączeń oraz 
niezawodne podłączenie przewodów. Poszczególne produkty wyróżniają się dużą 
odpornością na oddziaływanie środowiska przemysłowego i są przeznaczone do pracy 
w bardzo szerokich zakresach temperatury. Dodatkowo są bardzo odporne na wpływy 
wynikające z elektromagnetycznych zakłóceń. 
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Dobrze przemyślane połączenia zwiększają efektywność systemu 
Nasze rozwiązania kreują wartość dodaną na etapie planowania, 
instalacji i eksploatacji  
Elektryczna technika łączeniowa 
 
 

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



str. 4 Weidmüller, Materiały o Firmie 
Weidmüller XX   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2016 
 

Twoje pomysły potrzebują właściwych połączeń  
My zapewniamy najlepsze rozwiązania  
OMNIMATE® - technika łączeniowa PCB 
 

                                                                                                                                                                                                               

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

 
Praktyczne korzyści dla optymalizacji procesów pracy  
Profesjonalne narzędzia dla wymagających  
Narzędzia 

          
 

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

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

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

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

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

Korzyści: 
• Pełny zakres certyfikatów i zezwoleń dla stosowania w obszarach przemysłowych 

i strefach zagrożonych wybuchem.  
• Wybór obudów z tworzywa sztucznego, aluminium i stali nierdzewnej, spełniających 

międzynarodowe standardy dla stref zagrożonych wybuchem. 
• Kompleksowa oferta akcesoriów, takich jak przepusty kablowe, zaślepki, adaptery      

i elementy kompensacyjne. 
• Możliwość zamówienia obudów w pełni zmontowanych i wyposażonych w złącza, 

przepusty kablowe i elementy operacyjne zgodnie ze specyfikacją klienta, również do 
zastosowania w aplikacjach Ex. 

 
Optymalizacja procesu znakowania  
Kompletny system opisowy z pełną gamą oznaczników 
Systemy opisowe 
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Proste kontrolowanie energii 
Wejścia i wyjścia cyfrowe pozwalają 
połączyć kilka urządzeń. Mogą służyć 
również do sygnalizowania 
przekroczenia dopuszczalnych  wartości 
lub pojawienia się statusów błędów. 

 

Dokładność pomiaru 
Pomiar jest rejestrowany dla  
prądu, napięcia, mocy, współczynnika 
mocy, mocy biernej, w każdej 
podłączonej fazie oraz łącznie dla linii. 
Możemy rejestrować prądy już od 1 mA. 

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

Nasza zharmonizowana linia produktów daje Państwu możliwość oznakowywania wszystkich 
elementów związanych z szafą rozdzielczą. Nasz system opisowy zapewnia nie tylko 
kompletny, intuicyjny przebieg procesu od wprowadzenia danych do uzyskania gotowych do 
użycia oznaczników do indywidualnej konfiguracji szafy. Oferujemy rozwiązania 
oznakowania, które są ukierunkowane na przyszłe wymagania postępującej automatyzacji.  

 
WYBRANE NOWOŚCI PRODUKTOWE 
 
Pomiar wydajności jest podstawą zarządzania energią   
Łatwy podgląd wszystkich parametrów energetycznych 
Liczniki energii elektrycznej z serii Power Monitor 
 
Nasze liczniki Power Monitor pomagają mierzyć, odczytywać wartości pomiarów, analizować 
i kontrolować zużycie energii z dużą dokładnością, przyczyniając się do znacznego 
obniżenia kosztów i poprawy jakości sieci energetycznej. Oznaczanie i analiza parametrów 
elektrycznych układów, są podstawowymi warunkami wprowadzenia systemu zarządzania 
energią zgodnego z ISO 50001. To złożone zadanie jest łatwe do zrealizowania z użyciem 
naszych produktów z serii Power Monitor. Spełniają one wymagania dokładnego 
pozyskiwania, wyświetlania i analizy profili energetycznych. Są również w stanie 
monitorować sieci niskiego napięcia zgodnie z normą IEC 61557-12. Wykrywanie drogiej 
mocy biernej, pomaga oszczędzać znaczne ilości energii a łatwość instalacji we wszystkich 
systemach zasilanych energią elektryczną jest tylko jedną z wielu ich zalet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oszczędność kosztów 
Wewnętrzna pamięć Power 
Monitor 51A rejestruje 
wartości zużycia energii 
szczytowej. 

 

Oszczędność energii  
Wykonanie pomiaru prądu na 
przewodzie neutralnym może określić 
dysproporcje sieciowe, spowodowane 
prądami biernymi, co pozwala na 
wprowadzenie działań oszczędzających 
energię. 

 

Czytelny wyświetlacz  
i prosta obsługa  
Cztero liniowy wyświetlacz     
LCD z podświetleniem dla 
łatwego odczytu wartości. 
Duże klawisze funkcyjne 
pozwalają na niezawodne 
poruszanie się po menu. 
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Dopasowanie obiektów produkcyjnych  
do założeń Koncepcji Przemysłu 4.0 
Nasze rozwiązania dla produkcji jutra      
   
       

Dla "inteligentnych" fabryk przyszłości, Weidmüller oferuje rozwiązanie, które konwertuje 
analogowe dane z maszyny na dane cyfrowe, z wykorzystaniem sieciowego przetwornika 
sygnału ACT20C i analizatora parametrów sieci Power Monitor. Scentralizowane 
przechowywanie i przetwarzanie złożonych danych jest szczególnie łatwe przy użyciu 
standaryzowanych usług OPC UA. Dzięki wizualizacji dostępnej za pośrednictwem aplikacji 
internetowych, stosowne informacje trafiają do użytkownika znajdującego się w dowolnej 
lokalizacji. Przejrzystość krytycznych parametrów sprawia, że zarówno ręczna jak 
i zautomatyzowana optymalizacja procesu produkcyjnego staje się znacznie prostsza. 

 

 

 

Digitalizacja analogowych danych produkcyjnych 
• Przechwytywanie odczytów parametrów maszyny i 

parametrów energetycznych sieci z Power Monitora 
• Konwersja do cyfrowej informacji, za pomocą konwertera 

sygnału ACT20C kompatybilnego z siecią 
• Transmisja z sieciami komunikacji poprzez Industrial 

Ethernet 

Bezpieczna i niezawodna zdalna konserwacja 
• Kanały bezpiecznej komunikacja zapewnione przez 

Przemysłowy Router Bezpieczeństwa z technologią VPN 
oraz internetową usługą zdalnego dostępu U-link 

• Wymiana informacji oparta na standardowych protokołach 
• Interpretacja danych z wykorzystaniem usługi OPC UA 

Łączenie i przetwarzanie odpowiednich informacji 
• Przekazywanie informacji za pomocą standardowych 

protokołów 
• Bezpieczna konsolidacja i koncentracja danych 

produkcyjnych w telefonie, sieci firmowej lub w Chmurze 
• Przetwarzanie i analiza danych za pomocą 

specjalnegooprogramowania do monitoringu, 
zapobiegawcza konserwacja lub zarządzanie energią 
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Precyzyjny pomiar i monitorowanie prądów AC i DC 
Przetworniki pomiaru prądu z monitorowaniem wartości granicznej 
ACT20P CMT 
 
Monitoring funkcjonuje efektywnie, gdy rzeczywiste zużycie prądu podłączonego obciążenia 
jest określone w możliwie jak najbardziej precyzyjny sposób. 

Dzięki swojej zdolności pomiaru wartości skutecznej (metoda RMS), przetworniki pomiaru 
prądu ACT20P CMT (wersja 10 A i 60 A) firmy Weidmüller są zdolne do pomiaru zarówno 
sinusoidalnych jak i odkształconych prądów AC i DC z wysoką dokładnością 0,5%. Takie 
parametry przetworników pozwalają skutecznie chronić użytkowników przed nadmiernym lub 
zbyt małym rzeczywistym poborem prądu. Zastosowane w urządzeniu rozwiązanie zawiera 
również opcję dokładnego, bieżącego monitorowania wartości granicznych, które pozwala na 
niezawodne wykrywanie awarii obwodów elektrycznych. 

Zakres pomiarowy przekroczenia jest wskazywany zgodnie z normą NAMUR NE 43 i NE 44. 

       

Pomiarowe przetworniki prądu ACT20P CMT umożliwiają pomiar i jednoczesne monitorowanie prądów podłączonych obciążeń. 
Pozwala to zapobiegać przeciążeniom np. w silnikach, urządzeniach i przenośnikach. Można również uniknąć uszkodzeń 
spowodowanych zmniejszeniem wydajności np. w wentylatorach, obwodach oświetlenia, układach ciepła lub ciągach 
fotowoltaicznych. 

Zalety: 
 
Wysoki poziom dokładności - niezawodna ochrona Przetworniki ACT20P CMT 
charakteryzują się niezwykle wysoką dokładnością, na poziomie co najmniej 0,5% i wskazują 
zakres pomiarowy przekroczenia mocy zgodnie z normą NE43 i NE44. To pozwala na 
precyzyjny bieżący monitoring i niezawodne wykrywanie awarii obwodów elektrycznych - 
nawet w uszkodzonej sieci energetycznej. 
 

Lokalizacja - niezależna diagnostyka i optymalizacja 
• Personalizacja ustawień wizualizacji przetworzonych 

danych produkcyjnych 
• Możliwość korzystania z diagnostyki, konfiguracji 

i interwencji w całym przedsiębiorstwie 
• Możliwość ingerencji ręcznej i zautomatyzowanej 

w proces produkcyjny 
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Szybka i łatwa konfiguracja Przełączniki DIP i potencjometry są umieszczone z przodu, 
dlatego są łatwo dostępne nawet gdy przetwornik jest już zainstalowany. 
 
Dokładne wartości pomiarowe Procedura pomiaru wartości skutecznej prądu pozwala 
rejestrować prawdziwe zużycie energii podłączonego obciążenia, dzięki czemu można 
w wiarygodny sposób określić, kiedy poziom przekroczy lub spadnie poniżej prądu 
znamionowego. 
 
Łatwa instalacja Asymetryczny przepust kablowy ułatwia instalację za pośrednictwem 
przewodu zasilającego i umożliwia dokładny pomiar na bardzo małej przestrzeni. 
 
Niezawodność Niezawodne działanie zapewniono, dzięki galwanicznej izolacji w czterech 
kierunkach i udarowemu napięciu wytrzymałościowemu 6,4 kV zgodnie z IEC 61010-2-201. 

Iskrobezpieczna konwersja sygnału w strefach Ex  
Kombinacja uniwersalnych wejść i zasilanie z pętli wyjściowej 
Przetwornik sygnału analogowego ACT20X HUI SAO LP S 
 
Zgodność z normami bezpieczeństwa i precyzja to podstawowe wymogi zakładów 
przemysłowych z obszarami EX. Funkcje bezpieczeństwa w strefach zagrożonych 
wybuchem, np. włączanie i wyłączanie agregatów, nadzór nad siłownikami lub 
monitorowanie temperatury i ciśnienia, wymagają iskrobezpiecznych i precyzyjnych 
przetworników sygnałów. 

Przetworniki sygnałów z serii ACT20X zapewniają możliwość podłączania i konwersji 
sygnałów iskrobezpiecznych. ACT20X HUI SAO LP S - nowy moduł z tej serii, 
dzięki wyjściowej pętli prądowej nie wymaga dodatkowego zasilania zewnętrznego (jest 
zasilany z systemu DCS) i ma tylko 12,5 mm szerokości, dlatego z łatwością może być 
stosowany w szafach sterowniczych. 

Nowo wprowadzony do serii ACT20X przetwornik, charakteryzuje się dużą dokładnością 
i spełnia wymogi dla urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (strefy 0, 1, 2 
oraz 20 i 22). 

                       
Dużą zaletą naszego przetwornika sygnału w takich zastosowaniach, jak odbiór wartości z czujników temperatury 
i ciśnienia bezpośrednio w miejscu aplikacji, jest to, że nie wymaga on zewnętrznego zasilania elektrycznego. 

Zalety: 
 
Dedykowany do zastosowań w strefach Ex Uniwersalne wejście iskrobezpieczne 
i zasilanie z pętli prądowej wyjścia sprawia, że ACT20X jest unikalnym rozwiązaniem dla 
techniki procesowej. Jego zalety są szczególnie istotne w obiektowych szafkach 
rozdzielczych. Typowe zastosowania to przemysł górniczy; zarówno na powierzchni jak i pod 
ziemią. 
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Niezależny od zewnętrznego źródła zasilania Dzięki wyjściowej pętli prądowej, 
iskrobezpieczny przetwornik pomiarowy nie wymaga zewnętrznego zasilania. Urządzenie 
jest zasilane z systemu DCS. 
 
Ochrona i solidność Moduły mają dwudrożną izolację do 2,5 kV, oraz intuicyjny systemem 
podłączania ze zdejmowanym blokiem zaciskowym, upraszczający serwisowanie systemu. 
 
Uniwersalne zastosowanie Uniwersalne wejście iskrobezpieczne pozwala na podłączanie 
czujników rezystancyjnych, termopar i innych elementów oraz pomiary sygnałów prądowych 
i napięciowych. 
 
Bezpieczny w strefach Ex Kompleksowe aprobaty umożliwiają stosowanie go na całym 
świecie w strefach zagrożonych wybuchem Ex 0, 1, 2 oraz 20 i 22. 
Prewencyjne podejście do monitorowania w elektrowniach i procesach  
Bramka ACT20C przekazuje dokładne informacje o stanie urządzeń 
Bramka ACT20C 
 
Wszelkie informacje zebrane z przetworników pomiarowych (np. ACT20P CMT) można 
udostępnić w całej sieci, przekazać do systemu SCADA lub do systemu nadrzędnego, 
w zależności od zastosowanej infrastruktury komunikacyjnej. 

Do tego celu służy bramka ACT20C GTW, która komunikuje się z przetwornikami 
pomiarowymi poprzez szynę montażową CH20M. Interfejs Ethernetowy bramki umożliwia 
łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Uzyskane dane mogą być dostarczane poprzez 
Modbus TCP lub OPC do systemu nadrzędnego lub wyświetlane bezpośrednio w aplikacji 
FDT na podłączonym lokalnie komputerze. 
 
Dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu i routera 
Industrial Ethernet (IE-SR-2GT-LAN-FN). Tak więc, z bramką ACT20C GTW, przetworniki 
pomiarowe prądu zdolne są do komunikacji. Po raz pierwszy można uzyskać dane procesu 
z poziomu konwersji sygnału - niezależnie od wybranego systemu automatyki. 

                               
Interfejs Ethernet umożliwia transmisję informacji diagnostycznych, na przykład danych pomiarowych 
gromadzonych w trakcie eksploatacji pomp dotyczących ich wydajności i stanu pracy. 
 
Zalety: 
 
Więcej przejrzystości w automatyzacji procesów Po raz pierwszy, obszerne informacje 
diagnostyczne i status urządzenia (które można wywołać za pomocą interfejsu Ethernet) są 
dostępne na poziomie konwersji sygnału.  
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Proste uruchamianie, szybka konserwacja Koncepcja stacji z opcjami "Plug & Produce" 
i "Hot Swapping" sprawia, że prace instalacyjne i konserwacyjne są szybsze, a tym samym 
bardziej efektywne.  
 
Rozbudowana diagnostyka Wsparcie szybkiej i dokładnej analizy, zgodnie z NE107, NE43 
i NE44.  
 
Przemyślana konfiguracja oprogramowania Konfiguracja oprogramowania w oparciu o 
standardy FDT i FDT2 sprawia, że parametryzacja, dokumentacja i archiwizacja danych są 
łatwiejsze. 
 
 
          

Weidmüller Sp. z o.o. , ul. Ogrodowa 58,  00-876 Warszawa  
T:  +48 22 510 09 40; F:  +48 22 510 09 41; e-mail:  biuro@weidmuller.com.pl  

Obsługa Zamówień T:  22 51 00 967; e-mail:  sprzedaz@weidmuller.com.pl 
Doradztwo Techniczne T:  22 51 00 968; e-mail: dzial_techniczny@weidmuller.com.pl lub 

 oferty@weidmuller.com.pl 
www.weidmuller.pl 
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WIKA Polska 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.         
Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek 
Tel.: (+48) 54 23 01 100 
Fax: (+48) 54 23 01 101 
E-mail: info@wikapolska.pl 
www.wikapolska.pl 
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W tym roku WIKA Polska obchodzi wyjątkowy jubileusz - 100-lecie istnienia. 

Firma przeszła długą drogę od momentu założenia jej przez Ignacego Ciechurskiego w formie 

skromnego warsztatu, do czasów obecnych, kiedy to funkcjonuje, jako lider w strukturach światowej 

korporacji WIKA. Na drodze do tego sukcesu pojawiało się wiele kamieni milowych. Jednak dziś 

możemy być dumni z osiągnięć firmy i dzielić się z naszymi Klientami wypracowanym dorobkiem 

i doświadczeniem. 

 

100 lat w liczbach 

§  Powierzchnia użytkowa: 

§  1916 r- Fabryka Ignacego Ciechurskiego - 130 m2
 

§  2016 r. - WIKA Polska -  24 000 m2
 

§ Produkcja: 

§ 1924 r- Fabryka Ignacego Ciechurskiego – 420 szt. 

§ 2015 r. - WIKA Polska - 24,5 milionów 

§ Zatrudnienie: 

§  1916 r- Fabryka Ignacego Ciechurskiego – 3 osoby 

§ 2016 r. - WIKA Polska -  1600 osób 
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Doskonałe wyniki działalności firmy oparte są na trzech czynnikach: szerokiej gamie 

innowacyjnych produktów, fachowej i kompetentnej obsłudze oraz obecności na rynkach 

międzynarodowych.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

WIKA Polska jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie aparatury  

kontrolno – pomiarowej dla przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, gazowego,  

energetycznego, spożywczego, farmaceutycznego i wielu innych. 
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Jakość – „Made by  WIKA” 
 
 
 

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

Akredytowane laboratorium pomiarowe firmy WIKA Polska świadczy usługi 

wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie: -0,1 … + 80 MPa. Nasze 

laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji, numer certyfikatu AP 160. Dzięki zaawansowanym 

urządzeniom wzorcowym oraz wysokiej zdolności pomiarowej CMC, gwarantujemy 

najwyższą, jakość świadczonych usług. Nasze kompetencje potwierdza 100 - letnie 

doświadczenie w produkcji i kalibracji urządzeń pomiarowych. Jako producent 

aparatury kontrolno-pomiarowej dajemy Państwu dodatkowo możliwość naprawy i adjustacji urządzeń 

w celu przywrócenia ich pełnej funkcjonalności. 

Zakres akredytacji 

§ Świadczenie najwyższej jakości usług zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025  

§ Wzorcowanie urządzeń do pomiaru ciśnienia zgodnie z zakresem akredytacji AP 160: 

§ ciśnieniomierze sprężynowe  

§ manometry elektroniczne  

§  manometry z separatorami  

§ przetworniki ciśnienia  

§ kalibratory ciśnienia  

§ Zakres pomiarowy: -0,1 MPa do 80 MPa  

§ Dokładność: 0,008 % i mniej dokładne 
 
Poza obszarem akredytacji oferujemy 

§ Wzorcowanie urządzeń bez akredytacji w zakresie od -0,1 do 250 MPa 

§ Certyfikat sprawdzenia 3.1 

§ Certyfikat fabryczny 2.2 

§ Certyfikat kalibracji wg DKD/DAkkS 

§ Naprawę urządzeń z Grupy WIKA 

§ Adjustację przyrządów do pomiaru ciśnienia 
 

 

NOWOŚCI 
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Bariera izolacyjna uzupełnieniem pakietu “Ex i” 
 
 

Bariera izolacyjna model Bariera IS uzupełnia asortyment iskrobezpiecznych produktów. 
Bariera ta jest przeznaczona do instalacji w strefie 2 i kompatybilna ze wszystkimi 
odpowiednimi przetwornikami WIKA. 

Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia wymagają 

bariery. Przyrząd odizolowuje obwód pomiędzy strefą oznaczoną, jako Ex i strefą nieoznaczoną, jako 

Ex. Bariera IS zasila czujniki, w zależności od system dwu- lub  czteroprzewodowego, za pomocą 

wejścia zasilającego i niezasilającego 0/4...20 mA, a także obsługuje transmisję protokołu  HART®. 

Wyjście prądowe może być obsługiwane czynnie lub biernie. Bezpieczeństwo funkcjonalne przyrządu 

potwierdzone zostało aprobatą SIL 2. 

W ten sposób WIKA oferuje kompleksowy pakiet “Ex i”. Jako uzupełnienie dla czujnika i bariery, 

dostarczamy także przewody oraz formularz zawierający dane do weryfikacji iskrobezpieczeństwa 

przewidzianego przez prawo. 

 

Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.wikapolska.pl/is_barrier_pl_pl.WIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasilacz-separator został zaprojektowany do pracy z następującymi produktami WIKA: LH-20, IL-10, 

IS-3, IS-20, IS-21, IPT-1x, DPT-1x, UPT-2x, T24, T32 

NOWOŚCI 

http://www.wikapolska.pl/is_barrier_pl_pl.WIKA
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Nowy przetwornik temperatury bardzo dokładny i szybki  
 
Nowy, cyfrowy przetwornik temperatury, model T15 w dwóch wersjach: do montażu w główce 
pomiarowej i na szynie z bardzo wydajną elektroniką i zoptymalizowaną konstrukcją obudowy. 
 

Nowy przetwornik z sygnałem analogowym do współpracy z sensorami rezystancyjnym i Pt100 

i Pt1000 lub potencjometrem. Urządzenie gotowe jest do pracy w niespełna 3 sekundy po 

uruchomieniu.  Dokładność pomiaru wynosi 0,1% zakresu przy szybkości sięgającej 20 wartości na 

sekundę.  

Model T15 spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa zalecane przez NAMUR dotyczące ochrony 

EMC. Dodatkowo wyposażony w funkcję sygnalizacji przepalenia sensora. Przetwornik ten, jako 

pierwszy na rynku posiada certyfikat zgodnie z normą DIN EN 61326-2-3: 2013 pod względem 

ochrony EMC. Poza tym model T15 posiada aprobaty ATEX i IECEx do stref zagrożonych wybuchem. 

 

Przetwornik temperatury jest programowalny intuicyjnie za pomocą oprogramowania WIKAsoft-TT. 

Specjalna konstrukcja obudowy umożliwia dostęp do zacisków także z zewnętrznej strony, a średnica 

dławienia wynosi aż 2,5 mm². Nadrukowany schemat połączeń umożliwiają łatwą obsługę modelu 

T15. Nowe, ekonomiczne urządzenie może być zastosowane do wielu aplikacji przy budowie maszyn 

w instalacjach jak również w procesach przemysłowych. 

 
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.wikapolska.pl/t15_pl_pl.WIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOWOŚCI 

http://www.wikapolska.pl/t15_pl_pl.WIKA
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Nowy czujnik ciśnienia − TI-1 z przetwarzaniem sygnału dla klientów 
OEM 
 
WIKA dodała do swojego portfolio nowy czujnik ciśnienia OEM: Model TI-1 z cyfrowym 
przetwarzaniem sygnału jest szybkim i precyzyjnym urządzeniem pomiarowym, np. do 
rejestratorów danych, przetworników do procesu i urządzeń przenośnych. 
 
TI-1 oferuje regulację sygnału czujnika, do czego nie jest wymagana dodatkowa kompensacja. 

Pozwala to na bardzo przyjazną klientom integrację czujnika ciśnienia z ich odpowiednią aplikacją. 

 

TI-1 pracuje w zakresie od 0 ... 0.4 bar do 0 ... 1,000 bar z całkowitą dokładnością do 0.25 % zakresu 

i nieliniowością max. 0.125 % zakresu (BFSL). Dostępne są sygnały cyfrowe UART, I²C i SPI; na 

zapytanie możliwy jest sygnał analogowy i przełączający. Ponadto cyfrowy interfejs modelu TI-1 

dostarcza informacji o temperaturze czujnika, który ze względu na swoją konstrukcję, zbliżony jest do 

rzeczywistej temperatury procesu. 

 
Więcej informacji dostępnych jest pod linkiem: http://www.wikapolska.pl/ti_1_pl_pl.WIKA 
 
 
 
 
 

NOWOŚCI 

http://www.wikapolska.pl/ti_1_pl_pl.WIKA
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