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XXII KONFERENCJA 
AUTOMATYKÓW  

              RYTRO 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencję zrealizowano przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
 

 





Szanowni Państwo ! 
 
 

Serdecznie witamy na XXII  Konferencji Automatyków RYTRO 2018. 
 
Dziękujemy Przedstawicielom biur  projektowych i zakładów przemysłowych, 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), a także za jak zwykle ciekawy referat. 

Panu dr Andrzejowi Soldaty Przedstawicielowi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 
za Patronat Ministerstwa i bardzo interesujące wystąpienie. 

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 inżynierii środowiska”. 
 
 
Liczymy, że to tradycyjne, już dwudzieste drugie  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 





XXII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW 
RYTRO 2018 

patronat merytoryczny:  prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
 

Automatyka w inżynierii środowiska 
 

     Organizatorzy: 

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

 Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica 

Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk Wrocław 

 Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii Kraków 

 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Kraków 

 S&P Group Kraków 

 Towarzystwo Na Rzecz Ochrony 
Środowiska Kraków 

 ABB  Sp. z  o.o. Warszawa 

 AUMA Polska  Sp. z o.o. Sosnowiec 

 DANFOSS Poland  Sp. z o.o. Grodzisk 
Mazowiecki 

 EMERSON Process Management  
Sp. z o.o. Warszawa 

 
HELUKABEL Polska  Sp. z o.o. Radziejowice 

 JUMO  Sp. z o.o. Wrocław 

 LIMATHERM Sensor  Sp. z o.o Limanowa 

 
LUMEL  S.A. Zielona Góra 

 
PEPPERL+FUCHS  Sp. z o.o. Warszawa 

 
SIEMENS  Sp. z o.o. Warszawa 

 TURCK  Sp. z o.o. Opole 

 
Weidmüller  Sp. z o.o. Warszawa 

 WIKA  Polska  Sp. z o.o  
Sp. komandytowa Włocławek 

 





XXII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW  
  RYTRO 2018 

patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
 

Automatyka w inżynierii środowiska 
 

Patronat honorowy / udział Przedstawicieli: 

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Warszawa 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
 i Gospodarki Wodnej Kraków 

 
  Patronat naukowy / udział Przedstawicieli: 

 
Akademia Górniczo - Hutnicza Kraków 

 Komitet Automatyki i Robotyki 
Polskiej Akademii Nauk Wrocław 

 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Warszawa 

 POLITECHNIKA RZESZOWSKA Rzeszów 

 POLITECHNIKA ŚLĄSKA Gliwice 

 
  Patronat medialny / udział Przedstawicieli: 

 

AUTOMATYKA 
Miesięcznik Branżowy 

Warszawa 

 Control Engineering 
Międzynarodowe źródło informacji o sterowaniu i automatyce 

Warszawa 

 Napędy i Sterowanie 
Miesięcznik Naukowo - Techniczny Racibórz 

 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 
Miesięcznik Informacyjno - Techniczny 

Gliwice 

 POMIARY AUTOMATYKA∙ROBOTYKA 
Kwartalnik Naukowo - Techniczny 

Warszawa 

 Ważenie Dozowanie Pakowanie 
Kwartalnik Techniczno-Informacyjny 

Racibórz 

 

AutomatykaOnline 
Serwis automatyki przemysłowej Warszawa 

 

automatyka.pl 
serwis branżowy xtech.pl Kraków 

 





 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  SPIS TREŚCI 
 

Spis treści 
 

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

· „Czwarta rewolucja techniczna” Prof. dr  hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  
Akademia Górniczo – Hutnicza 

· „Platforma Przemysłu Przyszłości – inicjatywa 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii” 

Dr inż. Andrzej Soldaty, 
Mgr inż. Jarosław Gracel 
Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii 

· „Automatyka w inżynierii środowiska – prace 
prowadzone w Instytucie Automatyki i Robotyki 
Politechniki Warszawskiej” 

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

· „Sterowniki, regulatory i oprogramowanie 
opracowane w Politechnice Rzeszowskiej” 

Prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 

· „Nowe technologie w obszarze kształtowania 
popytu i podaży energii elektrycznej” 

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

· „Zielone strefy energetyczne” Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

· „Analiza danych nieuporządkowanych - jak 
w technice i biznesie opanować nadmiar informacji 
i wydobyć z niego istotną wiedzę” 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  

· „Możliwości dofinansowania projektów 
realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie 
OZE i B+R” 

Dr  Rafał Solecki 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  

· „Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie” 

Mgr  inż. Robert Bażela 
Dr  inż. Paweł Korczak 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie  

· „Automatyka w inżynierii środowiska” Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM  

 
4. Część II – Materiały Firm-Organizatorów 
 

ABB 
AUMA 
DANFOSS 
EMERSON 
HELUKABEL 
JUMO 
LIMATHERM SENSOR 
LUMEL 
PEPPERL+FUCHS 
SKAMER-ACM 
SIEMENS 
TURCK 
WEIDMÜLLER 
WIKA 
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1. Program 

XXII  KONFERENCJI AUTOMATYKÓW RYTRO 2018 
 

Patronat honorowy: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Patronat merytoryczny: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

Hasło Konferencji: Automatyka w inżynierii środowiska 
 

22 maja 2018 (wtorek) 
 

 od 900 Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
 

Główna Sala Konferencyjna  
1100 – 1115 Rozpoczęcie Konferencji  
1115 – 1300 Wystąpienia Przedstawicieli Nauki i Gości: 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie „Czwarta rewolucja techniczna ” 

Dr inż. Andrzej Soldaty 
Mgr inż. Jarosław Gracel 
Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii  

„Platforma Przemysłu Przyszłości – inicjatywa Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii” 

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

„Automatyka w inżynierii środowiska – prace prowadzone 
w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej” 

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Politechnika  Rzeszowska 

„Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane 
w Politechnice Rzeszowskiej” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 23 maja sala A  

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

„Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu i podaży 
energii elektrycznej” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 23 maja sala B 

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

„Zielone strefy energetyczne” 
zapowiedź wystąpienia w dniu 23 maja sala B 

Dr  inż. Andrzej Izworski 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

„Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie 
opanować nadmiar informacji i wydobyć z niego istotną wiedzę” 

Dr  Rafał Solecki  
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

„Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez 
przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R” 

Mgr  inż. Robert Bażela 
Dr  inż. Paweł Korczak 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

„Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie” 

Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
SKAMER-ACM „Automatyka w inżynierii środowiska” 

 
1300 – 1400 Obiad 

1400 – 1545 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

1545 – 1600 Przerwa kawowa  

1600 – 1730 Prezentacja produktów i rozwiązań Firm  

 od 1730  Bufet kawowy, rozmowy w kuluarach 

          1900 Kolacja 
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23 maja 2018 (środa) 
 800 – 1000 Śniadanie 
 

Główna Sala Konferencyjna 
1000 – 1300 Wystawa Firm  Organizatorów 

 Prezentacje Firm: 

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

1000 – 1015 DANFOSS 
1. Rozwiązania Hybrydowe w układach napędowych 
2. Przykłady zastosowań nowoczesnych wodnych układów 

wysokociśnieniowych 

AUMA 
AUMA  - Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla 
przemysłu. 

1015 – 1030 LIMATHERM Sensor 
Specjalistyczne pomiary temperatury w energetyce 
zawodowej 

WIKA 
Urządzenia do pomiaru przepływu – dedykowane 
rozwiązania firmy WIKA Polska 

1030 – 1045 WEIDMÜLLER 
Prezentacja oprogramowania inżynierskiego „Weidmuller 
Configurator” przyspieszającego projektowanie. 

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis 
Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu 
i podaży energii elektrycznej. 

1045 – 1100 EMERSON 
1. Diagnostyka zdalna 
2. Weryfikacja i kalibracja przepływomierzy 

PEPPERL+FUCHS 
Ochrona przeciwprzepięciowa bez ograniczeń 

1100 – 1115 Bufet kawowy 

1115 – 1130 TURCK 
Monitorowanie wibracji  maszyn i urządzeń – ważny 
element predykcyjnego utrzymania ruchu. 

ABB 
1. Oferta serwisu Napędów ABB – ciekawe realizacje i 

rozwój sieci partnerskiej 
2. Common platform przepływomierzy ABB 

1130 – 1145 Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus 
Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane 
w Politechnice Rzeszowskiej 

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński 
Zielone strefy energetyczne. 

1145 – 1200 LUMEL 
Oszczędzanie przez skuteczne wykorzystanie danych 
pomiarowych 

JUMO 
Wyższy poziom bezpieczeństwa instalacji przemysłowych 
- urządzenia firmy JUMO z certyfikatem SIL 

1200 – 1215 HELUKABEL 
Elementy kompatybilności środowiskowej kabli 
przemysłowych 

SIEMENS 
Realizacja bezpieczeństwa z Safety Integrated 

1215 – 1230 Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
Automatyka w inżynierii środowiska 

SKAMER-ACM 
1 .Analizatory tlenu w ofercie, dostępne technologie 

pomiarowe. 
2. Serwis, szkolenia i doradztwo techniczne. 

1230 – 1300 Bloki  dyskusyjne 

 1300 Obiad w plenerze i wyjazd Uczestników 
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2. Cel Konferencji  

 
● przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki  
 
 
● promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki  
 
 
● wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków 

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

 
· „Czwarta rewolucja techniczna” Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz 

Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
 

· „Platforma Przemysłu Przyszłości – inicjatywa 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii” 

Dr inż. Andrzej Soldaty, Mgr inż. Jarosław Gracel 
Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii 
 

· „Automatyka w inżynierii środowiska – prace 
prowadzone w Instytucie Automatyki i Robotyki 
Politechniki Warszawskiej” 

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

· „Sterowniki, regulatory i oprogramowanie 
opracowane w Politechnice Rzeszowskiej” 

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

· „Nowe technologie w obszarze kształtowania 
popytu i podaży energii elektrycznej” 

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

· „Zielone strefy energetyczne” 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,  
 

· „Analiza danych nieuporządkowanych - jak 
w technice i biznesie opanować nadmiar 
informacji i wydobyć z niego istotną wiedzę” 

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

· „Możliwości dofinansowania projektów 
realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie 
OZE i B+R” 

 

Dr  Rafał Solecki 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

· „Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie” 

Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 
 

· „Automatyka w inżynierii środowiska” Mgr inż. Paweł Tomaszewski 
Dyrektor ds. Marketingu 
SKAMER-ACM 
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Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane 
w Politechnice Rzeszowskiej 

 
Streszczenie 

Dokonano przeglądu urządzeń sterujących i oprogramowania jakie powstało w ciągu 35 
lat w Politechnice Rzeszowskiej. W pracach tych można wyróżnić cztery etapy, z których 
pierwszy (1980-90) dotyczy tzw. Wielokanałowych Regulatorów Cyfrowych WRC 
Inteldigit-PI. Po nim nastąpił etap Programowalnych Sterowników Wielofunkcyjnych 
PSW (1990-2005), chyba największego osiągnięcia PRz, pozwalających tworzyć 
rozproszone systemy sterowania PSW-WWT/CAN. Dla komputerów nadrzędnych tych 
systemów, wtedy wyposażonych w system operacyjny DOS, opracowano pakiet 
wizualizacyjny ORSA. Trzeci etap (1995-2012) obejmował regulatory procesowe typu 
PID, w tym samonastrajalne i adaptacyjne, sterownik węzła cieplnego oraz 
mikroregulatory temperatury. Ostatnie 10 lat dotyczy prac nad środowiskiem 
inżynierskim CPDev przeznaczonym do programowania sterowników i komputerów 
nadrzędnych zgodnie z normą IEC 61131-3. 

1. Pierwsze sterowniki znanych firm 
 Pierwsze programowalne sterowniki logiczne (Programmable Logic Controllers) 

zastępujące tradycyjne układy przekaźnikowo-stykowe pojawiły się w 1968 r. 
w amerykańskich zakładach General Motors. Były one jednak skonstruowane jeszcze 
w technologii układów scalonych średniej integracji. Wprawdzie wykonywały tylko proste 
operacje logiczne typu „załącz-wyłącz”, to jednak dzięki swobodnemu programowaniu 
pozwalały zastąpić szereg zróżnicowanych układów sprzętowych jedną standardową 
konstrukcją programowaną stosownie do potrzeb. Zwiększało to elastyczność zastosowań, 
obniżało koszty i wskazywało drogę, w którą automatyka przemysłowa powinna zmierzać.  

 Pierwszy mikroprocesor 4-bitowy, czyli układ scalony wielkiej integracji wprowadziła 
w 1971 r. nowo powstała firma Intel. Miał on symbol 4004 i był przeznaczony dla 
kalkulatorów. Rok później pojawił się 8-bitowy Intel 8008 zdolny do wykonywania operacji 
arytmetycznych pozwalających na niezbyt skomplikowane obliczenia. Śladem Intela 
podążyły niebawem inne formy, jak Motorola, Texas Instruments, czy Zilog. 

Nowe możliwości stwarzane przez technologię mikroprocesorową zostały szybko 
dostrzeżone przez producentów urządzeń automatyki, tak że już w 1974 r. amerykański 
koncern Honeywell zaczął oferować pierwszy 8-kanałowy regulator cyfrowy, tzw. Basic 
Controller TDC 2000. Regulator miał postać kasety z 10. modułami procesora, pamięci, 
komunikacji oraz wejść/wyjść obiektowych, zaś oprogramowanie było znacznie bardziej 
skomplikowane niż oprogramowanie sterowników PLC. Funkcjonalność każdego z 8. 
kanałów regulacji można było swobodnie kształtować w toku konfiguracji poprzez dobór 
komponentów programowych, tzw. bloków funkcyjnych. Zapewniało to elastyczność 
zastosowań w obszarze precyzyjnej regulacji ciągłej niezbędnej w zaawansowanej 
automatyce, podobnie jak w obszarze prostszego sterowania logicznego czyniły to sterowniki 
PLC. 
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Postępy technologii pozwoliły przystąpić do konstruowania mniejszych regulatorów 
zamkniętych w szczelnych obudowach, tzw. aparatowych. Pierwszym z nich był P-200 Micon 
z koncernu naftowego Powell mogący jednocześnie prowadzić regulację ciągłą oraz 
sterowanie logiczne. Natomiast w kraju ważne wydarzenie miało miejsce w 1978 r., kiedy to 
warszawskie CEMI rozpoczęło próbną produkcję mikroprocesora MCY7880 będącego 
odpowiednikiem Intela 8080A. 

Szybki rozwój technologii mikroprocesorowej interesował zarówno krajowy przemysł 
jak i środowiska akademickie, ale embargo na podzespoły elektroniczne i zaawansowane 
urządzenia (m.in. na BC TDC 2000), słabsza wtedy znajomość języka angielskiego, brak 
dewiz i literatury fachowej powodowały opóźnienie. 

2. Jak zaczynaliśmy 
W 1970 r. w Rzeszowie znajdowały się dwa komputery (nazywane wtedy 

elektronicznymi maszynami cyfrowymi), Odra 1003 w WSK i Odra 1013 w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej, programowane w języku wewnętrznym – asemblerze. Cztery lata później 
w WSI pojawiła się Odra 1204 programowana już w języku wyższego rzędu – Algolu. 
Warunkiem podjęcia w przyszłości prac o obszarze sterowania komputerowego było najpierw 
nabycie umiejętności programistycznych. Umiejętności te nabywano realizując pierwsze 
prace doktorskie, w których jako przykłady dla rozwiązań metodologicznych posłużyły piece 
tunelowe z Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL w Boguchwale. Współpracę 
z ZAPELem rozpoczęto jeszcze w 1972 r. i automatycy z ówczesnego Zakładu Automatyki 
i Elektroniki (kier. W. Kalita) wiele jej zawdzięczają. 

Rosnąca wiedza dotycząca produkcji ceramicznej, optymalizacji oraz umiejętności 
programistyczne spowodowały, że w połowie lat 70. Zakłady ZAPEL powierzyły nam 
zadanie opracowania systemu informatycznego dla tzw. doradczego sterowania piecem 
tunelowym przy zmiennych warunkach produkcyjnych. System taki o nazwie PIEC powstał 
w 1977 r. (Odra 1304/5, język Fortran). We współpracy z krakowskim biurem BIPROPIEC 
został on potem zaadaptowany dla Fabryki Porcelany BOGUCICE w Katowicach. 

Znaczący wpływ na ukierunkowanie przyszłych prac badawczo-rozwojowych wywarł 
jeden z pierwszych egzemplarzy polskiego mikrokomputera PSPD-90 (Programowalna Stacja 
Przetwarzania Danych) z krakowskiego KFAPu, który otrzymaliśmy dzięki staraniom władz 
Uczelni (rekt. K. Oczoś, prorekt. Z. Hippe). Jest on pokazany na rys. 1 wraz z uzyskanym 
później kanałem przemysłowym Inteldigit PI z warszawskiego PIAPu, który zawierał moduły 
wejść/wyjść obiektowych. PSPD-90 pozwolił na stosunkowo wczesne poznanie techniki 
mikroprocesorowej i służył jako stacja inżynierska dla przygotowania oprogramowania 
systemów zbierania danych przemysłowych, a później także regulatorów cyfrowych. Należy 
tu także wspomnieć o niewielkim mikrokomputerze ZX, który jako zestaw do samodzielnego 
montażu otrzymano drogą prywatną z Anglii. 
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Rys. 1. Mikrokomputer PSPD-90 (w środku) z kanałem przemysłowym Inteldigit PI (po lewej) 

 
Wprowadzenie techniki mikroprocesorowej do prac realizowanych dla przemysłu 

zainicjowano na początku lat 80. opracowując kilka systemów CRPD (Centralna Rejestracja 
i Przetwarzanie Danych). Składały się one z mikrokomputera PSPD-90 oraz kanału 
przemysłowego Inteldigit PI. Korzystała z nich ropczycka Cukrownia i Zakłady 
Magnezytowe. Jeden egzemplarz przekazano do KFAPu. 

Utworzenie bazy sprzętowej, umiejętności programistyczne, pierwsze praktyczne 
doświadczenia oraz nawiązanie efektywnej współpracy z przemysłem były podstawowymi 
rezultatami pierwszych lat zajmowania się techniką mikroprocesorową. 

3. Wielokanałowe regulatory cyfrowe 
Pod koniec 1981 r. wystąpiliśmy do Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP 

w Ostrowie Wlkp., wtedy czołowego producenta systemów automatyki dla energetyki, 
z ofertą współpracy nad opracowaniem regulatorów mikroprocesorowych. Po przedstawieniu 
szczegółów oferta została przyjęta i współpracę z Ostrowem kontynuowano przez następne 25 
lat. Dodatkowym argumentem był fakt, że prace nad prototypami mikroprocesorowych 
urządzeń sterujących udało się objąć długofalowym planem badawczo-rozwojowym 
Zjednoczenia Aparatury Kontrolno-Pomiarowej MERA.  

Pierwszym rezultatem tych prac był tzw. wielokanałowy regulator cyfrowy WRC 
Inteldigit PI zastosowany do sterowania piecem tunelowym z Zakładach ZAPEL Boguchwała 
w 1987 r. Miał on postać szafy podobnej do pokazanej na rys. 1 (po lewej), w której 
dodatkowo umieszczono moduły 8-bitowej jednostki centralnej, pamięci itp. Urządzeniami 
peryferyjnymi były drukarka znakowo-mozaikowa DZM oraz tablica LEDowa sygnalizująca 
stany 16. kanałów automatyki. Regulator mieścił się w oszklonej kabinie zbudowanej z boku 
hali. Całość oprogramowania napisano w asemblerze. 

Od strony funkcjonalnej regulator zawierał 16 bloków programowych, z których 
każdemu można było przyporządkować dowolną z 25. funkcji (algorytmów). Było wśród nich 
8 algorytmów regulacji PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkujących), funkcje 
arytmetyczne, filtr, przełączniki, wybieraki itp. Bloki można było dowolnie łączyć 
w skomplikowany układ. 
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Pod względem funkcjonalnym regulator WRC niewiele ustępował wspomnianemu 
wcześniej regulatorowi BC TDC 2000 Honeywella. Zachowywał między innymi unikalną 
cechę oprogramowania, tzw. inicjację wsteczną, zapewniającą płynną „bezuderzeniową” 
zmianę wartości sygnałów przy zmianie stanów kanałów. 

Drugi regulator WRC, ale już z mocnym procesorem (Intel AT) oraz monitorem 
i klawiaturą zamiast drukarki i tablicy LEDowej, został zastosowany w 1991 r. w Stacji 
Uzdatniania Wody Zwięczyca II. Jest on pokazany na rys. 2. Oprogramowanie zostało 
uzupełnione o sekwencyjne sterowanie płukaniem filtrów piaskowych co pewien czas oraz 
o rozbudowaną autodiagnostykę. Tak więc przez następne lata spora część mieszkańców 
Rzeszowa korzystała z wody uzdatnianej przez WRC. 

 

 
Rys. 2. Wielokanałowy regulator cyfrowy WRC Inteldigit PI w Stacji Uzdatniania Wody Zwięczyca II 

 
Regulatory WRC zamykają pierwszy okres, w którym mikroprocesory programowano 

wyłącznie  w asemblerze. Warto jednak zaznaczyć, że utworzenie zaawansowanego 
oprogramowania, jakie miały te regulatory, nie byłoby możliwe bez przestudiowania 
literatury fachowej i dokumentacji, którą po powrocie ze stażu w USA udało mi się uzyskać. 
Istniała wtedy jeszcze „żelazna kurtyna” utrudniająca rozwój w kraju zaawansowanych 
technologii. 

4. Sterowniki wielofunkcyjne 
Drugim zadaniem, jakie po wielokanałowym regulatorze WRC Zakłady ZAP Ostrów 

Wlkp. postawiły przed PRz, było oprogramowanie tzw. modułów inteligentnych 
powstającego systemu sterowania PROWAY przeznaczonego dla energetyki. Od strony 
funkcjonalnej miały być one zbliżone do aparatowego urządzenia Multifunktionseinheit 
Siemensa. Realizacja tego zadania stała się możliwa dzięki temu, że pod koniec lat 80. 
pojawił się u nas pierwszy komputer PC, IBM XT (używany, odkupiony), niezbędny dla 
tworzenia oprogramowania w języku C. Bez tego poważniejsze prace badawczo-rozwojowe 
byłyby już wtedy niemożliwe. 
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Prototypy modułów inteligentnych PROWAY udało się opracować i posłużyły one dwa 
lata później jako pierwowzór dla programowalnego sterownika wielofunkcyjnego PSW (rys. 
3a), uważanego za jedno z naszych najistotniejszych osiągnięć. W 1991 r. w ramach 
programu ASO koordynowanego przez PW i AGH zmontowano 10 egzemplarzy 
sterowników PSW, z których kilka przekazano do ZAP, PW i AGH. W krajowym środowisku 
automatyków utarł się odtąd pogląd, że rzeszowską specjalnością są sterowniki 
mikroprocesorowe.  

a) b) 

  
Rys. 3.a) Programowalny sterownik wielofunkcyjny PSW, b) stacja pomiarowa WWT 

 
Sterownik PSW był konfigurowalnym urządzeniem automatyki przeznaczonym do 

wykonywania prawie wszystkich zadań spotykanych w automatyzacji procesów 
technologicznych. Należy do nich regulacja PID, sterowanie logiczno-sekwencyjne, 
monitorowanie oraz rozmaite obliczenia uzupełniające. Sterownik mógł pracować 
autonomicznie lub komunikując się z komputerem nadrzędnym wg protokołu TRANS. Od 
strony funkcjonalnej składał się z płyty jednostki centralnej z 8-bitowym procesorem Z80 
Ziloga, płyty wejść/wyjść analogowych (12/2), płyty wejść/wyjść binarnych (20/16) oraz 
małej płytki panelu czołowego. Na oprogramowanie składało się 80 bloków prostych, 
z których każdemu można było przyporządkować dowolną z prawie 50. funkcji prostych, oraz 
z 40. bloków złożonych (parametryzowanych), którym kolejno przyporządkowywało się 
dowolną z 35. funkcji złożonych. Możliwość dowolnego przyporządkowania funkcji blokom 
była możliwa dzięki elastycznej gospodarce pamięcią. Konfigurację sterownika, tj. 
przyporządkowanie funkcji blokom i ich połączenie w odpowiedni schemat, przeprowadzano 
za pomocą panelu czołowego (autonomicznie).  

Po dwóch latach PSW został uzupełniony o drugi kanał komunikacyjny, tzw. poziomy, 
przeznaczony do wymiany danych z 8. innymi sterownikami wg zaawansowanego protokołu 
z przekazywaniem znacznika (token ring). Można więc było już wtedy tworzyć systemy 
rozproszone dla automatyzacji całkiem sporych obiektów. Dzięki obszernemu zestawowi 
funkcji, elastycznej gospodarce pamięcią, autonomicznej konfiguracji oraz komunikacji 
poziomej sterownik PSW nie ustępował aparatowym sterownikom wielofunkcyjnym znanych 
firm (Siemens, Hartmann-Braun, Moore, Yokogawa).  
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Z początkiem lat 90. dotychczasowy Zakład Produkcji Doświadczalnej Automatyki 
(współpracujący bezpośrednio z PRz) wyodrębnił się z upadającego powoli ZAPu jako 
samodzielna firma i przez następne 15 lat pozostawał naszym głównym partnerem 
przemysłowym. We współpracy z ZPDA powstały nowe wersje sterownika, tzn. 
dwuprocesorowy PSW-84 z Zilogiem Z84C15 jako CPU i Intelem 80C32 w płycie 
analogowej, a po paru latach PSW-166 z 16-bitowym mikroprocesorem 80C166 Siemensa 
jako CPU. Pozwoliło to zwiększyć liczbę bloków prostych do 200, a złożonych do 100. 
Sterowanie logiczne było prowadzone 10-krotnie szybciej (20 ms) niż regulacja (0,2 s). 
Powstał również edytor PSW-Edit dla komputera PC do konfiguracji graficznej schematów 
blokowych (poprzednik edytora FBD). Opracowano także zbliżone do PSW stacje pomiarowe 
służące do obliczeń procesowych, nazywane wskaźnikami wielkości technologicznych WWT. 
Miały one dwie płyty analogowe i trochę inny panel czołowy (rys. 3b). Kolejno były to 
WWT-20 (Intel 8051), WWT-84 i WWT-166. W urządzeniach serii 166 standard RS-485 
w komunikacji poziomej zastąpiono wprowadzanym wtedy znacznie szybszym standardem 
CAN. Za system rozproszony PSW/WWT-CAN ZPDA i PRz uzyskały w 2000 r. nominację 
do nagrody w konkursie Polski Produkt Przyszłości (rys. 4). 

 

  
Rys. 4. Sterownik wielofunkcyjny PSW-166 i dyplom nominacji do nagrody w Konkursie 

Polski Produkt Przyszłości 2000 

 
W okresie do ok. 2005 r. ZPDA Ostrów Wlkp. wyprodukował prawie 1000 

sterowników PSW i stacji WWT. Wdrażał je w ciepłownictwie i energetyce, w gazownictwie, 
hutnictwie, przemyśle spożywczym, w stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków 
itd. Największe systemy znalazły się w Elektrociepłowniach Słupsk (34 urządzenia) 
i Inowrocław. Unikalnymi zastosowaniami była modernizacja sterowania siłownią 
niszczyciela Kościuszko oraz wentylacja hal fabrycznych w czeskich Zakładach Zbrojovka 
Brno. W systemie rozproszonym PSW/WWT-CAN (rys. 5) mogło znajdować się 16 urządzeń 
obsługujących ponad 1000 sygnałów obiektowych. 
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Rys. 5. Architektura rozproszonego systemu sterowania PSW/WWT-CAN 

 
Produkcję sterownika PSW podjęła również na początku lat 90. firma ELMONT 

z Białej Podlaskiej, aktywna szczególnie w Polsce Wschodniej. Po pewnym czasie przy 
naszej pomocy wprowadziła nowy mikrokontroler 80C535 Intela jako CPU i tak powstała 
kolejna wersja sterownika – PSW-535. Komunikacja pozioma pozostała w standardzie RS-
485. Poważnymi wdrożeniami, które przeprowadzono wraz z ELMONTem, był system 
naolejania siarki w tarnobrzeskim SIARKOPOLu oraz system badania mocy cieplnej 
grzejników w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu. Dla komputerów 
operatorskich tych systemów, wówczas wyposażonych w system operacyjny DOS, 
opracowano pakiet wizualizacyjny ORSA (Obraz Rozproszonego Systemu Automatyki). Był 
to prawdopodobnie pierwszy zastosowany w przemyśle krajowy pakiet typu SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition). Na rys. 6 pokazano jeden z obrazów ORSY w 
Radomiu, na którym widać badany grzejnik w komorze badawczej z chłodzonymi ścianami.  

 
Rys. 6. Obraz stacji badań grzejników w ITGiS Radom 
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Pod koniec lat 90. regulator WRC PI w Stacji Uzdatniania Wody Zwięczyca II został 

zastąpiony przez sterowniki PSW-535. Sterowały one również kotłami wytwarzającymi parę 
dla Huty Stalowa Wola. 

Sterowniki PSW i stacje WWT nadal znajdują się w ofercie ZPDA, pomimo że minęło 
już 25 lat od wyprodukowania pierwszych egzemplarzy. Wydaje się, że powodem jest przede 
wszystkim oprogramowanie, co do którego szczegółowe wymagania określono zaraz na 
początku uwzględniając stan techniki światowej w tym obszarze. Było to możliwe dzięki 
ułatwieniu dostępu do literatury fachowej i dokumentacji po zmianach ustrojowych w 1990 r.  

5. Regulatory procesowe 
Podstawowymi urządzeniami automatyki przeznaczonymi do precyzyjnej regulacji 

ciągłej są regulatory procesowe funkcjonujące według algorytmu PID. Nie wymagają one 
specjalnego programowania, jak np. sterowniki wielofunkcyjne czy PLC, a tylko ustawienia 
odpowiednich opcji konfiguracyjnych. Na wniosek partnerów przemysłowych opracowywano 
również takie regulatory dbając jednak o to, aby nie ustępowały zbytnio rozwiązaniom 
znanych firm. 

Najbardziej zaawansowane oprogramowanie miał adaptacyjny regulator RF-537 
opracowany pod koniec lat 90. dla ZPDA Ostrów Wlkp. (rys 7a). RF-537 był wyposażony w 
mikrokontroler 80C537 Siemensa. Posiadał 4 wejścia analogowe i 8 binarnych oraz 2 wyjścia 
analogowe i 4 binarne. Do wyboru było 13 struktur regulacyjnych, 4 warianty ustawiania 
wielkości zadanej, 3 rodzaje sygnału sterującego oraz komunikacja Modbus (RS-485). Do 
zaawansowanych cech należało samostrojenie, adaptacja oraz programowa zmiana nastaw. 
Przez samostrojenie rozumie się samoczynny dobór nastaw PID w wyniku eksperymentu 
inicjowanego przez operatora. W RF-537, a także w innych opracowanych regulatorach, 
eksperymentem tym było sterowanie przekaźnikowe wg szwedzkiej metody Åströma-
Hägglunda. Adaptację stosuje się w sterowaniu procesami, których dynamika z czasem ulega 
zmianie. W takim przypadku regulator automatycznie modyfikuje nastawy PID dążąc do  

a) b)  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Rys. 7. Regulatory procesowe z ZPDA Ostrów Wlkp.: a) RF-537, b) RM-32 i RM-20 
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zachowania właściwych przebiegów. Regulatory adaptacyjne oferowały w tym czasie tylko 
dwie amerykańskie firmy, Foxboro i Honeywell. Programową zmianę nastaw zależną od 
punktu pracy (gain scheduling) zaleca się dla obiektów nieliniowych. Dla ZPDA opracowano 
również później prostsze regulatory RM-32 i RM-20 (rys. 7b). 

Jeszcze przed regulatorem RF-537 dla ELMONTu z Białej Podlaskiej został 
opracowany dwukanałowy sterownik węzła cieplnego SWC-535 pokazany na rys. 8. Jeden 
kanał regulacji służył do sterowania ogrzewaniem (CO), drugi do sterowania ciepłą wodą 
użytkową (CWU). Regulator mierzył 4 temperatury – zewnętrzną, CO, powrót z CO i CWU. 
Zakres godzin dzień/noc ustawiano za pomocą okrągłej tarczy. Do komunikacji 
z komputerem służył protokół Modbus. Sterownik SWC-535 był przeznaczony dla bloków 
mieszkalnych, szkół, szpitali itp. Jako jedyny wśród sterowników węzłów cieplnych 
umożliwiał wtedy samostrojenie. 

 

 
Rys. 8. Sterownik węzła cieplnego SWC-535 z ELMONTu Biała Podlaska 

O oprogramowanie nowej serii mikroregulatorów temperatury zwróciły się nieco przed 
2010 r. zielonogórskie Zakłady LUMEL (z którymi współpracę rozpoczęto jeszcze wcześniej, 
zob. dalej). Mikroregulatory te są wyposażone w popularny obecnie 8-bitowy mikrokontroler 
AVR Atmega i sterują różnego typu piecami elektrycznymi, urządzeniami grzewczymi 
i chłodniczymi. Oryginalny przekaźnikowy algorytm samostrojenia został w nich uzupełniony 
o automatyczne określanie współczynnika wagi wielkości zadanej (set-point) oraz 
o uwzględnienie asymetrycznej reakcji obiektu na grzanie lub chłodzenie. Badania 
laboratoryjne pokazały, że nastawy otrzymane w wyniku takiego samostrojenia są całkiem 
bliskie nastawom wyznaczonym przez znany japoński regulator Shimaden. Na rys. 9 
pokazano dwa samonastrajalne regulatory LUMELu, drugi dodatkowo z programową zmianą 
nastaw. 

  

Rys. 9. Mikroregulatory RE-71, RE-72 z LUMELu Zielona Góra 
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6. Środowisko inżynierskie CPDev 
W 2004 r. Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, co m.in. oznaczało, że 

w automatyce zaczęła obowiązywać europejska norma IEC 61131 dotycząca sterowników 
programowalnych, której trzecia część definiuje 5 języków programowania, 2 tekstowe 
i 3 graficzne. W tym czasie jedynym relatywnie dużym państwowym przedsiębiorstwem 
produkującym aparaturę kontrolno-pomiarową były już tylko Lubuskie Zakłady Aparatów 
Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze. Wiedząc, że PRz ma doświadczenie 
w sterownikach, dyrektor techniczny LUMElu podczas kolejnej Konferencji Automatyków 
w Rytrze (2005 r.) zwróciła się o opracowanie środowiska programistycznego zgodnego 
z normą IEC. Prace podjęto przy wsparciu z grantu KBN/MNiSW i dwa lata później powstał 
pakiet CPDev, czyli Control Program Developer. Ekran startowy CPDeva pokazano na rys. 
10. 

 

 
Rys. 10. Ekran startowy środowiska inżynierskiego CPDev 

 
Ogólnie biorąc CPDev jest środowiskiem inżynierskim przeznaczonym do 

programowania, symulacji i uruchamiania sterowników w rozproszonych systemach 
sterowania. Początkowo dostępne były tylko dwa języki tekstowe, ST (Structured Text) i IL 
(Instruction List). W międzyczasie LUMEL wprowadził do produkcji system modułów SM 
wyposażonych w 8-bitowe mikrokontrolery AVR, wśród których znajdował się sterownik 
SMC programowany przez CPDev. Rozproszony mini-system kontrolno-pomiarowy ze 
sterownikiem SMC i modułami wejść/wyjść obiektowych serii SM komunikującymi się  
Modbusem pokazano na rys. 11. W systemy takie jest wyposażone jedno z naszych 
laboratoriów studenckich. 
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Rys. 11. Mini-system kontrolno-pomiarowy ze sterownikiem SMC z LUMELu 

 
Licząc w perspektywie również na inne zastosowania, zaraz na początku założono, że 

CPDev będzie uniwersalny w sensie przeznaczenia dla różnych platform sprzętowych, tzn. 
różnych procesorów, oraz że będzie otwarty zarówno dla konstruktorów sterowników jak 
i projektantów oprogramowania. Uniwersalność w sensie platform sprzętowych wymagała, 
aby kompilator tłumaczył program z języka ST na pewien kod pośredni, który po stronie 
sterownika wykonywała maszyna wirtualna właściwa dla konkretnego procesora. Koncepcja 
maszyny wirtualnej była wtedy nowością wprowadzoną wraz z językiem Java. Otwartość dla 
konstruktorów oznaczała, że do podstawowego kodu maszyny wirtualnej mogli oni dołączać 
własne niskopoziomowe procedury obsługi interfejsów zewnętrznych, tj. wejść/wyjść 
obiektowych, kanałów komunikacyjnych, zegara RTC itp. Odciążało to nas od poznawania 
konstrukcji konkretnych sterowników. Otwartość dla programistów oznaczała, że mogli oni 
tworzyć własne bloki funkcyjne i biblioteki uzupełniające podstawowe oprogramowanie. 
Dzięki tym cechom studenci są obecnie w stanie w ciągu 1 do 2. miesięcy zrealizować własne 
eksperymentalne sterowniki na płytkach prototypowych, programowanie zgodne z europejską 
normą IEC 61131. 

W 2009 r. kontakt z Katedrą IA nawiązała holenderska firma Praxis Automation 
Technology z Lejdy produkująca systemy do automatyzacji statków. Typowy system składa 
się z podsystemów dobieranych stosownie do potrzeb, jak sterowanie napędami, zarządzanie 
energią, monitorowanie alarmów i zdarzeń, światła nawigacyjne itd. Muszą one spełniać 
odpowiednie wymagania niezawodnościowe określone normami morskimi. Typowy 
podsystem składa się ze sterownika (Distributed Processing Unit) z 32-bitowym 
mikrokontrolerem ARM LPC, połączonym magistralą CAN lub Ethernetem z modułem 
wejść/wyjść oraz panelem operatorskim. Pierwotny kompilator CPDev i maszyna wirtualna 
zostały więc tak zmodyfikowane, aby obsługiwać procesory 8-, 16- i 32-bitowe. Niedługo 
potem Praxis zaczął część swych podsystemów programować w CPDevie korzystając 
z języka ST. Architekturę jednego z takich systemów pokazano na rys. 12. 
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Rys. 12. Podsystem sterowania kursem (Heading Control System) z Praxis AT, Lejda 

 
Z czasem Praxis stał się naszym głównym partnerem, bo w LUMELu przejętym przez 

inwestora z Indii zainteresowanie ambitniejszymi projektami wyraźnie zmalało. Po paru 
latach środowisko CPDev zostało rozszerzone o moduł wizualizacyjny CPVis przeznaczony 
dla dotykowych paneli graficznych TFT. Obecnie kilka z podsystemów Praxis jest 
wyposażone w takie panele, podobne do pokazanych na rys. 13. 

 
 
 

 

Rys. 13. Dotykowe panele operatorskie TFT z Praxis 

 
W 2014 r. zainteresowanie pakietem CPDev wyraziła forma iCL z Sacramento 

w Kalifornii działająca w obszarze systemów automatyki dla aglomeracji miejskich (woda, 
gaz, ścieki). Sterowniki iCL zawierają procesory serii x86 Intela, takie jak w komputerach 
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PC. Do programowania służy graficzny język schematów blokowych FBD (Function Block 
Diagram). Rok później kontakt z PRz nawiązała firma iGrid z Barcelony zajmująca się 
dystrybucją energii elektrycznej. Preferuje ona dwa pozostałe języki graficzne, tzn. 
drabinkowy LD (Ladder Diagram) i schematy sekwencyjne SFC (Sequential Function 
Chart). Nowe wersje edytorów tych języków niedawno powstały, tak że obecnie środowisko 
CPDev udostępnia wszystkie 5 języków normy IEC. Prosty schemat FBD i drabinkę LD 
pokazano na rys. 14. Poza LUMELem, pakiet CPDev stosują także trzy małe firmy krajowe, z 
Rzeszowa-Zaczernia, Krakowa i Kędzierzyna. 

 

 
Rys. 14. Projekty w językach FBD i LD w środowisku CPDev 

 
Przed dwoma laty Praxis zwrócił się do PRz o rozszerzenie środowiska CPDev do tego 

stopnia, aby można było programować nie tylko podsystemy, ale również komputer główny 
wykonujący skomplikowane obliczenia. Chodziło głownie o tzw. system dynamicznego 
pozycjonowania DP (Dynamic Positioning) stosowany w statkach zaopatrujących platformy 
wiertnicze oraz serwisujących elektrownie wiatrowe. Statek taki przez pewien czas powinien 
trwać na ściśle określonej pozycji nie przechylając się na boki pomimo fal, wiatru i prądów 
morskich. Do sterowania służy wówczas zespół sterów strumieniowych rozmieszczonych 
wzdłuż kadłuba. Oprogramowanie realizujące taką funkcjonalność jest mocno 
skomplikowane zajmując przynajmniej kilka MB i wymaga rozszerzenia kompilatora ST 
o obsługę tablic wielowymiarowych, struktur hierarchicznych i liczb wysokiej precyzji. Ma 
ono strukturę modułową, co wymaga przynajmniej kilku oddzielnych projektów, każdego 
obsługiwanego przez osobną maszynę wirtualną. Powstał w związku z tym prototyp 
oprogramowania wykonawczego (runtime) dla PC będącego implementacją usługi Windows 
service uruchamianej automatycznie po włączeniu komputera, którą nazwano 
WinControllerem. Maszyny wirtualne zadeklarowane w WinControllerze, czyli jednostki 
wykonawcze projektów, wymieniają dane za pośrednictwem zmiennych globalnych. W ten 
sposób CPDev, rozwijany stopniowo od ponad 10. lat, staje się środowiskiem do 
programowania całego zróżnicowanego sprzętowo rozproszonego systemu sterowania (rys. 
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15), począwszy od małych sterowników 8-bitowych, poprzez średnie 32-bitowe, aż do 
nadrzędnych komputerów PC. 
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Rys. 15. Architektura rozproszonego systemu sterowania z WinControllerem 

W minionym roku środowisko CPDev uzupełniono o możliwość programowania 
w języku funkcjonalnych diagramów sekwencyjnych SFC (Sequential Function Chart) oraz 
tryb on-line edytorów graficznych i tekstowych dla testowania programów. Dotychczas do 
testowania służyło tylko uniwersalne narzędzie CPSim, niezależne od użytego języka. 
Testowanie w trybie on-line wygląda podobnie jak w innych środowiskach inżynierskich, tzn. 
połączenia logiczne na schematach LD i FBD przedstawiane są jako linie ciągłe lub 
przerywane, zaś obok połączeń innych typów podawane są wartości. Niezależnie od tego 
obraz edytora zawiera listę wartości zmiennych globalnych oraz wejść/wyjść bloków. 

Na rys. 16 pokazano schemat SFC w trybie on-line. Aktualnie wykonywany krok oraz 
przyporządkowana mu akcja pokazane są na niebiesko. Lista zmiennych po lewej stronie 
zawiera wartość wejść IN oraz wyjść X bloków Step reprezentujących kroki sekwencji. 
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Rys. 16. Diagram SFC w trybie on-line 

7. Zakończenie 
W referacie przedstawiono drogę, jaką przeszły prace badawczo-rozwojowe Katedry 

Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej dotyczące sterowników, regulatorów 
i oprogramowania sterującego. Rozpoczęto je 35 lat temu wraz z pojawieniem się polskiego 
8-bitowego mikroprocesora będącego odpowiednikiem Intela 8080A. Kolejne etapy tych prac 
wyznaczały wielokanałowe regulatory cyfrowe WRC PI, sterowniki wielofunkcyjne PSW, 
regulatory procesowe oraz środowisko inżynierskie CPDev. Urządzenia te i oprogramowanie 
tworzyli entuzjaści automatyki i informatyki, z którymi dane było autorowi przez wiele lat 
współpracować. 

Relatywnie wczesne poznanie techniki mikroprocesorowej było możliwe dzięki 
przychylności kierownictwa Uczelni i Zakładu AE. Z wdzięcznością należy wyrazić się 
o naszych długoletnich partnerach przemysłowych: Zakładach Porcelany Elektrotechnicznej 
ZAPEL w Boguchwale, Zakładzie Produkcji Doświadczalnej Automatyki ZAP w Ostrowie 
Wlkp., Lubuskich Zakładach Aparatów Elektrycznych LUMEL w Zielonej Górze i firmie 
Praxis Automation Technology z Lejdy. Wzajemny szacunek dla wiedzy i umiejętności, 
wyrozumiałość dla uchybień i opóźnień powodowały, że efektywna współpraca z nimi mogła 
trwać przez wiele lat.  

Należy jeszcze wspomnieć o planach na najbliższy okres. Obejmują one rozszerzenie 
środowiska CPDev o obiektowość, opracowanie szybkiego procesora w technologii FPGA 
oraz obliczenia nadrzędne wykonywane w chmurze. Możliwość programowania obiektowego 
pojawiła się w nowej edycji normy IEC 61131-3, gdzie oprócz programów, funkcji i bloków, 
pojawiły się metody i właściwości, w tym dziedziczenie. Klasa jest odpowiednikiem bloku. 
Prototypowy procesor FPGA wykonujący programy CPDev powstał już kilka lat temu, ale 
nowy będzie wymagał mniejszych zasobów sprzętowych rokując szanse na praktyczną 
realizację. Obliczenia nadrzędne wykonywane w chmurze powinny być odpowiednie dla sieci 
internetu rzeczy (Internet of Things), która nie musi być wtedy zintegrowana z osobnym 
komputerem lub systemem sterowania. 
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elektrycznej 

 
WPROWADZENIE 
 
W artykule przedstawiono współczesne możliwości przeprowadzania transakcji handlowych 
w skali światowej, z odniesieniem do handlu energią. Tłem do tematyki jest ewolucja handlu 
i rozliczeń, której współczesny etap dokonuje się przy naszej obecności a może także przy 
udziale niektórych z nas.  
Na wczesnym etapie rozwoju społeczeństw początki handlu polegały na wymianie 
bezpośredniej towaru za towar. Taką formę wymiany nazywa się dzisiaj barterem. Kiedy 
jednak wartość towarów nie była podobna i trudno było o sprawiedliwą wymianę, zaczęto 
poszukiwać innej formy zaspokajania potrzeby wymiany. Początkowo wprowadzono 
substancje pomocnicze w wymianie takie jak np. sól, zboże, skóry itp. Później stopniowo 
zaczęto zamieniać je na metale, gdyż zapewniały trwałość użytkową. W miarę rozwoju 
społeczeństwa w obrocie pojawił się pieniądz fiducjarny (nie mający oparcia w dobrach 
materialnych, ale oparty na dekrecie władcy) oraz wpływy polityczne i konieczność 
zatwierdzenia transakcji. Ewolucja handlu przez stulecia stała się bardzo skomplikowanym 
procesem, głównie z uwagi na globalizację i dostępne narzędzia umożliwiające jego 
realizację. Współcześnie handlować można niemal wszystkim i na całym świecie, a każda 
transakcja niesie pewną informację istotną z punktu widzenia podmiotów uczestniczących 
w handlu i nie zawsze związana jest z pieniądzem fiducjarnym. 
Informacje dotyczące konkretnej transakcji są dostępne dla podmiotów uczestniczących 
w handlu oraz stron trzecich będących pośrednikami, których rola sprowadza się do 
przesyłania informacji i zatwierdzania transakcji. Początkowo transakcje odbywały się 
z udziałem gotówki i zapisywane były w księgach a wraz z rozwojem elektroniki i technologii 
informatycznych sfera transakcji przeniosła się do świata wirtualnego i pojawił się handel 
elektroniczny. Sam termin e-commerce wszedł do powszechnego użycia w 1997 r. 
Przeniesienie operacji handlowych do sieci pozwoliło na zwiększenie kontroli nad legalnością 
transakcji i zmniejszyło możliwości tzw. szarej strefy. Ponadto umożliwiło to wgląd 
w historie naszych transakcji instytucjom nadzoru, poznanie preferencji handlowych, a nawet 
przyzwyczajeń, czy zachowań. Kolejnym etapem w ewolucji handlu jest eliminacja strony 
trzeciej oraz decentralizacja informacji dotyczących transakcji przy równoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa. 
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BLOCKCHAIN 

W tę idee wpisują się założenia leżące u podstaw protokołu blockchain, który jest 
uporządkowanym łańcuchem bloków danych. Początki idei sięgają 2008 roku, kiedy 
anonimowy twórca pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikował na stronie 
metzdowd.com 9 stronnicowy manifest opisujący protokół bitcoin [1], czyli pierwszą krypto 
walutę. Okazało się że wymianę handlową, wszelkie transakcje, oraz obrót pieniędzmi można 
realizować bezpiecznie i bez udziału obecnego systemu finansowego. Rok później pojawiło 
się pierwsze oprogramowanie umożliwiające pozyskiwanie nowej krypto waluty, które 
nazywa się kopaniem (ang. mining). Kryptowaluta bitcoin (BTC) została opracowana w celu 
utrzymania i zabezpieczenia sieci bitcoin, natomiast sama technologia blockchain jest 
rozproszoną bazą danych, która oferuje architekturę, odporną na wszelkiego rodzaju 
manipulacje.  

Sieć oparta jest na zapisie cyfrowym transakcji w formie bloków danych tworząc tym samym 
identyczną bazę danych o transakcjach rozproszoną na wielu komputerach. Każdy komputer  
będący węzłem w sieci opartej na technologii peer-to-peer (określane również jako P2P –
może pełnić rolę klienta i serwera), posiada kopię zbiorowej księgi transakcji w postaci 
cyfrowej. Nie ma komputera centralnego ani systemu zarządzającego i weryfikującego 
transakcje, akceptacja transakcji odbywa się na zasadzie wspólnego porozumienia, w którym 
większość węzłów posiadających co najmniej 51% całkowitej mocy obliczeniowej 
w systemie potwierdza daną operację i uzgadnia kolejność transakcji. Co określony czas 
transakcje zbierane są w bloki danych. Po zebraniu transakcji w blok komputery 
współzawodniczą ze sobą w poszukiwaniu funkcji skrótu. Trudność zadania jest 
dostosowywana do całkowitej mocy obliczeniowej wszystkich węzłów w sieci i stale rośnie. 
Po rozwiązaniu problemu matematycznego, węzeł sieci który pierwszy rozwiązał zadanie 
matematyczne podpisuje blok unikalnym identyfikatorem i otrzymuje tym samym 
wynagrodzenie w kryptowalucie i rozgłasza blok w sieci, a zawarte w nim transakcje 
podlegają weryfikacji. Każdy komputer w sieci może brać udział w przesyłaniu 
i uwierzytelnianiu transakcji, za co może być nagrodzony kryptowalutą, nie ma jednak 
gwarancji, że to akurat jemu uda się zatwierdzić dane transakcje (znaleźć rozwiązanie funkcji 
mieszającej). Aby zwiększyć swoje prawdopodobieństwo należy wnieść do systemu większą 
moc obliczeniową.  

Weryfikacja polega na sprawdzeniu wartości wyniku z wartością danych wejściowych przez 
wszystkie węzły sieci i nie jest już tak kosztowna obliczeniowo jak znalezienie rozwiązania, 
które zatwierdza dany blok zawierający transakcje i dołącza je do łańcucha bloków (rys 1.). 
W przypadku próby modyfikacji, którejkolwiek z transakcji przy wymianie danych jednostki 
obliczeniowe – węzły sieci w procesie weryfikacji i uzgadniania odmawiają uwzględnienia jej 
w łańcuchu bloków. 

Sieć ma strukturę rozproszoną pod względem geograficznym i jest niezwykle odporna na 
ataki i próbę modyfikacji jakiegokolwiek zapisu. 

Sieć działa na następujących zasadach: 

1) nowe transakcje są rozsyłane do wszystkich jej węzłów 
2) każdy węzeł w sieci gromadzi transakcje i formułuje z nich blok danych 
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3) każdy węzeł w sieci pracuje nad znalezieniem rozwiązania funkcji zatwierdzającej 
danych blok 

4) kiedy dany węzeł znajdzie rozwiązanie rozgłasza je do pozostałych węzłów w sieci 
5) węzły akceptują blok jeśli zawarte w nim transakcje są poprawne, czyli żaden 

kryptopieniądz nie został podwójnie wydany. 
6) Węzły rozpoczynają pracę nad tworzeniem następnego bloku używając skrótu 

zaakceptowanego poprzedniego bloku. 

 

Rys. 1. Uproszona budowa bloków transakcji w blockchain 

Algorytmy kryptograficzne stosowane do uwierzytelniania transakcji są skomplikowane 
i wymagają dużej mocy obliczeniowej, a ich celem jest zabezpieczenie transakcji, aby żadna 
kryptomoneta nie została wydana podwójnie. W tym celu stosowany jest podpis cyfrowy 
wykorzystujący kombinację pary kluczy prywatnego i publicznego generowanych przy 
pomocy algorytmu bazującego na krzywych eliptycznych ECDSA (Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm). Inna jest procedura podpisu bloku – wygenerowania monet a inna jego 
weryfikacji, a tym samym umieszczenia go w łańcuchu bloków. Przy podpisywaniu bloku 
wykorzystuje się klucz prywatny, natomiast przy weryfikacji klucz publiczny, który jest 
powszechnie znany (rys. 1). Klucz publiczny generowany jest na podstawie klucza 
prywatnego, w przypadku bitcoina wykorzystuje się krzywą eliptyczną secp256k1 
zaproponowaną przez Neala Koblitza, która została stworzona w sposób nielosowy. 
Charakteryzuje się dzięki temu właściwościami umożliwiającymi efektywne obliczenia. 
Kompletne przedstawienie zasad leżących u podstaw teorii krzywych eliptycznych wykracza 
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poza ramy niniejszego artykułu niemniej jednak ich przytoczenie wydaje się celowe dla 
zrozumienia zasad działania sieci. Więcej informacji na temat krzywych eliptycznych i ich 
wykorzystania w kryptografii znajduje się w pozycji [2]. 

Krzywą eliptyczną E , nad ciałem Fq, nazywamy zbiór opisany równaniem (1) 

E(Fq)={(x, y) Î Fq:  y2 = x3 + ax2 + b; a,b Î Fq}È{QE}    (1) 

gdzie: OE– oznacza punkt w nieskończoności, 

Ciało skończone Fq ma q = pn elementów, gdzie p jest dużą liczbą pierwszą. 

Definicja parametrów 256-bitowej krzywej eliptycznej secp256k1 [3] wykorzystywanej 
w łańcuchu bloków sieci bitcoin nad ciałem skończonym Fq jest następująca: 

q=FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFC2F = 

2256 – 232 - 29 - 28 - 27 - 24 -1 

Dla współczynników a = 0, b = 7, równanie krzywej przyjmuje postać: 

y2 = x3 + 7       (2) 

Punkt bazowy należący do krzywej E(Fq) wykorzystywany do generowania kluczy 
publicznych 

P = 00000004 79BE667E F9DCBBAC 55A06295 CE870B07 029BFCDB 2DCE28D9 59F2815B 
      16F81798 483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 0E1108A8 FD17B448 A6855419 9C47D08F 
      FB10D4B8 
Argument punktu bazowego 

n=FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF BAAEDCE6 AF48A03B BFD25E8C D0364141 

Klucz prywatny k jest losowo wybraną liczbą z przedziału k Î (1,n) 

Klucz publiczny kP wyznacza się jako iloczyn nad ciałem Fq klucza prywatnego i punktu 
bazowego 

kP = kP       (3) 

Klucz publiczny można stosunkowo łatwo wyznaczyć, wykonując obliczenia nad ciałem, 
natomiast obliczenie na jego podstawie klucza prywatnego nie jest łatwe, zwłaszcza dla 
dużych liczb i jak dotąd nie ma efektywnych algorytmów, które by to umożliwiały. 

Podstawą działania algorytmu jest obliczanie wielokrotności punktu P należącego do krzywej 
E(Fq) rozumiane jako wielokrotne dodanie do siebie danego punktu. Dodawanie punktów 
krzywej eliptycznej tworzy w niej strukturę grupy abelowej z elementem neutralnym OE. 
Liczba operacji nad ciałem, przy dodawaniu do siebie punktów krzywej eliptycznej zależy od 
wyboru współrzędnych punktów. Bezpieczeństwo podpisu cyfrowego opartego na opisanym 
algorytmie opiera się na fakcie, że trudno jest znaleźć taką liczbę całkowitą k (klucz 
prywatny), którą można nazwać logarytmem dyskretnym klucza publicznego o podstawie P 
aby punkty P i kP (klucz publiczny) należały do krzywej eliptycznej E(Fq). Złożoność 
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obliczeniowa problemu zależy wykładniczo od rozmiaru ciała Fq. Cały algorytm uzupełniony 
jest jeszcze o haszowanie danych (szyfrowanie danych za pomocą funkcji skrótu) z użyciem 
funkcji SHA-256. W ten sposób klucze publiczne zamieniane są na adresy w sieci bitcoin. 

AB=sha(kP)       (4) 

Łącząc technologię podpisu cyfrowego z rozproszeniem informacji pomiędzy wszystkich 
użytkowników sieci wykorzystujących to zabezpieczenie opracowany został bezpieczny 
system rejestrowania transakcji, ponieważ trudno wyobrazić sobie równoległe rozwiązanie 
problemu logarytmu dyskretnego i pozyskania kluczy prywatnych większości użytkowników 
sieci blockchain przechowujących ten sam łańcuch danych i dokonanie w nim zmian. 

  

a)     b)  

Rys. 2 a) wykres krzywej eliptycznej wykorzystywanej w protokole bitcoin, b) graficzne 
przedstawienie operacji podwojenia punktu P na krzywej eliptycznej 

Weryfikacja autentyczności podpisu cyfrowego bloku, a tym samym praw do transferu 
kryptowaluty jest już dużo prostszym zadaniem obliczeniowym, które wykonują wszystkie 
jednostki sieci przed dołączeniem danego bloku do łańcucha. Sprawdzana jest zgodność 
podpisu właściciela z jego kluczem publicznym (rys. 1). 

Zatwierdzenie bloku, czyli umieszczenie w nim podpisu jest równoznaczne z przypisaniem 
jego wartości w postaci nowej kryptowaluty. Obecnie stosowanych jest kilka algorytmów 
zatwierdzania bloków. W sieci bitcoin stosowany jest algorytm Proof of Woork, czyli dowód 
wykonanej pracy jaką stanowi zużycie mocy obliczeniowej danej jednostki do znalezienia 
rozwiązania zadania, czyli funkcji skrótu (haszu) nagłówka ostatniego bloku w łańcuchu, 
spełniającej określone kryterium. Kryterium w sieci bitcoin stanowi liczba zer na początku 
funkcji haszującej, im więcej zer na początku tym trudniej znaleźć rozwiązanie, bo zwiększa 
się zbiór możliwych dopasowań dla danej funkcji i tym samym potrzebna jest większa moc 
obliczeniowa na znalezienie właściwego skrótu. Funkcja skrótu nazywa się inaczej funkcją 
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mieszającą lub haszującą i najczęściej wykorzystywane są funkcje: SHA-256 (w łańcuchu 
bloków bitcoin), SHA3-256, Keccak-256, Tiger.  

Blok danych bez transakcji zawiera około 80 bajtów. Przy założeniu generowania 6 bloków 
w godzinie (a taka jest tendencja, która utrzymuje się od początku istnienia sieci) otrzymuje 
się wynik 80*6*24*365 = 4.2 MB / rok. Całkowita waga łańcucha danych wynosi obecnie 
162,685 GB (dane na dzień 01.04.2018 r. [4]) tak więc ilość danych koniecznych do 
przechowywania łańcucha nie jest problemem technicznym. 

 

 

Rys. 3. Całkowita waga łańcucha danych blockchain w sieci Bitcoin 

Każdy blok danych zawiera nagłówek oraz część przeznaczoną na transakcję. Liczba 
transakcji w danym bloku jest ograniczona, w przypadku sieci opartej na kryptowalucie 
bitcoin wynosi ona 1MB. W łańcuchu blockchain pojawiają się nowe bloki, w sposób 
chronologiczny, które są opatrzone stemplem czasu. W każdym bloku są przesyłane 
informacje o różnych transakcjach handlowych, udziałach, akcjach, sprzedaży, kupna, 
wytworzeniu energii elektrycznej, kupnie lub sprzedaży walut, etc. Dane zapisane w łańcuchu 
bloków bitcoin są zabezpieczone przez dziesiątki tysięcy węzłów sieci przechowujących tę 
samą kopię listy transakcji. Księga transakcji jest otwarta dla wszystkich, ale w pełni 
zabezpieczona przed modyfikacją.  

Inne algorytmy wykorzystywane w podobnych rozwiązaniach bazujących na inaczej 
zdefiniowanej kryptowalucie to np. Proof of State, które przyznaje pierwszeństwo do 
zatwierdzenia transakcji jednostce obliczeniowej, posiadającej najwięcej elektronicznych 
monet. 

MINIG ORAZ ZABEZPIECZANIE TRANSAKCJI 

Ideą bezpieczeństwa rozproszonego rejestru blockchain są nagrody w postaci kryptowaluty za 
uwierzytelnianie transakcji. Proces uwierzytelniania, jest również procesem przypisywania 
nowej kryptowaluty do właściciela i nazywa się wydobywaniem (ang. mining), co stanowi 
analogię do wydobywania złota, natomiast jednostka zatwierdzająca dane transakcje 
nazywana jest potocznie górnikiem (ang. miner). Dowodem akceptacji bloku jest 
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uruchomienie przetwarzania kolejnego bloku, który przyjmuje skrót (ang. hash) 
zaakceptowanego właśnie bloku. 

Kryptowaluty nie posiada się fizycznie, można mieć jedynie dostęp do jej transferu 
i wymiany, które są zapisywane w łańcuchu bloków. Pierwszy blok o wartości 50 BTC został 
wydobyty w 09.01.2009 r. przez  twórcę Satoshiego Nakamoto, który przez około rok sam 
wydobywał kryptowalutę, niedługo później dołączył do niego Hal Finney oraz kilku innych. 
W miarę upływu czasu rósł krąg zainteresowanych projektem, początkowo zatwierdzanie 
bloku mógł realizować zwykły komputer, natomiast z roku na rok, kiedy zadanie 
potwierdzenia bloku komplikowało się, konieczne były specjalne jednostki obliczeniowe, 
najczęściej wykorzystujące dedykowane układy ASIC lub procesory graficzne GPU. 

Generowanie nowych monet ma charakter probabilistyczny, a prawdopodobieństwo, że dany 
użytkownik otrzyma partię monet, zależy od stosunku mocy obliczeniowej wniesionej do 
sieci za jego pośrednictwem do sumy mocy obliczeniowej wniesionej przez wszystkie 
jednostki. Wszystkie jednostki współuczestniczą w rozwiązaniu metodą prób i błędów 
problemu kryptograficznego. Kiedy jednostka znajdzie rozwiązanie rozgłasza je reszcie oraz 
podpisuje cyfrowo stając się nabywcą nowej waluty. Pozostałe jednostki sprawdzają 
poprawność rozwiązania zadania i wtedy dołączają blok danych do łańcucha. 

Obecnie zatwierdzenie bloku oznacza otrzymanie 12.5 BTC i liczba ta będzie malała do zera, 
średnio o połowę co 4 lata, aby mogło zaistnieć tylko 21 mln BTC. Ostatni BTC zostanie 
przyznany w okolicach bloku 7,000,000. Po wyczerpaniu puli monet zostaną jedynie opłaty 
transakcyjne, które mają stanowić motywację dla tzw. górników. Kryptowaluta zyskała realne 
znaczenie na zasadzie umowy pomiędzy uczestnikami sieci, którzy wymieniają ją na inne 
dobra i usługi. 

Dużą wadę systemu opartego o algorytm Proof of Work stanowi zużycie energii elektrycznej 
koniecznej do równoległej pracy wielu wyspecjalizowanych jednostek obliczeniowych, 
przetwarzających to samo zadanie. Według oszacowań Digiconomist [5] sumaryczne roczne 
zużycie energii na wydobywanie bitcoina wynosi około 60 TWh i jest nieco wyższe niż 
roczne zużycie energii w Kolumbii i nieco niższe niż Szwajcarii, czy Czechach (rys. 4). Na 
rysunku 5 przedstawiono wykres zużycia energii przez poszczególne kraje w porównaniu do 
energii potrzebnej do wydobycia bitcoina.  

 
Rys. 4. Sumaryczne roczne zużycie energii przez sieć bitcoin w porównaniu do zużywania 

energii przez wybrane kraje [5] 
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Rys. 5 Mapa jednostek wydobywających kryptowalutę bitcoin [6] 

 

INTELIGENTNE KONTRAKTY I ETHEREUM 

Technologia blockchain początkowo wykorzystywana była jedynie do obsługi transakcji 
w kryptowalucie jednak znalazła również zastosowanie do realizacji i zapisu warunków 
umów. Taka cyfrowa umowa nosi nazwę inteligentnego kontraktu (smart contract) i jest 
rozumiana jako więź prawna w przestrzeni cyfrowej. Inteligentne kontrakty to protokoły 
informatyczne, które umożliwiają wdrażanie warunków umów w sposób zautomatyzowany 
bez udziału dodatkowych osób (tzw. trzeciej strony) pozwalający na zminimalizowanie 
ryzyka jakichkolwiek manipulacji i błędów.  

Projekt implementujący uogólnioną bazę transakcyjną pomiędzy niezaufanymi jednostkami 
nazwano Ethereum. Założenia projektu są opisane w dokumencie Yellow Paper [7] 
a wartością w sieci jest wewnętrzna waluta Ether (ETH). Algorytmy zabezpieczające sieć to 
Keccak-256 i ECDSA. 

Jednym z przykładowych zastosowań takich kontraktów mogą być umowy zawierane 
pomiędzy prywatnymi dostawcami a odbiorcami energii w danym rejonie. Rozproszony 
rejestr kontraktów zapewnia zanotowanie informacji kto i ile energii dostarczył oraz kto i ile 
odebrał, czyli zapewniłby rozliczenie tych transakcji. W przypadku niewywiązania się 
z płatności można w sposób zautomatyzowany odciąć dopływ energii do czasu uregulowania 
należności. Taka realizacja umożliwia w wybranych przypadkach wyeliminowanie trzeciej 
strony, którą jest dystrybutor energii i pozwala na autonomię funkcjonowania sieci 
indywidualnych dostawców i odbiorców (DER), sieci opartych głównie na wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii. 
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ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I POTENCJAŁ OZE 

Zarówno w Polsce jak i na Świecie zapotrzebowanie na energię elektryczną od wielu lat 
systematycznie rośnie, z drobnymi wyjątkami związanymi z ogólnoświatowym kryzysem 
gospodarczym. Na rysunku 1 przedstawiono roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce 
w latach 2000-2016. 

 

Rys. 6 Zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 2000-2016 [6] 

Wraz z zapotrzebowaniem na energię elektryczną rośnie również moc szczytowa, wzrost ten 
jest różny i zależny od danego miesiąca, największy wzrost obserwuje się w okresie 
zimowym, a ostatnio także w miesiącach letnich. Ma to duży związek ze zmianami 
stosowanych powszechnie urządzeń odbiorczych, takich jak energooszczędne oświetlenie 
(LED) oraz urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Prognozowany wzrost zapotrzebowania 
wymusza uruchomienie dodatkowych jednostek wytwórczych i zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii (OZE). Również europejska polityka klimatyczna wymusza na 
państwach członkowskich działania prowadzące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, co 
wiąże się z koniecznością wytwarzania większej ilości tzw. zielonej energii i wykorzystania 
zasobów naturalnych w systemie elektroenergetycznym. W Polsce największy udział ma 
wielkoskalowa energetyka wiatrowa (około 5971 MW [8]) ale zwiększa się również udział 
rozproszonej i małoskalowej działalności prosumenckiej. Jednak ze względu na brak 
właściwych mechanizmów prawnych, finansowych i technicznych regulujących wymianę 
energii pomiędzy odbiorcami i dostawcami obecnie są stosunkowo małe możliwości jej 
wykorzystania w ujęciu globalnym funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  

W szczególnych sytuacjach kryzysowych, kiedy zapotrzebowanie na moc przekracza moc 
wytwórczą, która miała np. miejsce w 2015 r., regulacja profilu powinna uwzględniać 
wykorzystanie rozproszonych zasobów OZE przez operatora, oraz integrację usług 
regulacyjnych z bieżącym rynkiem energii elektrycznej. Na rysunku 7 przedstawiono 
przykładowy profil zapotrzebowania mocy w okresie w dniu 27.07.2017 r. z uwzględnieniem 
zasobów mocy pochodzącej z rozproszonych fotowoltaicznych źródeł OZE, który obliczono 
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na podstawie danych z systemu pvmonitor.pl [9]. Należy zaznaczyć, że nie jest to całkowita 
dostępna moc pochodząca z mikroinstalacji OZE. 

 

Rys. 7 Profil KSE skorygowany o generację z elektrowni fotowoltaicznych 

Jak widać pozytywnym efektem wykorzystania mocy pochodzącej z OZE jest zauważalne 
spłaszczenie profilu KSE w godzinach od 08:00 do 19:00. 

Poszukuje się zatem rozwiązań dla działalności wytwórczej i konsumenckiej, które umożliwią 
wytworzenie struktur rynkowych w istniejącym systemie energetycznym zapewniających 
realizację usług i transakcji korzystną dla rozproszonego sektora prosumenckiego. 

 

STEROWANIE POPYTEM I PODAŻĄ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Mechanizm regulowania popytu i podaży na rynku energii elektrycznej powinien w okresach 
deficytu podaży i wzmożonego popytu podnosić ceny energii tak, aby powodować 
zmniejszenie popytu na energię i ustalenie równowagi pomiędzy nimi na odpowiednim 
poziomie. Działania regulacyjne mają na celu przede wszystkim spłaszczenie szczytów 
zapotrzebowania na energię w ciągu doby i ustabilizowanie pracy systemu energetycznego.  

Rozróżnia się dwa mechanizmy na rynku energii: 

DSM (demand side menagement) zarządzanie lub sterowanie popytem na energię po stronie 
użytkowników końcowych w celu zachęcenia ich do dostosowania swoich potrzeb do 
aktualnych warunków systemu energetycznego. 

DSR (demand side response), które jest rozumiane jako dostosowanie zapotrzebowania na 
moc i energię przez użytkowników końcowych, np. jej ograniczenie w odpowiedzi na 
konkretny sygnał cenowy. 
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Jak dowodzą analizy i badania [10, 11] efektywne kształtowanie cen energii w zależności od 
relacji pomiędzy popytem i podażą oraz wykorzystanie dodatkowych źródeł 
niekonwencjonalnych energii w okresach wzmożonego zapotrzebowania poprawiłoby 
znacząco bezpieczeństwo krajowego sytemu elektroenergetycznego. Przepływ informacji na 
runku energii oraz interakcja pomiędzy ceną energii na rynku bilansującym a ceną energii 
elektrycznej dla odbiorców końcowych jest możliwa dzięki współczesnym osiągnięciom 
informatyki oraz inteligentnej infrastrukturze pomiarowej. Wprowadzenie rozproszonego 
rejestru obsługi transakcji umożliwi współpracę poszczególnych uczestników rynku, 
począwszy od producentów, przez dystrybutorów aż do odbiorców końcowych, zarówno 
przemysłowych, instytucjonalnych jak i indywidualnych. Prowadzone są już prace 
wdrożeniowe nad wykorzystaniem tej technologii w energetyce. 

Pierwszy handel energią przy wykorzystaniu technologii blockchain miał miejsce w kwietniu 
2016 r. w Brooklinie. Właściciel paneli solarnych sprzedał energię sąsiadowi wykorzystując 
inteligentny kontrakt Ethereum. Tak powstała lokalna mikrosieć w Brooklinie [12], która jest 
obecnie zarządzana przez startup LO3 [13]. 

Kolejny przykład wykorzystania inteligentnych kontraktów w energetyce dotyczy 
niemieckiego projektu RWE z firmą Slock.it, którzy planują wykorzystywać blockchain 
w sektorze samochodów elektrycznych do rozliczania opłat za ładowanie w publicznych 
stancjach ładowania samochodów elektrycznych [14]. 

Innym przykładem wdrażania technologii blockchain w energetyce, może być europejski 
projekt PONTON5 [15] oraz australijska platforma POWER LEDGER6 [16], która 
szczególnie zasługuje na uwagę ze względu na globalny zakres swoich działań. 

Pomysł użycia rozproszonej księgi transakcji – blockchain już znalazł zastosowanie 
w rozliczaniu transakcji kupna i sprzedaży energii pomiędzy małymi producentami 
a odbiorcami. Powinien on również zostać zaabsorbowany do sterowania popytem i podażą 
energii aby zapewnić bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego 
i zminimalizować niekorzystne szczyty poboru mocy. 

 

WNIOSKI 

Pojawiająca się stopniowa możliwość wykorzystania inteligentnej infrastruktury liczników, 
urządzeń gospodarstw domowych oraz technologii informatycznych umożliwia 
wprowadzenie usług DSM/DSR, które poszerzają spektrum rozproszonych zasobów 
wytwórczych w celu bilansowania energii. 

Blockchain dostarcza mechanizmów umożliwiających realizację mikrotransakcji i obsługę 
rozliczeń na najniższym poziomie pomiędzy małymi producentami a odbiorcami energii 
elektrycznej. Inteligentne kontrakty w łańcuchu blockchain umożliwiają także automatyczne 
generowanie transakcji, gdzie liczniki i komputery mogłyby znaleźć konsensus pomiędzy 
podażą i popytem. 
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Wadą sieci blockchain jest jej ogromne zapotrzebowanie na energię, które stale wzrasta. Czy 
wobec tego korzyści zastosowania tej sieci do obsługi transakcji rozliczeniowych między 
wytwórcą a odbiorcą energii są/będą opłacalne?  

Obecnie technologia blockchain już istnieje, koszty jej istnienia są ponoszone przez 
właścicieli komputerów i serwerów, a jej wykorzystanie zależy tylko od woli i pomysłowości 
użytkowników, dlatego jej zastosowanie w energetyce powinno być upowszechniane. Będzie 
to mieć pozytywny wpływ na rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego.  

 

LITERATURA 

[1] Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, www.bitcoin.org, 
2008 
[2] Blake Ian, Seroussi Gadiel, Smart Nigel, Krzywe eliptyczne w kryptografii, WNT 2004 
[3] Standards for Efficient Cryptography SEC 2: Recommended Elliptic Curve Domain 
Parameters, Certicom Research, 2010 ver. 2.0, http://www.secg.org 
[4] www.bitcoin.org 
[5] https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption 
[6] https://bitnodes.earn.com/ 
[7] Gavin Wood, ETHEREUM: A Secure decentralised generalised transaction ledger 
byzantium, http://yellowpaper.io/ 
[8] Raprot PSE: Zasoby wytwórcze - wg stanu na 30.11.2017, https://www.pse.pl 
[9] www.pvmonitor.pl 
[10] Robert Wójcicki Rozproszone źródła PV - potencjał kształtowania profilu KSE w sezonie 
(szczycie) letnim, Energetyka 2016. 
[11] Fice M.: Prosumencki potencjał DSM/DSR w kształtowaniu profilu KSE, BŹEP, 
www.klaster3x20.pl, Gliwice 2015. 
[12] www.brooklynmicrogrid.com 
[13] https://lo3energy.com/ 
[14] https://slock.it/ 
[15] https://enerchain.ponton.de/index.php/32-enerchain-project-enters-proof-of-concept-phase 
[16] https://powerledger.io/ 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 2 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 3 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 4 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 5 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 6 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 7 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 8 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 9 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 10 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 11 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 12 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 13 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 14 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 15 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 16 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 17 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 18 Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. 
KLASTER CZYSTEJ ENERGII XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ireneusz Soliński,  Zielone strefy energetyczne. str. 19 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  KLASTER CZYSTEJ ENERGII 
 

 
 
 

 
 





Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 2 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 3 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 4 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 5 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 6 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 7 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 8 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 9 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 10 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 11 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 12 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 13 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 14 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 15 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 16 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 17 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



str. 18 Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować ... 
AGH XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Andrzej Izworski,  Analiza danych nieuporządkowanych - jak w technice i biznesie opanować … str. 19 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  AGH 
 

 
 
 

 





Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów ... str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

 
 

 



str. 2 Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów … 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów ... str. 3 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

 
 

 



str. 4 Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów … 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów ... str. 5 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

 
 

 



str. 6 Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów … 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów ... str. 7 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

 
 

 



str. 8 Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów … 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Dr Rafał Solecki,  Możliwości dofinansowania projektów ... str. 9 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
 

 
 

 





Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 2 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 3 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 4 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 5 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 6 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 7 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 8 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 9 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 10 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 11 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 12 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 13 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 14 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. str. 15 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  WFOŚiGW KRAKÓW 
 

 
 

 



str. 16 Mgr inż. Robert Bażela, Dr inż. Paweł Korczak,  Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie. 

WFOŚiGW KRAKÓW XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 2 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 3 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 4 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 5 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 6 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 7 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 8 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 9 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 10 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 11 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 12 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 13 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 14 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 15 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 16 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 17 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 18 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 19 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 20 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 21 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 22 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 23 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 24 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 25 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 26 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 27 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 28 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 29 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 30 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 31 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 32 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 33 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 34 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 35 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 

 



str. 36 Paweł Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska. 

SKAMER-ACM XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

 
 

 



Paweł  Tomaszewski,  Automatyka w Inżynierii Środowiska str. 37 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 SKAMER-ACM 
 

 
 





 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  CZĘŚĆ II 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Część II  - Materiały Firm Organizatorów 
 
 

ABB  
AUMA 
DANFOSS Poland 
EMERSON 
HELUKABEL 
JUMO 
LIMATHERM Sensor  
LUMEL 
PEPPERL+FUCHS 
SIEMENS 
SKAMER-ACM 
TURCK 
WEIDMÜLLER 
WIKA Polska 





ABB,  Materiały o Firmie str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  ABB 
 

 
 
 
 

ABB Sp. z o.o. 
ul. Żegańska 1 
04-713 Warszawa 
telefon: +48 2222 3 7777 
e-mail: kontakt@pl.abb.com 
 
www.abb.pl 
 
 
 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) jest technologicznym liderem w produktach elektryfikacji, robotyce 
i systemach napędowych, automatyce przemysłowej i sieciach energetycznych, obsługującym klientów z sektora 
użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 125-
letnią historię innowacji, obecnie ABB tworzy przyszłość cyfryzacji przemysłu odgrywając kluczową rolę 
w rewolucji energetycznej i czwartej rewolucji przemysłowej. Jako sponsor tytularny i technologiczny partner 
Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice 
elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 136 000 pracowników 
w ponad 100 krajach świata.  
 

Przy okazji XXII Konferencji Automatyków Rytro 2018 chcieli byśmy Państwa poinformować, iż 
w kwietniu 207 roku firma ABB ogłosiła przejęcie firmy Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik GmbH 
(B&R), jednego z największych na świecie, niezależnych dostawców produktów i rozwiązań softwarowych dla 
maszyn i automatyzacji produkcji.  
 

Dzięki połączeniu B&R z ABB, będziemy w stanie zapewnić Państwu kompleksową ofertę automatyki 
przemysłowej, która obejmuje całe spektrum technologii oraz rozwiązań w zakresie oprogramowania dla 
pomiaru, kontroli, uruchamiania, robotyki, elektryfikacji i digitalizacji. 
 
 
 
Napędy elektryczne ABB – nowości w ofercie 
 
Przemienniki częstotliwości o niskiej emisji harmonicznych 
 

Dynamiczny rozwój przemysłu wymusza stosowanie skomplikowanych i energooszczędnych urządzeń 
energoelektronicznych w zakładach produkcyjnych. Oprócz szeregu zalet urządzenia te posiadają jednak pewną, 
nie zawsze oczywistą wadę – negatywny wpływ na sieć zasilającą powodowany przez wyższe harmoniczne 
prądu (THDi) i napięcia (THDu). Zniekształcenia te mogą prowadzić do obniżenia jakości energii elektrycznej, 
a w konsekwencji również do wielu niechcianych i często nieprzewidywalnych awarii i przestojów. Dodatkowo, 
zakłady przemysłowe są zmuszone płacić za energię, której nie da się zamienić na pracę. Firma ABB posiada 
szereg rozwiązań, dzięki którym w łatwy sposób można oczyścić sieć zakładową z niechcianych zakłóceń. 
Jednym z nich są przemienniki częstotliwości o niskiej emisji harmonicznych, które praktycznie nie 
wprowadzają zakłóceń do sieci elektrycznej. 
 

Technologię napędów o niskiej emisji harmonicznych jest rozwijana przez ABB od kilkunastu lat, czego 
efektem są najnowsze przemienniki serii ACS880 oraz ACH580 o następujących konstrukcjach: 

· ASC880-31 i ACH580-31 – urządzenia do powieszenia na ścianie lub do zabudowy w szafie,  
· ACS880-37 – kompletne urządzenia w fabrycznej zabudowie szafowej. 
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Dzięki zastosowaniu sterowalnego układu prostownikowego oraz filtra wejściowego, przemienniki o niskiej 
emisji harmonicznych charakteryzują się współczynnikiem THDi w zakresie od 2,5 do 4%. Przy okazji 
posiadają jeszcze dwie istotne zalety: 

· stabilizują napięcie wyjściowe dzięki możliwości podbicia napięcia na szynie DC, co oznacza, że 
w przypadku wystąpienia spadku napięcia w sieci o kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt V, przemiennik 
będzie w stanie utrzymać znamionowe napięcie na wyjściu 

· kompensują moc bierną – współczynnik mocy dla tych przemienników jest praktycznie równy 1, nawet 
przy częściowym obciążeniu, przez co nie ma konieczności stosowania dodatkowych układów do 
kompensacji mocy biernej. 

 
Na szczególną uwagę zasługują przemienniki nowej serii ACH580-

31, dedykowane do aplikacji HVAC+R (układy ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji w budynkach, a także w chłodnictwie). Są to urządzenia 
dostępne w dwóch wersjach szczelności obudowy: IP21 oraz IP55, przy 
czym gabaryty obu tych wariantów są praktycznie takie same. Falowniki te 
posiadają wszystkie istotne elementy wbudowane wewnątrz, dlatego też 
nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych zewnętrznych filtrów 
do nich, co gwarantuje oszczędność miejsca i ogólnie lepsze możliwości 
zagospodarowania przestrzeni montażowej.  
 

 
 
Z kolei przemienniki ACS880-31, które są dostępne w szerszym zakresie mocy: od 2,2 do 110 
kW i mogące pracować nie tylko w sieci o napięciu 3 x 400V ale również 3 x 500V, są 
urządzeniami przeznaczonymi do zastosowania w bardziej wymagających aplikacjach, 
w przemyśle energetycznym, chemicznym, metalurgicznym, górniczym, ropy i gazu oraz wielu 
innych. Ogromną zaletą tych urządzeń, oprócz niezwykle niskiej zawartości THDi, jest bardzo 
dokładny algorytm sterowania silnikiem (DTC), bardzo bogate wyposażenie standardowe oraz 
najszersze możliwości programowe spośród wszystkich dostępnych urządzeń tego typu na 
rynku. 
 

 
W ofercie firmy ABB znajdują się również napędy o niskiej emisji harmonicznych w obudowie szafowej: 

ACS880-37 posiadają najszerszy zakres mocy (od 160 do 3200kW) oraz napięcia zasilania (od 380 do 690V), 
a także setki dostępnych, nawet bardzo niestandardowych, opcji dodatkowych. Konfiguracja oraz dostępne 
funkcje programowe są takie same, jak w przypadku naściennych przemienników ACS880. 
 
 
DCS880 - Innowacyjny napęd prądu stałego w ofercie ABB 
 

ABB jako pierwsza firma na świecie opracowała i opatentowała nowatorską metodę, dzięki której funkcja 
Bezpiecznego Wyłączenia Momentu (STO) jest dostępna w tyrystorowych napędach prądu stałego.  

 
Zintegrowana w przekształtniku funkcja STO zwiększa bezpieczeństwo 

i bezawaryjność całego napędu. Niewłaściwa sekwencja wyłączenia zasilania przez 
zewnętrzy układ bezpieczeństwa, np. podczas pracy regeneracyjnej, standardowego 
przekształtnika tyrystorowego, powoduje zadziałanie (zużycie) szybkich 
bezpieczników, a nierzadko uszkodzenie również samych tyrystorów. DCS880 sam 
kontroluje sekwencję wyłączenia i rozkaz wyłączenia stycznika głównego „pod 
prądem” generowany jest tylko w sytuacji awaryjnej. Dodatkowo STO zintegrowane 
w napędzie eliminuje konieczność dublowania styczników wejściowych dla spełnienia 
odpowiednich kategorii bezpieczeństwa układu. 

 
Do tej pory dla spełnienia przez napęd DC np. poziomu nienaruszalności SIL2 PLd konieczne było 

zastosowanie dwóch styczników głównych połączonych szeregowo. W tym momencie do spełnienia samego 
STO SIL3 Ple w nowym DCS880 nie jest wymagany żaden stycznik. DCS880 jest kompatybilny z wszystkimi 
napędami ABB z serii ACSx80 i sterownikami mocy DCT880. Cała rodzina x80 ma to samo oprogramowanie 
do konfiguracji Drive Composer Entry (wersja darmowa) lub Pro (wersja zaawansowana). Wbudowane 
w standardzie intuicyjne programowanie adaptacyjne oraz opcjonalne programowanie aplikacyjne w standardzie 
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IEC61131-3. Ten sam zaawansowany panel sterowania z opcjonalną komunikacją Bluetooth, umożliwiając 
zdalną konfigurację i monitorowanie napędu z aplikacji Drivetune.  

 
Wszystkie moduły tyrystorowe ABB, łącznie z seriami DCS550 i DCS800, są obecnie produkowane 

w Aleksandrowie Łódzkim, skąd trafiają do tysięcy klientów na całym świecie. 
 
Tyrystorowy sterownik mocy DCT880 
 

DCT880 jest zaawansowanym, uniwersalnym, tyrystorowym sterownikiem mocy, zaprojektowanym do 
procesów elektrotermicznych (nagrzewanie elektryczne). Idealnie sprawdza się przy obciążeniach 
rezystancyjnych, indukcyjnych jak i również przy promiennikach podczerwieni. Sterowniki te produkowane są 
jako moduły do zabudowy lub gotowe szafy. Jednostki oferowane są na prądy od 20A do 4160A. Mogą być 
zasilane napięciem 400V, 525V oraz 690V. Dostępne są też wykonania na wyższe napięcia: 800V i 1200V.  
 
Podstawową cechą DCT880 jest elastyczność, zarówno od strony konfiguracji sieci, obciążenia i wielu trybach 
sterowania. I tak możemy klasycznie wybrać sterowanie fazowe dające dużą dynamikę sterowania, ale 
wprowadzające zakłócenia harmoniczne do sieci. Możemy też wybrać sterowanie pełno-okresowe, gdzie 

załączamy pełny przebieg sinusoidy sieci na pewien czas cyklu. 
Ten sposób nie wprowadzi nam zakłóceń harmonicznych ani 
składowej stałej, a szczególnie zalecany jest dla obiektów o dużej 
bezwładności termicznej. Dla promienników podczerwieni 
charakteryzujących się stosunkowo małą bezwładnością 
termiczną, zaleca się z kolei sterowanie półokresowe 
z przełączaniem w zerze, czyli załączanie wybranych, całych 
połówek sinusoid. Możemy też zastosować tryb mieszany tych 
metod stosując na początku grzania sterowanie fazowe 
ograniczające prąd rozruchowy przy zimnych uzwojeniach, a po 
ich nagrzaniu przechodząc na sterowanie okresowe nie 
wprowadzające zakłóceń. Przy sterowaniu fazowym z punktu 
widzenia odbiornika możemy zadawać i regulować prąd, 
napięcie, moc lub kwadrat prądu, w zależności co jest w danej 
aplikacji najlepsze. Wszystkie wspomniane powyżej cechy 
powodują, że DCT880 jest idealnym rozwiązaniem dla 
precyzyjnej kontroli w procesach wyżarzania, suszenia, topienia 
lub podgrzewania takich materiałów jak szkło, plastik czy metal. 

Pełne wsparcie serwisowe napędów ABB 

ABB zapewnia pełne wsparcie serwisowe napędów w całym ich cyklu życia. W tym czasie oferujemy 
pełny zakres zaawansowanych usług serwisowych wydłużających ich bezawaryjny okres pracy. Informacja na 
temat statusu posiadanych napędów oraz dostępności usług serwisowych jest bardzo ważna, ponieważ 
umożliwia precyzyjnie zaplanować wsparcie dla  wszystkich produktów.  

Dobrze zaplanowane czynności konserwacyjne wydłużają żywotność napędów. Aby ułatwić planowanie 
konserwacji, ABB opracowało czteroetapowy model zarządzania cyklem życia, który określa dostępność usług 
dla każdego napędu w całym okresie jego użytkowania. 

 

Gromadzenie oraz odczytywanie danych, a następnie analizowanie ich w celu wyciągania wniosków to dwa 
podstawowe kroki w celu zredukowania przestojów, zmniejszeniu zużycia energii oraz zwiększeniu efektywność 
wykorzystywanych zasobów. 
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ABB Ability™ 

W ramach cyfrowej oferty ABB Ability™ dostępne są trzy usługi na 
potrzeby użytkowników falowników, konfigurowane w zależności od 
potrzeb operatora: 

ABB Ability™ Remote Support – w przypadku wystąpienia awarii 
inżynierowie serwisu mają zdalny dostęp do falownika w celu 
weryfikacji parametrów. 

ABB Ability™ Condition Monitoring – bieżące monitorowanie pracy napędów w celu weryfikacji ich stanu 
z dostępem do danych online oraz historii pracy w wybranym przedziale czasu. 

ABB Ability™ Predictive Maintenance – monitorowanie pracy napędów w celu weryfikacji ich stanu oraz 
oszacowanie czasu życia kluczowych elementów falownika, takich jak tranzystory IGBT i kondensatory 
elektrolityczne. 

ABB Ability™ Smart Sensor - przekształca tradycyjne silniki, pompy i zamontowane łożyska w inteligentne, 
połączone bezprzewodowo urządzenia. Mierzy kluczowe parametry urządzenia, które można wykorzystać do 
uzyskania istotnych informacji na temat stanu i działania sprzętu. 
 
 
Oferta produktów automatyki przemysłowej 
 
Nowa seria sterowników PLC AC500 V3 
 

Z początkiem 2018 roku ABB rozszerzyło swoje portfolio o nowe jednostki 
CPU V3 z serii AC500. Wizualnie zmiany są nieznaczne i w dużej mierze obejmują 
część podstawki pod procesor, gdzie można zauważyć 2 porty Ethernet i brak złącza 
FBP, który ustąpił miejsca wbudowanemu interfejsowi CAN. Moduły CPU 
montowane w podstawce można rozróżnić po oznaczeniach, gdzie odpowiednio dla 
wersji V2 i V3 są PM5xx i PM56xx.  
 

Nowa wersja CPU to także najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe, które 
przekładają się na bardzo duże możliwości obliczeniowe. Wbudowana pamięć 
będąca jednym obszarem dla programu użytkownika, danych oraz web serwera 
pozwala na zapis do 160MB. Wysoka moc obliczeniowa realizowana jest przez 
procesory z taktowaniem nawet do 1GHz.  

 
Wspomniane wcześniej 2 interfejsy Ethernet mogą pracować jako przełącznik sieciowy lub jako niezależne 

dwie karty sieciowe z różnymi adresami MAC. Pozwalają na realizacje serwera OPC UA oraz komunikację 
z systemem SCADA za pomocą zabezpieczonych protokołów.  Wbudowany web serwer udostępnia wizualizację 
zapisaną w pamięci sterownika w technologii HTML 5.  
 

Fizyczne porty Ethernet mogą być również skonfigurowane jako 
niezależne protokoły dla sieci PROFINET i EtherCAT. Jest to 
rozwiązanie, które mocno rozszerza możliwości sterownika, a które jest 
oferowane w standardzie. Wspomniana opcja również znacząco obniża 
koszt konfiguracji sprzętowej wykluczając potrzebę wyposażenia 
w dodatkowe moduły komunikacyjne. Wszystkie urządzenia w wersji 
V3 są w pełni kompatybilne z wszystkimi modułami I/O, modułami 
komunikacyjnymi oraz modułami interfejsowymi.  
 

 
Podsumowując nową wersję sterowników AC500 V3 w stosunku do wersji V2 to około 40 razy więcej 

pamięci, 5 razy więcej instrukcji w ciągu milisekundy i relatywnie niższe koszty budowy. Mnogość zastosowań 
sterowników PLC to również w pełni kompatybilne rozwiązania pakietowe od firmy ABB dające nieograniczone 
możliwości przy budowaniu bardzo zróżnicowanych aplikacji oraz będące odpowiedzią na wymagania stawiane 
podczas budowy Przemysłu 4.0 
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Nowa Rodzina kompaktowych przepływomierzy DP  
 
ABB jako jeden z światowych liderów branży AKPiA, świadomy, że nadal duża ilość pomiarów w przemyśle 
odbywa się za pomocą przepływomierzy DP prezentuje rodzinę kompaktowych przepływomierzy w skład której 
wchodzi: IO Master, OriMaster, WadgeMaster oraz PitoMaster. 
 
Chociaż w chwili obecnej ilość metod 
pomiarowych przepływu gazów oraz cieczy jest 
bardzo duża to nadal wielkim powodzeniem cieszy 
się pomiar oparty na różnicy ciśnień. Wychodząc 
naprzeciw temu, ABB zaprojektowało rodzinę 
kompaktowych przepływomierzy DP. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu klient otrzymuje jedno 
urządzenie gotowe do montażu i uruchomienia. 
 
Każdy z czterech przepływomierzy można 
skonfigurować podczas zakupu tak, aby służył do 
pomiaru przepływu objętościowego w warunkach 
rzeczywistych lub przepływu masowego. W celu 
uzyskania przepływu masowego w elemencie DP 

można umieścić 
zintegrowany 

czujnik 
temperatury 

PT100. Czujnik 
ten może być 

również 
oddzielnym 
elementem. 

Najważniejszy 
jest element 

zliczający, 
którym jest 

przetwornik 
wielu zmiennych. 
Dzięki takiemu 

rozwiązaniu 
otrzymujemy np. 
na wyjściu 
prądowym od 

razu 
skompensowany przepływ masowy.  
Rozwiązanie takie ogranicza ilość potrzebnych 
elementów na instalacji, co za tym idzie ilość 
ingerencji w wyjściu prądowym jest wystawiany 
sygnał przepływu masowego to za pomocą 
protokołu HART można wyciągnąć wszystkie 
pozostałe informacje (przepływ rzeczywisty, 
temperaturę oraz ciśnienie statyczne). Limit 
temperatury medium dla każdego przepływomierza 
wynika z bliskości przetwornika DP do mierzonego 
medium i nie może być większa niż 120 St. C. na 
membranie przetwornika. Przepływomierze te 
nadają się zarówno do pomiaru pary nasyconej, 
wszelkiego rodzaju gazów oraz mieszanin gazów 
i cieczy. 
 
 

 
OriMaster 

 
Przepływomierz PitoMaster jest to rurka 
spiętrzająca z zintegrowanym przetwornikiem. Jest 
to idealne rozwiązanie do pomiaru przepływu 
w kanałach o dużych średnicach oraz w kanałach 
o przekroju prostokątnym. Unikatowa konstrukcja 
rurki gwarantuje bardzo dużą powtarzalność 
pomiarów wynoszącą 0.5%. Powtarzalność ta jest 
zachowana również w przypadku nie zapewnienia 
wymaganych odcinków prostych przed i za sondą. 
Istnieje specjalne wykonanie umożliwiające pomiar 
przepływu objętościowego w dwóch kierunkach. 
Przetwornik DP posiada dwa liczniki dzięki czemu 
można zliczać oddzielnie przepływ w przód i w tył. 
Dostępne długości rurki w wykonaniu 
kompaktowym są z przedziału 100…600mm. 
W ofercie ABB znajduje się również sama rurka 
spiętrzająca której nazwa to TORBAR. Element ten 
może zostać zamówiony zarówno z bezpośrednim 
zbloczem zaworowym, jak również z zaworami 
oddzielającymi. W przypadku TORBAR’a 
dostępne długości rurki są z przedziału 
50…5000mm. Zarówno PitoMaster jak i TORBAR 
są idealnymi rozwiązaniami dla rurociągów gdzie 
mamy do czynienia z dużymi średnicami jak 
również tam gdzie chcemy jak najmniej ingerować 
w rurociąg. Instalacja, jest to tylko wycięcie 
jednego otworu, w który należy wspawać gwint lub 
króciec z kołnierzem. W niektórych przypadkach 
wymagane jest wycięcie jeszcze jednego otworu na 
tzw. gniazdo, które utrzymuje koniec rurki 
spiętrzającej. Jeżeli zamówiony element DP 
posiada przyłącze kołnierzowe to wraz z nim jest 
dostarczany również króciec do wspawania. 
Rozwiązanie takie ułatwia montaż, a klient posiada 
pewność, że element ten będzie pasował do rurki 
spiętrzającej. 

PitoMaster 
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IOMaster 
 
Przepływomierz OriMaster jest najstarszym 
z rodziny. Jest to kryza międzykołnierzowa. 
W ofercie dostępne są zwężki o dwóch rodzajach 
stosunków otworu do średnicy rurociągu: 0.4, 0.65. 
W ofercie znajdują się średnice z zakresu 
DN25…DN300. Jedno z najstarszych 
i najprostszych rozwiązań. Dokładność pomiarowa 
wacha się w zależności od wykonania od 2% do 1. 
Serię OriMaster cechuje najwyższa powtarzalność 
z całej rodziny, która wynosi 0.1%.  
  
Przepływomierz IOMaster jest przeznaczony dla 
mniejszych średnic rurociągów. Dostępne są 
średnice DN15, DN25 oraz DN40. Zaletą tego 
rozwiązania jest to, że można go zamówić od razu 
z wymaganymi odcinkami prostymi przed i za 
elementem spiętrzającym co upraszczam montaż 
a Klient nie musi sprawdzać czy spełnia 
wymagania konstrukcyjne. Chociaż dokładność 
przepływomierza wacha się od 1.25% do 2.7%, to 
posiada on bardzo wysoką powtarzalność 
wynoszącą 0.2%.   
 
Czwartym członkiem rodziny jest WedgeMaster. 
Jest to przepływomierz dla wymagających 
aplikacji. Potrafi mierzyć przepływ kiedy liczba 
Reynoldsa jest bardzo niska rzędu 500 lub kiedy 
jest bardzo wysoka rzędu kilku milionów. Dostępne 
średnice czujnika są z zakresy DN25…DN150. 
Podobnie jak TORBAR tak samo WedgeMaster 
posiada opcję dzięki której może mierzyć przepływ 

w dwóch kierunkach. Przepływomierz ten posiada 
również opcjonalnie dokładność pomiarową równą 
0.5% co zdecydowanie przewyższa standardowego 
Vortexa. Z wszystkich czterech posiada również 
najmniejsze wymagane odcinki proste gdyż jest to 
zaledwie 5 odcinków prostych przed i 3 za 
przepływomierzem. Kolejną zaletą konstrukcji jest 
bardzo duża powtarzalność rzędu 0.2%. 
 
Jak widać rodzina pokrywa szerokie zakres średnic 
od DN15 do DN5000. Nie ogranicza tutaj nas także 
kształt rurociągu. Rodzinę tę cechuje bardzo duża 
powtarzalność pomiaru, dzięki czemu pomiar jest 
stabilny. Dzięki zintegrowanej budowie, klient 
otrzymuje urządzenie, którego nie musi 
parametryzować a jedynie zamontować na instalacji 

i uruchomić jak np. 
przepływomierz typu 
Vortex. Natomiast jeżeli 
będą wymagane jakieś 
zmiany na obiekcie to 
dzięki rodzinie 
przetworników różnicy 
ciśnień serii 266 jest to 
bardzo proste, gdyż 
posiadają one przyciski 
wykonane w 
technologii TTG dzięki, 
którym nie trzeba 
zdejmować obudowy z 
przetwornika w celu 
dokonania zmian. Tak 

jak same przetworniki tak całe przepływomierze 
posiadają dopuszczenia do pracy w strefie 
zagrożonej wybuchem oraz SIL. Oprócz 
standardowego wyjścia prądowego z protokołem 
HART dostępne są również wersje z komunikacją 
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus oraz dla 
przetworników wielu zmiennych dostępny jest 
również protokół Modbus RS285. Dzięki 
modułowej budowie przetworników serii 266 w 
bardzo prosty sposób można zmienić rodzaj 
wyjścia, wymieniając jedynie moduł elektroniki, 
a nie cały przetwornik. Rozwiązanie takie pozwala 
na prostą modyfikację przepływomierza jeżeli 
zmieni się rodzaj sieci w jakiej pracuje. 
 

 
Więcej informacji: 
 
Andrzej Olszenko – Silniki, Napędy Elektryczne oraz sterowniki PLC AC500 
Tel. +48 601 989 946 / andrzej.olszenko@pl.abb.com 
 
Tomasz Wlazło – Serwis Silników i Napędów Elektrycznych 
Tel. +48734406793 / e-mail: tomasz.wlazlo@pl.abb.com 
Strona: www.abb.pl/drives 
 
Marcin Kluszczyk – Specjalista ds. Sprzedaży AKPiA 
Tel. +48 693 302 325 / e-mail: marcin.kluszczyk@pl.abb.com 
Strona: www.abb.pl/pomiary 



ABB,  Materiały o Firmie str. 7 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  ABB 
 

 
 
 
 
 
 
Firma B&R jest dostawcą zintegrowanych rozwiązań dla automatyzacji maszyn i zakładów 
produkcyjnych. Nasza technologiczna przewaga w dziedzinie sterowania, techniki napędowej, 
wizualizacji, komunikacji oraz oprogramowania sprawia, że wytyczamy trendy w obszarze 
automatyzacji. Z naszej oferty korzystają producenci maszyn, firmy inżynierskie, integratorzy 
systemów, a także klienci końcowi z wielu branż przemysłu. 
 

 
Firma macierzysta oraz globalny zasięg 
 
Firma B&R została założona w roku 1979 przez dwóch inżynierów: Erwina Berneckera oraz Josefa Rainera. Od 
roku 2017 B&R stanowi globalne centrum automatyzacji maszyn i zakładów produkcyjnych w ramach odrębnej 
jednostki biznesowej w dywizji przemysłowej automatyzacji grupy ABB.  
 
Zakład produkcyjny B&R zlokalizowany jest w Austrii, a globalny zasięg zapewniony jest przez ponad 200 biur 
oraz 3000 pracowników na całym świecie.  
 
 

B&R w Polsce 
 
B&R w Polsce działa od roku 2000 pod nazwą B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. Siedziba firmy 
zlokalizowana jest w Poznaniu, a obsługę klientów dodatkowo realizują biura regionalne w Warszawie, 
Krakowie i Szczecinie.  Na rynku polskim posiadamy doświadczenia w następujących branżach: przemysł 
przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł drzewny, metalowy, CNC, spożywczy, pakujący, medyczny 
i farmaceutyczny, tytoniowy, poligraficzny, chemiczny, morski, górniczy, samochodowy, elektroniczny, 
energetyczny, ochrona środowiska, wodno-kanalizacyjna, intralogistyka i magazynowanie, użyteczność 
publiczna i inne. 
 
Kompletne rozwiązania automatyzacji z jednego źródła 
 
B&R specjalizuje się w przemysłowej automatyzacji, dostarczając kompletne i skalowalne 
rozwiązania sprzętowo-programowe. Sukces firmy oraz silna pozycja na rynku zagwarantowane są 
poprzez zorientowanie na rozwój innowacyjnych rozwiązań automatyzacji: 
 
 

B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. 
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Systemy sterowania i I/O  

Wydajne sterowniki programowalne (X20), panele operatorskie ze 
zintegrowanym sterownikiem (Power Panel); softPLC/softCNC na 
platformie komputerów przemysłowych (Automation PC, Panel PC); 
systemy rozproszonych wejść/wyjść w wykonaniu IP20 (X20) oraz IP67 
(X67) oraz przycisków podświetlanych LED sterowanych sieciowo (4XP), 
rozwiązania sieciowe (POWERLINK, CANopen, Modbus/TCP, 
EtherNet/IP, Profibus DP, DeviceNet, Profinet, EtherCAT, Sercos, IO-
link, DALI, HART itd); innowacyjny system operacyjny czasu 
rzeczywistego oraz wiele dedykowanych modułów pozwalają na realizację 
bardzo szybkich (czas reakcji od 1µs) i wymagających zadań sterowania. 
Zintegrowany system bezpieczeństwa bazujący na protokole 
openSAFETY pozwala na zaprogramowanie bezpiecznej, inteligentnej 

reakcji przy jednoczesnej znaczącej redukcji okablowania; pełna skalowalność z szeroką gamą modułów CPU 
wyposażonych w serwer OPC UA, WWW, FTP, CIFS oraz VNC.  
 
 
Panele operatorskie i komputery przemysłowe 
 

Terminale operatorskie i inteligentne panele graficzne o przekątnej od 3,5” 
do 24”; z technologią jednodotykową i wielodotykową w różnych 
wariantach wykonania (z przyciskami lub bez, do wbudowania, montaż na 
wysięgniku, wykonanie higieniczne, IP69K); panele operatorskie ze 
sterownikiem PLC (Power Panel) o zróżnicowanej mocy obliczeniowej 
i interfejsach; komputery przemysłowe panelowe (Panel PC) oraz typu box 
(Automation PC) mogące współpracować z oddalonymi do 100m 
wyświetlaczami przemysłowymi (Automation Panel). Obsługa systemów 
operacyjnych B&R Automation Runtime, Microsoft Windows 
7/8/10/Embedded oraz Linux; dzięki modułowości możliwość dostarczenia 
indywidualnej konfiguracji; panele ręczne o wysokiej odporności na 
uderzenia (Mobile Panel). 
 

 
Sterowanie ruchem 

 Inteligentne cyfrowe serwonapędy w wykonaniu jedno-, dwu-, trzy-, oraz 
wieloosiowym (ACOPOS/ACOPOS P3/ACOPOSmulti), o szerokim 
zakresie mocy, realizujące zadania od prostego pozycjonowania, poprzez 
wieloosiową synchronizację, elektroniczną przekładnię oraz ruch po 
zaprogramowanej krzywce, aż do funkcji CNC/robotyka, współpracujące 
z obrotowymi i liniowymi silnikami synchronicznymi, standardowymi 
silnikami asynchronicznymi; przekładnie planetarne proste i kątowe, 
w wykonaniu standardowym i ze zredukowanym luzem; systemy 
z możliwością zwrotu energii do sieci, z wbudowanymi funkcjami 
bezpieczeństwa; zdecentralizowane serwonapędy (ACOPOSremote) oraz 
zintegrowane z silnikiem (ACOPOSmotor); napędy kompaktowe oraz 
krokowe (ACOPOSmicro) wraz z silnikami krokowymi; falowniki 
(ACOPOSinverter); sterowanie nadrzędne poprzez sieć POWERLINK; 
programowanie napędów zgodne z PLCopen Motion Control. Elastyczne 
systemy transportowe ACOPOStrak oraz SuperTrak. 
 

 
Zintegrowane oprogramowanie narzędziowe 

 
B&R Automation Studio stanowi jedno zintegrowane narzędzie programistyczne dla 
zadań sterowania, wizualizacji, napędu, bezpieczeństwa i komunikacji. Udostępnia 
wszystkie języki programowania zgodne z normą IEC 61131-3 oraz dodatkowo CFC, 
ANSI C, C++ oraz Automation Basic. Oprogramowanie zawiera zaawansowane 
narzędzia diagnostyki systemu, w pełni funkcjonalny symulator systemu, oraz wspiera 
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pracę zespołów projektowych (m.in. kontrola wersji, modułowa organizacja projektu na wielu poziomach). 
Ponadto, posiada wbudowany konfigurator Fieldbus, oraz automatyczne generowanie kodu programu ANSI C 
z poziomu Matlab/Simulink. Oprogramowanie dostarcza bogate biblioteki gotowych funkcji (np. do regulacji 
PID, komunikacyjne, zarządzanie recepturami) oraz zapewnia zdalny dostęp do systemów B&R oraz narzędzia 
do zdalnej aktualizacji aplikacji. Dla zadań wizualizacji w środowisku MS Windows dostępna jest biblioteka 
PVI (Process Visualization Interface), która poprzez mechanizm DDE Server, OPC Server, Web Server, 
ActiveX zapewnia dostęp do systemów B&R z dowolnej aplikacji MS Windows. Ponadto, z poziomu 
oprogramowania aplikacyjnego możliwy jest dostęp do baz danych MS SQL i Sybase, pozwalający na zbieranie 
i analizowanie danych, tworzenie systemów raportów czy łatwą integrację z systemami MES/ERP. 
 
Jedno zintegrowane narzędzie programistyczne dostarcza doskonałych mechanizmów tworzenia, 
bezproblemowego przenoszenia na inne platformy sprzętowe B&R, diagnozowania oraz serwisowania całego 
projektu.  
 
Szybszy czas wdrożenia projektu 
 

Dzięki technologii mapp, B&R rewolucjonizuje filozofię tworzenia 
oprogramowania aplikacyjnego systemów sterowania. Opiera się ona na 
gotowych modułowych blokach oprogramowania, upraszczających tworzenie 
nowych programów i skracających czas rozwoju nowych maszyn i systemów 
o średnio 67%. mapp eliminuje powtarzalne zadania wykonywane przez 
autorów oprogramowania, dostarczając im skonfigurowane wstępnie bloki – 
podstawowe funkcje – proste w użyciu i dokładnie wcześniej przetestowane. 
Dzięki temu programiści mogą skupić się na swoim głównym zadaniu: 
implementowaniu procesów urządzenia w oprogramowanie. Dostępna jest 
szeroka gama gotowych modułów funkcji technologicznych, np. funkcje 
obsługi napędów, CNC, robotyki, zarządzanie użytkownikami, funkcje 
alarmów i receptur. 

 
Sterowanie procesami 
  

APROL jest nowoczesnym systemem DCS działającym pod kontrolą SUSE 
Linux Enterprise, co zapewnia wysoki stopień stabilności i bezpieczeństwa. 
Podstawowe cechy systemu to: skalowalność, możliwość pracy zespołowej, 
wizualizacja trendów, alarmów i raportów. APROL wyposażono w pomocne 
narzędzia diagnostyczne, kontrolę wersji oraz narzędzia do audytu. Interfejs 
systemu jest równie przyjazny zarówno dla inżynierów jak i operatorów. 
APROL można z łatwością wdrożyć w każdej branży przemysłowej, 
automatyzacji procesów, automatyce budynków, systemach zbierania danych, 
gazownictwie, energetyce, przesyle i magazynowaniu paliw i innych - 
wszędzie tam gdzie niezbędne jest bezpieczeństwo, wysoka jakość produkcji 
oraz spójny system monitorowania i zarządzania. APROL integruje wszystkie 
platformy sprzętowe B&R. 
 

Profesjonalne wsparcie techniczne 
 
Do Państwa dyspozycji na terenie Polski zatrudniamy doświadczonych inżynierów aplikacji, którzy pomogą 
Państwu na etapie:  

· konsultacji,  
· planowania,  
· programowania,  
· uruchomienia, 
· szkolenia i serwisu 

Nasi inżynierowie przechodzą cykliczne szkolenia w macierzystym zakładzie w Austrii, dzięki czemu mogą 
zapewnić naszym partnerom pełne i profesjonalne wsparcie techniczne. Bardzo ściśle współpracujemy 
z naszymi klientami. Partnerski układ pozwala na wdrożenie rozwiązania, które jako połączenie naszej 
technologii oraz branżowego doświadczenia klienta (know-how) jest rozwiązaniem optymalnym. 
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Szkolenia dopasowane do potrzeb 
 

B&R organizuje regularne szkolenia 
specjalistyczne zarówno dla producentów 
maszyn, firm inżynierskich rozwijających 
nowe projekty w oparciu o systemy 
automatyzacji B&R, jak i użytkowników 
końcowych maszyn oraz linii 
technologicznych wyposażonych 
w komponenty naszej firmy. Program 
organizowanych przez nas szkoleń bazuje na 

standardach obowiązujących w naszej centrali oraz we wszystkich oddziałach B&R na świecie. Szkolenia 
odbywają się na rzeczywistym sprzęcie i są prowadzone przez doświadczonych trenerów posiadających 
praktyczne doświadczenia zdobyte w dziale aplikacji. 
 
Jakość i innowacyjność 
 

Najwyższą jakość produktów potwierdzają certyfikaty 
ISO9001, CE, IEC, C-UL, GOST-R (certyfikat rynku 
rosyjskiego). Nasz system sterowania X20 oraz Power Panel, 
Panel PC i Automation Panel posiadają również certyfikat DNV 
GL (German Lloyd), dzięki któremu system może być 
stosowany w szczególnie wymagających warunkach 
środowiska morskiego. System X20 oraz X67 posiada certyfikat 
Ex dla stefy zagrożonej wybuchem, natomiast większość 
modułów z serii X20 i X67 dopuszczona jest do pracy 
w temparaturach ujemnych. Standardy jakości obowiązujące 
w naszym zakładzie w Austrii wykraczają poza obecne 

wymagania standardów międzynarodowych. Jakość i innowacyjność produktów B&R była wielokrotnie 
doceniana i nagradzana m.in. Złotym Medalem międzynarodowych targów Automaticon, w konkursach na 
Produkt Roku takich magazynów branżowych jak Control Engineering Polska, Napędy i Sterowanie. Produkty 
B&R były nagradzane także za doskonałe wzornictwo przemysłowe nagrodą Red Dot Design Award. 
 
Perfekcja w automatyzacji 
 
Poprzez ciągłe inwestycje w rozwój nowych produktów oraz technologii, firma B&R nieustannie dostarcza 
swoim klientom innowacyjne rozwiązania automatyzacji. Najlepszą jakość obsługi naszych klientów oraz 
najnowsze rozwiązania zapewnia wyspecjalizowana kadra inżynierów wsparcia technicznego i aplikacyjnego 
oraz doświadczeni pracownicy Działu Sprzedaży. Najlepszym odzwierciedleniem kompetencji B&R są 
zadowoleni klienci z wielu branż przemysłu. Właściwe rozpoznanie potrzeb klienta, wyznaczanie trendów 
w automatyzacji, najnowsze technologie, profesjonalnie wyszkoleni inżynierowie – to główne przymioty naszej 
firmy, którymi chcemy Państwa zachęcić do współpracy, mającej na celu osiągnięcie obopólnego sukcesu 
rynkowego. 
 

 
Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. 
 
Biuro regionalne w Krakowie 
 
B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. 
ul. Radzikowskiego 3 
31 – 315 Kraków 
tel. +48 12 397 19 50 
office.pl.krakow@br-automation.com 
www.br-automation.com 
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CENTRALA 
AUMA Polska Sp. z o.o. 

ul. Komuny Paryskiej 1 d 

 41-219 Sosnowiec 

 

+48 32 783 52 00 

 

+48 32 783 52 08 

 

biuro@auma.com.pl 

 

www.auma.com.pl 

 

 

 Biuro regionalne  
 Północ  
 ul. Dąbrowskiego 48  
 84-230 Rumia  
 

+48 58 667 30 95  
 

+48 58 667 30 96  
 

 

 Biuro regionalne  
 Wschód  

 
ul. Poezji 19, wejście od ul. 

Bysławska 82 pok. 104  

 04-994 Warszawa  
 

+48 22 612 67 60  
 

+48 22 612 74 87   

 

 Biuro regionalne  
 Zachód  
 ul. Turkusowa 2  
 62-300 Września  
 

+48 61 640 01 35  
 

+48 61 640 01 35  
 



str. 2 AUMA, Materiały o Firmie 
AUMA XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

Specjaliści w dziedzinie 
elektrycznych napędów 
ustawczych armatury 
 

 
I to już od 50 lat. Mała dwuosobowa firma urosła do rangi globalnej grupy spółek, 

których innowacyjne produkty są stosowane na całym świecie do automatyzacji armatury 
przemysłowej. Udaj się z nami w fascynującą podróż! 

Poznaj firmę AUMA, dowiedz się, kim jesteśmy, co robimy – i co możemy zrobić dla Ciebie. 

AUMA jest wiodącym producentem elektrycznych napędów ustawczych do 
automatyzacji armatur przemysłowych. Będąc przedsiębiorstwem rodzinnym średniej 
wielkości, łączymy elastyczność działania i niezawodność z ciągłością tradycji. Od momentu 
założenia firmy w 1964 roku przez Wernera Riestera i Rudolfa Dinse koncentrujemy się 
w naszym know-how na projektowaniu, produkcji i dystrybucji elektrycznych napędów 
ustawczych. Pionierski duch i wyczucie na potrzeby rynku uczyniły nas światowym liderem 
w dziedzinie technologii. Klienci utożsamiają nasze produkty z trwałością, niezawodnością 
i precyzją. Większość części produkujemy we własnych nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych. Dzięki temu AUMA może zapewnić najwyższą jakość swoich napędów 
ustawczych 
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AUTOMATYZACJA WSZYSTKICH TYPÓW ARMATURY 
 
Nasze napędy ustawcze szyjemy na miarę indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki szerokiej 
gamie oferowanych produktów, takich jak wydajne napędy wieloobrotowe, niepełnoobrotowe, 
liniowe, z dźwignią, oferujemy rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju armatury – od małych 
zaworów kulowych, aż po wielkogabarytowe klapy. 

NIEZAWODNOŚĆ 

Napędy ustawcze grupy AUMA spełniają międzynarodowe standardy i odznaczają się 
niezawodnością i długą żywotnością. Nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach 
otoczenia wykonują swoje zadania sprawnie i niezawodnie. 

ŁATWY MONTAŻ 

Nasze produkty tworzą nie tylko rozwiązania mechaniczne do armatury, ale także 
elektryczne do systemu sterowania. Nowoczesne, zintegrowane sterowanie zapewnia 
bezpieczną komunikację  ze wszystkimi popularnymi systemami sterowania. Elastyczna forma 
urządzeń i bogaty zastaw akcesoriów umożliwiają montaż nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 
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INNOWACJE W PRAKTYCE 

Oczekiwania odnośnie elektrycznych napędów ustawczych stale rosną; nowe możliwości 
technologiczne mają wpływ na procesy technologiczne. Nasze wysoce wyspecjalizowane zespoły 
projektowe stale pracują nad rozwojem naszych produktów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, 
to oni wyznaczają standardy branżowe w obszarach takich jak czujniki, Asset Management, 
Fieldbus, technologie bezprzewodowe, SIL i ochrona przeciwwybuchowa. 

 

WIEDZA FACHOWA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH 
Spółka AUMA zdołała przekształcić się z czystego specjalisty w dziedzinie mechaniki 
w kompleksowego lidera technologii, z wyspecjalizowanymi zespołami rozwojowymi w zakresie 
mechaniki, elektroniki i oprogramowania. Bazując na doświadczeniu, nasi specjaliści pracują 
zarówno nad optymalizacją istniejących produktów, jak i nad rozszerzeniem funkcji oraz 
projektowaniem nowych gam produktów. Również oprogramowanie operacyjne i testujące 
rozwijamy według najnowszych dostępnych technologii. 

 

PRZYSZŁOŚĆ Z MODUŁÓW 
Koncepcja produktu AUMA jest celowo modułowa. Projektujemy moduły, które są kompatybilne, 
i które można ze sobą łączyć. Pozwala to uniknąć powielania projektów i optymalnie wykorzystać 
zasoby. Krótka droga od projektu do produkcji ułatwia szybkie wdrożenie. Wynikiem tego jest 
przemyślana paleta produktów, którą łatwo można poszerzać i dostosowywać do wymagań 
klientów. 
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BADANIA I ROZWÓJ, TESTOWANIE W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH 
Nowe obudowy, nowe układy elektroniczne, nowe silniki, nowe materiały przed wprowadzeniem 
innowacyjnych produktów na rynek testujemy je w laboratorium testowym AUMA 
w ekstremalnych warunkach. Swoje możliwości muszą udowodnić w komorze klimatycznej, 
komorze solnej lub w symulatorze drgań. I tylko te najlepsze trafią na rynek. 

 
NIEZAWODNE PRODUKTY 
Trwałość wszystkich elementów jest sprawdzana podczas automatycznych testów 
wytrzymałościowych, które następują cykl po cyklu. Podczas standaryzowanych serii testów 
oceniane są takie dane techniczne, jak odporność na temperaturę i wibracje, maksymalny 
moment obrotowy czy najkrótszy czas przesterowania. Po to, aby produkty AUMA również 
w przyszłości dotrzymywały obietnic. 

 
 
PÓŁ WIEKU DOŚWIADCZENIA – ROZWIĄZANIA AUMA DLA GOSPORARKI 
WODNEJ 

Czysta woda jest podstawowym warunkiem życia. Produkcja i dystrybucja wody pitnej, 
oczyszczanie ścieków i kanalizacja są głównymi zadaniami nowoczesnego zarządzania 
zasobami wody. Elektryczne napędy ustawcze AUMA zapewniają niezawodną automatyzację 
wszystkich armatur. 
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NA POCZĄTKU BYŁA WODA 

AUMA zaistniała na rynku 
dzięki produkcji rozwiązań 
napędów ustawczych dla 
specyficznych potrzeb 
gospodarki wodnej. Dziś 
marka AUMA jest 
w  przemyśle synonimem 
trwałości i niezawodności. 
W zakładach na całym świecie 
napędy ustawcze AUMA od 
dziesięcioleci zapewniają 
niezawodną obsługę 
urządzeń – wymagając przy 
tym minimalnych zabiegów konserwacyjnych. 

 

ROZWIĄZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO 

Elektrownie charakteryzuje 
złożoność procesów 
i ekstremalne warunki. We 
wszystkich częściach instalacji 
elektryczne napędy ustawcze 
AUMA regulują przepływ wody 
i pary wodnej – w procesach 
uzdatniania wody zasilającej 
i wytwarzania pary wodnej, 
a także w elektrowniach, 
oczyszczalniach gazów 
spalinowych i chłodniach 
kominowych. Spełniają 
najwyższe wymogi dotyczące precyzji sterowania, niezawodności i bezpieczeństwa. 

 

DOSTOSOWANIE DO KAŻDEGO SYSTEMU STEROWANIA 

Napędy ustawcze mogą zostać włączone do każdego systemu sterowania dzięki 
rozwiązaniom dostosowanym specjalnie do technologii sterowania elektrownią. Zapewniają 
jednolitą komunikację z całą armaturą. Dzięki wykorzystaniu redundantnej technologii 
Fieldbus transmisja danych staje się wyjątkowo bezpieczna. 
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CERTYFIKOWANE NAPĘDY JĄDROWE 

AUMA dostarcza również elektryczne napędy nastawcze, które spełniają wysokie wymogi 
bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych. Są dopuszczone do stosowania zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

 

ROZWIAZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWEGO 

GWARANT JAKOSCI 

Nafta i gaz to dla współczesnego społeczeństwa bardzo ważne surowce. Są one 
wydobywane, przetwarzane i przesyłane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. 
Napędy ustawcze AUMA spełniają w tym zakresie najbardziej surowe normy 
bezpieczeństwa. 

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE 

Wiele znanych firm w przemyśle naftowym i gazowym polega od wielu lat na rozwiązaniach 
automatyzacji firmy AUMA. W syberyjskim mrozie, w palącym słońcu w Zatoce Perskiej – 
napędy AUMA działają niezawodnie i bezpiecznie, nawet w ekstremalnych warunkach 
klimatycznych. 

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA I SIL 

Napędy i sterowniki AUMA są dopuszczone na całym świecie do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem. Posiadają certyfikaty obsługi systemów związanych 
z bezpieczeństwem aż do SIL 3. Napędy w ognioodpornej obudowie nawet podczas pożaru 
działają jeszcze przez długi czas. 

  



str. 8 AUMA, Materiały o Firmie 
AUMA XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

PRODUKTY 
Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. 
 

 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA(R)(Ex) 
Automatyzacja zasuw i zaworów serie: 07.2 – 16.2 i 25.1 – 48.1 
> Momenty obrotowe: 10 Nm – 32 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 4 obr/min – 180 obr/min 
> Wersja SAR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SAEx oraz SAREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPĘDY NIEPEŁNOOBROTOWE SQ(R)(Ex)/SQ(R)F(Ex) 
Automatyzacja przepustnic i zaworów kulowych serie: 05.2 – 14.2 
> Momenty obrotowe: 50 Nm – 2400 Nm 
> Czasy przesterowania: 4 s – 100 s 
> Kąt obrotu: 45° – 180° 
> Wersja SQR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SQEx oraz SQREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
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NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIAMI LINIOWYMI LE 
Automatyzacja zaworów 
>  Siły wzdłużna: 4 kN – 217 kN 
>  Skok: 50 mm – 500 mm 
> Prędkości przesterowania: 20 mm/min – 360 mm/min 
 
 
 
 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIĄ Z DŹWI- GNIĄ 
GF 
Automatyzacja klap z mechanizmem dźwigniowym 
> Momenty obrotowe: do 45 000 Nm 
> Czas przesterowania dla 90° 17 s – 392 s 
 
 

NAPĘDY USTAWCZE S-RANGE, C-MATIC 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Momenty obrotowe: do 2 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 
5 min-1 – 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 
SEVEN ECOTRON, PROFITRON, HIMODE 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Zintegrowany sterownik z ekranem graficznym 
> Automonitorowanie i diagnoza 
> Momenty obrotowe: do 4 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: do 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 

JEDNOSTKA FAIL-SAFE FQM(EX) 
 
Do automatycznego otwierania i zamykania 
armatury w sytuacji awaryjnej. 
 
Moment obrotowy do 1200 Nm 
>  Czas przesterowania 8-50 sekund 
> Temperatura pracy -30°C ÷ +70°C  
> Bezpieczna pozycja zamknięta lub otwarta 
> Sygnalizacja położenia fail-safe  
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Doradztwo i serwis przez cały okres eksploatacji 
 
Chcielibyśmy, aby klienci AUMA byli zadowoleni z naszych produktów przez cały okres eksploatacji 
i by nasze napędy ustawcze działały bezpiecznie i niezawodnie. Dlatego kładziemy duży nacisk na 
udzielanie szczegółowych porad i świadczenie kompleksowych usług przez cały cykl życia naszych 
produktów. 

 
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
Serwis AUMA oferuje klientom na całym świecie kompleksowe usługi związane z napędami 
ustawczymi, sterownikami i przekładniami naszych marek: 
 
AUMA, DREHMO, AUMA DRIVES, AUMA I&M, SIPOS 
Szeroka gama świadczonych przez nas usług obejmuje nie tylko instalację i uruchomienie urządzeń, 
ale także szkolenia, konserwację, naprawy i wysyłkę części zamiennych do wszystkich krajów na 
świecie. 
Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez co najmniej dziesięć lat od zaprzestania produkcji 
danego elementu. 
 
WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI 
Nasi specjaliści, dzięki szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym, stali się ekspertami w dziedzinie 
napędów ustawczych AUMA. Wyposażeni w najlepsze narzędzia, urządzenia testowe i części 
zamienne są gotowi szybko rozwiązywać problemy, redukując w ten sposób okresy przestoju 
w zakładzie do minimum. 
  
KONSERWACJA NA MIARĘ 
Konserwacja prewencyjna umożliwia maksymalne przedłużenie żywotności instalacji. Biorąc pod 
uwagę konkretne zastosowanie produktu, możemy wypracować odpowiednią koncepcję utrzymania. 
Urządzenia przeciwwybuchowe są konserwowane przez nas zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
w określonych odstępach czasu i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Specjalnie dla 
utrzymania elektrowni oferujemy kompleksowe usługi z indywidualnie opracowanymi, 
standardowymi planami testów. 
 
DOZBROJENIE I PRODUKCJA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 
W AUMA nikt nie mówi „to jest nie możliwe”. Również w przypadkach nietypowego montażu, takich 
jak montaż podziemny lub modernizacja istniejących zakładów, z często niestandardowo 
wykonanymi przyłączami armatury, jesteśmy w stanie opracować odpowiednie rozwiązania. 
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów i gotowych rozwiązań, mechanizmów dźwigniowych do 
kołnierzy w istniejących przekładniach GS i innych łączników wykonywanych na wymiar. 
 
         Zespół AUMA POLSKA 
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Globalna grupa przemysłowa Danfoss: 
Myślimy globalnie, działamy lokalnie 

  
Siedziba główna Danfoss wraz  

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

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

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

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



DANFOSS Poland,  Materiały o Firmie str. 3 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  DANFOSS Poland 
 

 
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. 

 
   

       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 

 



str. 6 DANFOSS Poland, Materiały o Firmie 
DANFOSS Poland XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

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. 
 
Z nami łatwiej dokonywać właściwych wyborów, pomożemy zbudować niezawodne, 
energooszczędne systemy sterowania. Obecna oferta to najbardziej konkurencyjne 
i innowacyjne produkty i usługi. 
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Głębokiej 
wiedzy 
aplikacyjnej 

 
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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..   
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej 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 
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Emerson Process Management Sp. z o.o. 
ul. Szturmowa 2a 
02-678 Warszawa 
T 022 45 89 100/200 
F 022 45 89 146 
info.pl@emerson.com 
www.emerson.com/pl-pl 
 
 

               

Siedziba główna St. Louis, Missouri USA                           Siedziba Emerson Process Management, Warszawa 

Początki koncernu Emerson sięgają 1890 roku. Przez ponad 125 lat działalności, 
Emerson stał się symbolem innowacji technologicznych i niezawodności. W Polsce 
firma obecna jest od ponad 25 lat, co sprawia, że zna realia polskiego rynku. 

Emerson zatrudnia w Polsce ponad 500 osób. W Warszawie, Emerson Automation 
Solutions posiada swoje europejskie centrum eksperckie dla przemysłu 
energetycznego oraz centrum badawczo-rozwojowe modelowania procesów 
technologicznych, gdzie tworzone jest stosowane na całym świecie oprogramowanie 
symulacyjne oraz części informatyczne technologii Plantweb. 

Koncepcja Plantweb wprowadzona została na rynek 20 lat temu jako pierwsza na 
świecie architektura cyfrowego zakładu produkcyjnego. W ostatnich latach była 
rozbudowywana o prosty, bezpieczny oraz obejmujący całe przedsiębiorstwa dostęp 
do danych i analiz, umożliwiając w ten sposób zakładom produkcyjnym osiągnięcie 
lepszych parametrów produkcyjnych. Jest to szczególnie istotne dla 
energochłonnych gałęzi przemysłu, które dzięki technologii Plantweb mogą podnieść 
bezpieczeństwo produkcji, poprawić jej niezawodność czy optymalizować zużycie 
energii i zasobów materiałowych. 

Technologia Plantweb stała się podstawą programu Operational Certainty™. 
Program ten może pomóc polskim firmom przemysłowym osiągnąć wyższe wskaźniki 
w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności, produktywności oraz zarządzania 
energią i emisjami. 

W kwietniu 2017 roku koncern Emerson dokonał zakupu jednostki organizacyjnej 
Valves & Control działającej w ramach firmy Pentair plc. Oprócz technologii 
napędowych połączona oferta zapewni naszym klientom dostęp do najszerszej gamy 
zaworów regulacyjnych, ciśnieniowych oraz odcinających. Z końcem września 
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podmiot prawny Valves & Control zmienił nazwę na Emerson Automation Solutions 
Final Control Polska Sp. z o.o. 

 

Główne lokalizacje w Polsce: 

Warszawa 
– Centrum innowacji ekosystemu Planweb 
– Centrum obsługi klienta 
– Centrum inżynierskie i serwisowe dla Polski, Ukrainy i krajów bałtyckich 
– Europejskie centrum eksperckie przemysły energetycznego 
– Europejskie centrum szkoleniowe 

Łódź 
– Fabryka komponentów układów automatyki pneumatycznej  
– Centrum szkoleniowe 

Katowice 
– Regionalne centrum serwisowe 
– Regionalne centrum szkoleniowe 
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Jeden Emerson – dwie platformy biznesowe 
 

1. Emerson Automation Solutions 
 

§ Appleton 

§ ASCO 

§ Bettis 

§ Branson 

§ DeltaV 

§ Fisher 

§ Micro Motion 

§ Ovation 

§ Plantweb 

§ Rosemount 

 

2. Emerson Commercial / Residential Solutions 
 

§ Copeland 

§ InSinkErator       

§ ProAct 

§ RIDGID                

§ Sensi  
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PlantWeb® cyfrowa 
architektura zakładu 

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

Systemy 
zarządzanie 
zasobami 
produkcyjnymi 
Systemy sterowania 
procesami 
produkcyjnymi dające 
poprawę  wydajności, 
bezpieczeństwa  i 
niezawodności  

Zawory 
i regulatory 

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

Rozwiązania 
przemysłowe 

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

Pomiary 
i analityka 

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

Szkolenia 
i serwis 

Szkolenia w zakresie 
aparatury pomiarowej, 
zaworów i systemów 
sterowania  oraz 
narzędzi 
softwarowych.  
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ROSEMOUNT 
Aparatura do pomiarów fizyko-chemicznych 
w cieczach: 

- pH 
- przewodność kontaktowa i indukcyjna 
- tlen rozpuszczony w wodzie (w ilości ppm 

i ppb) 
- chlor (w różnych postaciach) 
- ozon 
- mętność 
- współczynnik załamania światła – 

refraktometry przemysłowe 
- zawartość całkowitego węgla organicznego 

w wodzie - analizator TOC 
- oznaczanie ilości sodu, krzemionki, 

fosforanów, azotanów i innych związków 
w wodzie - seria analizatorów Chempure 

  
Analizatory przemysłowe do analizy gazów: 

- spektrofotometry UV/IR/VIS 
- detektory FID, TCD – Net Safety 
- oznaczanie tlenków azotu metodą 

chemiluminescencyjną CLD 
- pomiar tlenu przy użyciu celki cyrkonowej, 

celki elektrochemicznej oraz paramag-
netycznej 

- chromatografy gazowe 
 
Kompleksowe rozwiązania z zakresu analityki 
mokrej i gazowej – opracowanie aplikacji, 
wykonanie projektu, montaż na obiekcie, 
uruchomienie, szkolenie oraz pełna dokumentacja 
projektowa.  

 

Urządzenia bezprzewodowe i przewodowe do 
pomiaru  

- ciśnień i DP 
- temperatur 
- poziomu (przetworniki radarowe, 

ultradźwiękowe, wibracyjne, DP) 
- przepływu (DP) 
- wykonania dla przemysłu jądrowego 
- monitoring korozji - ROXAR 
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MICRO MOTION 
- przepływomierze masowe, magnetyczne, 

Vortex oraz ultradźwiękowe 
- pomiary gęstości cieczy 
- pomiary podmorskich złóż ropy i gazu 
- systemy sterowania przepływem oraz 

mieszaniem 
- oprogramowanie do zarządzania zbior-

nikami 
  
BETTIS, FISHER 

- zawory  
· regulacyjne  
· odcinające 
· bezpieczeństwa 

- siłowniki 
- wykonania dla przemysłu jądrowego 
- aparatura zaworowa 
- oprogramowanie diagnostyczne 
- regulatory  

DELTAV, OVATION 
- systemy: 

· sterowania 
· zabezpieczeń 
· SCADA 

- zarządzanie  
· produkcją 
· zasobami obiektowymi 

- symulacja procesów technologicznych 

 
APPLETON, ASCO, BRANSON 

- Zawory pneumatyczne i solenoidy 
- Cylindry i siłowniki 
- Urządzenia elektryczne 
- Oświetlenie 
- Systemy spawania precyzyjnego 

 

  

Szeroki zakres doradztwa i szkoleń 
- Usługi projektowe 
- Utrzymanie ruchu 
- Szkolenia 
- Doradztwo techniczne 
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 

terenie całego kraju 
- Projekty wykonane „pod klucz”. 
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Nasze urządzenia wyposażone są w funkcje diagnostyczne i komunikację cyfrową w standardzie HART 
i FOUNDATION Fieldbus. Emerson Process Management posiada certyfikaty ISO 9001 i 14001 oraz 
OSHAS 18001. 

 

   
   

 

KONTAKT: 

zapytania@emerson.com 

zamowienia@emerson.com 
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HELUKABEL Polska Sp. z o.o. 
Krze Duże 2 
96-325 Radziejowice 
tel. 46 858 01 00, 
fax. 46 858 01 17 
 
 
 
Biuro Regionalne w Bielsku Białej 
ul. Montażowa 7, 
43-300 Bielsko Biała 
tel. 33 821 12 96, 33 821 12 97 

Biuro Regionalne w Gdyni 
ul. Hutnicza 3, budynek B1, 
81-212 Gdynia 
tel. 58 733 01 45, 58 733 01 38 
fax. 46 858 01 18 
 

Biuro Regionalne w Poznaniu 
ul. Jawornicka 8, 
60-161 Poznań 
tel. 61 868 95 91, 61 868 51 32 
fax. 46 858 01 18 

Biuro Regionalne we Wrocławiu 
ul Siostrzana 4/1, 
53-029 Wrocław 
tel. 71 348 33 03, 71 348 36 05 
fax. 46 858 01 18 
 
 

 
Firma Helukabel Polska dostarcza kable i przewody zarówno dla rozwiązań standardowych, jak rów-

nież przygotowanych na indywidualne zamówienia klientów. Produkcja kabli obejmuje kable odporne 

na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur czy promieniowanie. 
 

Prace badawczo-rozwojowe stanowią podstawę naszej działalności oraz istotny czynnik wzrostu. 

W ramach interdyscyplinarnych zespołów nieustannie przesuwamy granice w celu doskonalenia na-

szych produktów i opracowywania rozwiązań odpowiadających na najnowsze potrzeby dotyczące 

technologii. Ponadto cenimy kontakty z naszymi klientami oraz partnerstwo z miejscowymi uczelniami 

i instytutami badawczymi, które pozwala nam nie tracić z pola widzenia nowo opracowywanych tech-

nologii. Wykorzystywane przez nas materiały stanowią istotny punkt wyjścia dla naszych prac. W tym 

zakresie kładziemy równie duży nacisk na poszukiwanie i stosowanie nowych materiałów, co na pro-
dukcję własnych mieszanek tworzyw sztucznych (granulatów) oraz na doskonalenie charakterystyki 

technicznej produktów, obejmującej cechy takie jak odporność na działanie oleju, temperatury czy 
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związków chemicznych. Jesteśmy również w stanie wykonywać we własnym zakresie ciągnienie więk-

szości drutów miedzianych, co pozwala nam oferować wysokiej jakości produkty, jednorodne pod 

względem właściwości i wykonawstwa. 

 

Prowadząc ciągłą optymalizację stosowanych przez nas procesów i systemów produkcyjnych bierzemy 

pod uwagę zarówno wydajność i ekonomiczność produkcji, jak i złożone wymogi związane z różnorod-

nymi zastosowaniami produktów (np. dotyczące przewodów przeznaczonych do robotów przemysło-

wych lub do zastosowania w pomieszczeniach czystych). Kluczowym etapem procesu opracowywania 

naszych produktów są prace realizowane w należącym do nas Centrum Prób. Na przykład kable prze-
znaczone do układania w prowadnicach łańcuchowych można testować przy użyciu sprzętu poddają-

cego produkty przyspieszeniom wynoszącym do 10 G. Warunki pracy w temperaturach od -50° do 

+250° symulowane są w specjalnym środowisku umożliwiającym kontrolę warunków klimatycznych. 

Dzięki temu kable przeznaczone do montażu w prowadnicach łańcuchowych można badać pod kątem 

gotowości do produkcji seryjnej na potrzeby zastosowań takich jak montaż w chłodniach lub hutach. 

 

Naszą specjalnością jest produkcja wysokiej jakości kabli i przewodów. 
W należących do nas dwóch zakładach produkcyjnych położonych w Niemczech każdego roku wytwa-

rza się - przy użyciu najnowszych metod produkcji - około miliona kilometra przewodów (co wystar-
czyłoby do opasania Ziemi 77 razy). Ponad 300 wykwalifikowanych pracowników specjalizuje się 

w produkcji wysokiej jakości kabli standardowych i wytwarzanych na indywidualne zamówienie. Dzięki 

zastosowaniu najnowszych materiałów oraz współpracy z międzynarodowymi instytutami badawczymi 

jesteśmy pionierami innowacyjności w dziedzinach automatyki, technologii danych, technologii syste-

mów automatyki budynkowej oraz energii odnawialnej. 

 

 

Helukabel w Polsce 
Firma rozpoczęła swoją działalność jako kilkuosobowe przedstawicielstwo niemieckiego koncernu 

w 2000 roku. Już w pierwszym roku swej działalności, jako pierwszy dostawca kabli w Polsce, Heluka-
bel wprowadził na rynek dedykowane przewody do falowników. 

W kolejnych 5 latach, firma rozwijała sieć biur handlowych w kraju. Jednocześnie spółka zwiększała 

swój potencjał logistyczny, co doprowadziło do wybudowania nowoczesnego kompleksu magazynowo-

logistycznego w centralnej Polsce. 

Dzięki inwestycjom w rozwój zaawansowanej kadry technicznej i administracyjnej oraz dzięki wdroże-

niu systemu zarządzania ERP, Helukabel stał się firmą gotową dostarczyć towar w ciągu 24h, przy 

zachowaniu wysokiej jakości obsługi klientów. 

Następne lata przyniosły rozwój sieci partnerów handlowych, dzięki czemu produkty Helukabel są 
dostępne w większości hurtowni elektrotechnicznych w Polsce. 
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Przez kolejne lata, Helukabel Polska stara się utrzymać jak najwyższy poziom proponowanych produk-

tów i usług, co zaowocowało otrzymaniem kolejnych certyfikatów zarządzania ISO 9001-2005, ISO 

9001-2008, ISO 9001-2015. Samo przedsiębiorstwo zostało wyróżnione nagrodami Geparda Biznesu 

(2008), Diamenty Forbesa (2010, 2016 oraz 2018), a jako pracodawca został wyróżniony tytułami 

Rozważna Firma (2008), Przejrzysta Firma (2009). 

Obecnie Helukabel Polska zatrudnia około 100 osób, pozostawiając przy tym charakter otwarty i inno-

wacyjny w rodzinnej atmosferze. Ponadto, firma jest także zaangażowana w działalność charytatywną. 

Helukabel Polska jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki. 

 
Wizja i wartości organizacji 
Helukabel jest zorientowany na satysfakcję i zaufanie klienta. Dlatego, spółka dba o odpowiednie za-

rządzanie przedsiębiorstwem (potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015). Ponadto, koncern przykłada 
wielką wagę do utrzymania wysokiej jakości produktów, jak i samej produkcji. W dobie wielkiej troski 

o środowisko, Helukabel pamięta także o środowisku, z tego powodu część fabryk jest zasilana z eko-

logicznie otrzymywanej energii.  

 

Nasza misja 
Naszą misją jest dostarczanie Klientom wyrobów i usług elektrotechnicznych najwyższej jakości, zgod-

nych z ich wymaganiami w oparciu o najlepsze technologie. Helukabel poprzez akwizycje i zwiększanie 

portfolio stara się poszerzyć możliwości kompleksowej obsługi naszych odbiorców. 

Dzięki pasji zespołu i skupieniu na potrzebach klientów oraz w wyniku ciągłego doskonalenia procesu 
przygotowania produktu a także jego dystrybucji, Helukabel stał się jednym z najszybszych dostawców 

kabli w Polsce. 

 

Nasz zespół 
Zespół doświadczonych inżynierów i specjalistów stanowi podstawę szybkiej i fachowej obsługi klien-

tów. Wszystkich nas łączy pasja, obowiązkowość i chęć uczestnictwa w rozwijających projektach. 

 

Szeroka oferta kabli i przewodów pokrywa m.in:  

Kable i przewody: 

· Przewody sterownicze 

· Przewody do serwonapędy 

· Przewody do przesyłu danych 

· Przewody do sieci BUS, światłowody 

· Przewody odporne na działanie wysokich 
temperatur 

· Przewody odporne na działanie wody 

 

· Przewody do dźwignic, suwnic i wind 

· Przewody TITANEX i TITANEX PREMIUM 

· Kable muzyczne 

· Kable energetyczne 

· Kable bezpieczeństwa 

· Kable średniego napięcia 
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Osprzęt kablowy: 

· Dławiki kablowe 

· Złącza wielopinowe HELUTEC 

· Prowadnice kablowe 

 

· Systemy ochrony przewodów i kabli 

· Materiały izolacyjne i rury termokurczliwe 

 

Do nowości z zakresu oferty osprzętu należą narzędzia do obróbki przewodów i kabli HELUTOOL, no-

we kable do przemysłu dźwigowego i windowego, oraz udoskonalone przewody TITANEX. 

 

   
 

Przewody dźwigniowe. 

Przewody płaskie PVC stosowane są głównie w systemach przenośników taśmowych, windach 

oraz dźwigach. Charakteryzują się bardzo małym promieniem gięcia oraz dużą elastycznością. 

Są wyjątkowo odporne na oleje i chemikalia. 

 
Przewody do zwijaków kablowych, używane są w aplikacjach, gdzie występują wysokie naprę-

żenia mechaniczne. Dedykowane są do urządzeń budowlanych oraz systemów dźwigowych, 

wszędzie tam gdzie niezbędne jest wielokrotne skręcanie i rozwijanie z równoczesnym naci-

skiem. Stosowane są w prowadnikach łańcuchowych. 

 

Uzupełnieniem oferty kabli dla branży dźwignic, suwnic oraz zwijaków kablowych jest osprzęt 

kablowy. Dedykowane dławiki oraz nakrętki trwale i stabilnie łączą przewody z obudową, cha-

rakteryzują się wysokim stopniem szczelności. Są łatwe w montażu. 
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Naszym klientom oferujemy rozwiązania, dostosowane są do wymagań nowych norm i stan-

dardów. Dedykowane przewody charakteryzują się:  

· bardzo małym promieniem gięcia  

· dużą elastycznością i odpornością mechaniczną  

· wyjątkową odpornością na oleje i chemikalia  

· odpornością na warunki atmosferyczne. 
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PVC Płaski –5 do +70 –40 do +80 10 x 10 x 300/500 ● 
   

H05VVH6-F PVC Flach –15 do +70 –15 do +70 25 x 25 x 300/500 ● 
   

NEO-PŁASKI –30 do +80 –40 do +80 10 x 10 x 300/500 ● 
  

● 
PVC-PŁASKI-CY –5 do +70 –40 do +80 15 x 15 x 300/500 ● ● 

  
NEO-PŁASKI-C –30 do +80 –40 do +80 15 x 15 x 300/500 ● 

  
● 

Fli-2YS(ST)(C)TH –15 do +60 –15 do +60 150 mm 150 mm 700 ● ● 
  

TRAGO-Lift-2S –15 do +70 –40 do +70 20 x 20 x 300/500 ● 
 

● ● 
TROMMPUR –40 do +80 –40 do +80 10 x 10 x 300/500 ● 

 
● ● 

NSHTÖU –35 do +70 –40 do +70 7,5 x 7,5 x 0,6/1k 
  

● ● 
KU-REEL –30 do +80 –40 do +80 12 x 12 x 0,6/1k ● ● ● 
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Narzędzia Helutool 
Nożyce Helutool HSK 1, do 

przewodów linkowych z mie-

dzi lub aluminium w zakresie 

cięcia do 50 mm2, to wyso-

kiej klasy nożyce o precyzyj-

nym cięciu oraz ergonomicz-

nej budowie z ostrzem ze 

specjalnej nierdzewnej stali 
zgodnej z EN10020. Specjal-

ny dodatkowy profil ostrza w kształcie koła pozwala na cięcie kabli nawet o przekroju 50 mm2. Spryt-

nie zaprojektowane rączki mieszczą w sobie także zaciskarkę do małych końcówek. W zestawie spe-

cjalna kabura do bezpiecznego przechowywania nożyc.  

 

 

 
 

Samoregulujący ściągacz izolacji Multistrip 10, dedykowany do jedno i wielożyłowych przewodów 

wykonanych z PVC, gumy. Z regulowaną długością ściągania do 18 mm. Trwałe zaciski metalowe. 

Ergonomiczna dwuczęściowa rękojeść pozwala na łatwe i sprawne ściąganie izolacji bez większego 

wysiłku jedną ręką. 
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Nowoczesne szczypce śrubowe Helutool SZ są zaprojektowane tak, że można je zastosować do 

wszystkich wkrętów samogwintujących lub metrycznych M2 do M6. Szczypce mają opatentowaną 

dwuczęściową budowę, w której skład wchodzą wykonane z hartowanej stali cęgi o końcówkach po-
zwalających na manipulowanie nawet wbudowanymi, zanieczyszczonymi lub skorodowanymi śrubami. 

 
Kable do wody 
Helukabel oferuje w swoim porfolio kable do rozwiązań wodnych, m.in. do pomp głębinowych lub 

zasilania oświetlenia podwodnego i pływających przewodników. 

Głównymi kablami do tych zastosowań są: 

· Clean Cable 

· TITANEX PREMIUM 

· TAUCHFLEX 

· KOMPOFLEX. 
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Szczegółowe cechy CLEAN CABLE: 

· Odpowiedni do pracy w wodzie pitnej 

· Utrzymuje kolor, nie wpływa na zapach 
ani smak wody 

· Nie katalizuje wzrostu drobnoustrojów 

· Brak przenikania substancji niebezpiecz-
nych 

 

· Do użytku w wodzie do głębokości 600 m 

· Praca w wodzie pitnej lub „brudnej” 

· Dopuszczenie i atest PZH 

· Praca w dużym zakresie temp.: -40 do 
+90 st. C 

· Certyfikacja PZH, ACS, KTW, WRAS. 

Przewody TITANEX® i TITANEX® PREMIUM 

Przewody te mogą być stosowane w warunkach przemysłowych (olejoodporność) oraz wszędzie tam 

gdzie wymagana jest odporność na działanie wody. W przypadku przewodów TITANEX® PREMIUM 

możliwość ciągłego zanurzenia w wodzie do głębokości 10 m. Ostatni udoskonalenia tego produktu 

pozwalają im pracować stale w temperaturach dochodzących do 90 st. C.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
JUMO Sp. z o.o.  
  
ul. Bierutowska 57-59        tel. 71 339 32 79       e-mail:info.pl@jumo.net 
51-317 Wrocław                fax.71 339 32 80        www.jumo.pl 
 
 

JUMO,  Materiały o Firmie str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  JUMO 
 

 
 
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.pl 
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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). 

Nowością w port folio czujników dedykowanych dla systemu JUMO digiLine są sensory do pomiaru 

wolnego chloru, ozonu, nadtlenku wodoru i PAA. W kolejnym etapie dołączy do nich pomiar 

przewodności (konduktometryczny i indukcyjny). 
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REJESTRATOR EKRANOWY LOGOSCREEN 600 
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, użytkownik 

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 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. 
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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. 
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Ponadto, panel dotykowy HMI może być dostarczony jako gotowe urządzenie do prowadzenia 

rejestracji 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 
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systemie innego producenta może 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 czternaście 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 ponad 50-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 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.  

 
 Laboratorium posiada wieloletnią praktykę i doświadczenie w zakresie pomiarów 
temperatury, przez co świadczy usługi najwyższej jakości zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 i dokumentów odniesienia. Potwierdzeniem wysokiego poziomu 
świadczonych usług jest posiadanie Certyfikatu Akredytowanego Laboratorium 
Wzorcującego nr AP 108, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusza 
porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących wzajemnego uznawania świadectw 
wzorcowania.  
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Laboratorium po raz kolejny 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 rozszerzyło zakres pomiarowy o wzorcowanie wyjazdowe w siedzibie 
Klienta dla wszystkich poddziedzin temperatury i elektrycznych wielkości fizycznych 
będących w zakresie Laboratorium. Zakup wysokiej klasy multimetrów cyfrowych 
i kalibratorów wielofunkcyjnych wielkości elektrycznych pozwoliło na wzorcowanie: 
mierników cyfrowych, cęgowych, tablicowych, mierników mocy, kalibratorów, symulatorów 
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oraz kalibrator do testerów instalacji elektrycznych zapewniając kompletne rozwiązanie dla 
sprawdzania testerów izolacji, testerów RCD, testerów pętli prądowych, testerów urządzeń 
przenośnych (PAT). 
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 ÷ 250) °C,  
· piece rurowe; zakres temperatur (200 ÷ 1500) °C, 
· kalibratory temperatury zakres temperatur (-30 ÷ 1000) °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. 
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Specyfiką działania spółki jest przede wszystkim produkcja oraz sprzedaż aparatury 
kontrolno-pomiarowej w zakresie pomiarów temperatury, ciśnienia i wilgotności. 
Podstawowe grupy urządzeń stanowią: 
 

· Czujniki temperatury: rezystancyjne, termoelektryczne,  
i termistorowe,  

· Termometry lokalne: 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 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 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. 
 
 
 
TxUSB to seria wysokiej klasy przetworników temperatury na sygnał 
4-20 mA lub 0-10 V. 
 
Konfiguracja przetwornika jest niezwykle prosta i intuicyjna.  
Odbywa się za pomocą standardowego przewodu micro 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.  
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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 
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Od wielu już lat wiemy, że użytkownicy automatyki cenią sobie kompleksowość oferty.  
Dlatego, obok dostaw urządzeń, proponujemy zaprojektowanie i wykonanie systemów 
automatyki, które:  

1. przyniosą oszczędności czasu i pieniędzy,  
2. podniosą wydajność produkcji,  
3. poprawią jakość i bezpieczeństwo pracy. 

 
 

 
 

Jak pracujemy? 

Oferujemy kompleksowe podejście do projektu, począwszy od dokładnej analizy potrzeb, 
zaproponowaniu „skrojonego na miarę” rozwiązania, wdrożenia systemu na obiekcie, poprzez 
szkolenie i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

 

To możemy zrobić 
· Zaprojektować i wdrożyć dedykowany system kontroli procesów przemysłowych. 
· Zaprojektować i wdrożyć system sterowania i transmisji w warunkach przemysłowych. 
· Wykonać aplikacje wizualizujące i sterujące w programach typu SCADA. 
· Zaprojektować i wykonać szafy zasilająco-sterujące i stanowiska laboratoryjne. 

 

To wszystko 
· w atrakcyjnych cenach, 
· na bazie certyfikowanych i nowoczesnych rozwiązań produktowych i komunikacyjnych, 
· z gwarancją niezawodności i serwisu powdrożeniowego. 

 

Poniżej przedstawiamy cztery systemy automatyki zrealizowane w naszej pracowni. 
Po więcej informacji zapraszamy na www.lumel.com.pl 
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System monitoringu parametrów sieci w KGHM 
O tym, że energia wykorzystywana 
w procesach produkcji dużo kosztuje, nie 
trzeba nikogo przekonywać.  

W przypadku jednak ciężkiego przemysłu 
wydobywczego te koszty idą już w grube 
miliony złotych. 

Żeby je zoptymalizować i zwiększyć 
rentowność produkcji, na zlecenie KGHM 
opracowaliśmy system monitorowania 
parametrów jakości sieci energetycznej 
oraz jej zużycia na 90 najważniejszych 
obwodach średniego i niskiego napięcia. 

Jakie były główne problemy odbiorcy 
· Brak informacji odnośnie zużycia energii na poszczególnych maszynach/wydziałach 

produkcyjnych. 
· Brak informacji dotyczącej jakości sieci zasilającej – zapadów, zaników, wzrostów napięcia. 
· Utrudniony nadzór nad pracą urządzeń na rozległym terenie 

W rozwiązaniu zastosowaliśmy 

· najnowsze analizatory parametrów sieci serii ND40 i mierniki parametrów sieci ND30 na 
rozdzielniach średniego napięcia 

· mierniki N43 na rozdzielniach niskiego napięcia.  
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Zastosowane na średnim napięciu urządzenia zapewniły archiwizację, a serwery WWW wbudowane 
w urządzenia, umożliwiły podglądanie parametrów bieżących w dowolnej przeglądarce internetowej 
oraz wysyłanie maili alarmowych w przypadku wystąpienia stanów alarmowych. 

Dodatkowo protokół Modbus TCP/IP zapewnił równoczesny dostęp do urządzeń przez kilka 
programów nadrzędnych np. nasz program Lumel-Proces, inny program typu Scada, oraz posiadany 
przez klienta system do zarządzania produkcją. 

Dzięki temu rozwiązaniu nasz klient 

· ma zapewniony odczyt wszystkich kluczowych parametrów jakości i zużycia energii 
elektrycznej na komputerach osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną (główny 
energetyk – jakość energii, dział administracji – rozliczanie kosztów) 

·  unika kar za przekroczenia mocy zamówionej 

·  ma oszczędności finansowe związane z poprawieniem jakości energii 
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System Monitoringu Energii Elektrycznej dla klienta z branży spożywczej 
 
 

Problemy inwestora  
• Niekontrolowane wyłączenia linii 

produkcyjnych  
• Przestoje i przekroczenia mocy na 

liniach produkcyjnych  
• Okresowe wzrosty temperatur 

w rozdzielniach.  
• Brak kontroli mocy i kary umowne  
• Zapady napięcia na zasilaniu 

i przestoje maszyn  
• Zakłócenia harmoniczne 

i zawieszające się sterowniki  
 

 
• Brak możliwości rozliczania zużycia energii przez poszczególne wydziały i linie  
• Brak informacji zarządczej on-line  
• Wysokie koszty produkcji 
 

 
 
Rozwiązanie  
Zadaniem systemu było  monitorowanie jakości energii (zapady i wzrosty napięcia) w 3 stacjach 
transformatorowych SN, temperatury transformatorów w 40 stacjach NN, zużycia energii podczas 
procesu i jej odpowiednie rozliczanie. W tym celu na każdej rozdzielni zamontowaliśmy odpowiednie 
mierniki  i analizatory  sieci.  Dane z urządzeń, za pomocą sieci  są zbierane i  archiwizowane na 
serwerach firmowych. Specjalny program umożliwia obsłudze monitorować  i zarządzać energią 
w celu utrzymania i zabezpieczenia odpowiedniej jakości produkcji. 
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Efekty i korzyści wdrożenia  
 

· Ciągły nadzór nad obciążeniem linii  
· Brak kar za przekraczanie mocy  
· Poprawa jakości zasilania  
· Wczesne wykrywanie i szybka informacja o stanach alarmowych  
· Poprawa efektywności produkcji  
· Obniżenie rachunków za energię elektryczną o 5%, kilkadziesiąt tys. złotych miesięcznie 
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System Monitoringu Mediów – energia, woda, gaz, sprężone powietrze dla 
klienta z branży grzewczej 
 

 
Problemy inwestora  
· Brak szybkiej i zdalnej kontroli zużycia 

mediów: gaz, woda, energia i sprężone 
powietrze w procesach produkcyjnych.  

· Niedokładne rozliczanie kosztów 
produkcji  

· Problemy z szybką  identyfikacją 
obszarów, w których wystąpiła awaria.  

· Wysokie kary za przekroczenie mocy 15 
minutowej, cosϕ i tgϕ.  

· Wysokie zużycie mediów. 
 
 

 
Rozwiązanie 
Zadaniem systemu było  monitorowanie mediów wykorzystywanych do produkcji.  Do istniejących na 
obiekcie liczników (woda, gaz) dodano odpowiednie wyjścia komunikacyjne oraz moduły I/O, a do 
pomiaru parametrów energetycznych zastosowano mierniki i analizatory sieci. Do komunikacji 
wykorzystano zakładową sieć komputerową. Specjalny program umożliwił obsłudze monitorować 
i zarządzać mediami w celu odpowiedniego zabezpieczenia produkcji.  
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Efekty i korzyści wdrożenia 

· Zmniejszenie kosztów produkcji i poprawa jakości  
· Monitoring mediów on-line  
· Precyzyjna identyfikacja i analiza kosztów mediów  
· Natychmiastowa identyfikacja awarii i zakłóceń  
· Dostępność informacji zarządczej  
· Oszczędność z tytułu braku kar za przekraczanie mocy  
· Zwiększenie przewagi nad konkurencją 
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Pomiar Efektywności Produkcji Pomiar Efektywności Produkcji 
 
 

Problemy inwestora  
· Brak  informacji o efektywności 

produkcji na 90 liniach, rozproszonych 
na dużym terenie 

· Brak kontroli nad ilościami oraz 
czasami planowanych 
i nieplanowanych przestojów 

· Brak czytelnej wizualizacji 
najważniejszych parametrów procesu  
produkcji (plan, realizacja, % 
wykonania) dla pracowników 
i kierowników  

· Wysokie koszty produkcji 
 
Nasze Rozwiązanie 
System monitoruje wydajność produkcji  na 90 liniach. Linie zlokalizowane są w kilku halach na 
terenie rozległego zakładu. Dane zbierane są poprzez sieć i archiwizowane na serwerze firmowym 
w bazie danych klienta. Liczniki   na każdej linii mierzą ilość  wyprodukowanych sztuk.   
Za pomocą RS-485 przekazują informację z danymi na wyświetlacze.  
Wyświetlacze za pomocą Wifi  przekazują dane na serwer za pośrednictwem sieci. 
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Efekty i korzyści wdrożenia 

· Dostęp do danych w jednym miejscu pomimo rozproszonych linii produkcyjnych  
· Ciągły monitoring realizacji produkcji na hali oraz w sieci komputerowej  
· Archiwizacja danych procesowych  
· Wyższa wydajność produkcji  
· Podgląd on-line bieżących danych 

 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 
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Profil firmy Pepperl+Fuchs 2018 
Pepperl+Fuchs jest jednym z wiodących na świecie dostawców czujników przemysłowych i urządzeń 

automatyki procesowej. W porozumieniu z naszymi klientami, od ponad 70 lat rozwijamy i nadal 

będziemy rozwijać nowe urządzenia i wdrażać rozwiązania, które pozwolą odpowiednio i w najlepszy 

możliwy sposób zabezpieczyć aplikacje klientów. W zakresie projektu Przemysł 4,0 (Przemysłowy 

Internet Urządzeń) opracowujemy innowacyjne technologie, które torują drogę do cyfrowej 

komunikacji i transmisji danych na wszystkich poziomach produkcji – w firmie i poza granicami firmy. 

Czujniki przemysłowe: koncentrujemy się na rynku 
Rozwiązania rynku automatyzacji produkcji zdominowane są przez szeroką gamę urządzeń, która 

zaspokaja wszelkie aplikacje wymagające od dzisiejszej technologii pełnej automatyzacji. 

Od czujników indukcyjnych i pojemnościowych, fotoelektrycznych i bardzo precyzyjnych 

ultradźwiękowych, po systemy identyfikacji i wiele innych. Pepperl+Fuchs oferuje urządzenia 

zawierające wszystkie aktualne zasady działania dla różnorodnych rozwiązań. Autorski program 

Sensorik4.0® zapewnia rozwój czujników dla Przemysł 4.0. Nasze technologie pozwalają czujnikom 

bez trudu komunikować się wzajemnie w procesie produkcji oraz wymieniać dane pomiędzy 

platformami - nawet do systemów informatycznych wyższego szczebla, takich jak MES czy ERP. 

Interfejsy procesowe: bezpieczne aplikacje 
Komponenty i technologie do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem są zaprojektowane tak, 

aby pasowały do najbardziej specyficznych wymagań w branżach przemysłu, do których są 

przeznaczone. Gwarantują one maksymalną funkcjonalność przy zachowaniu maksymalnego 

bezpieczeństwa. Bariery iskrobezpieczne, galwaniczne separatory sygnałów, wyspy oddalone RIO 

czy systemy komunikacji sieciowej, urządzenia HMI oraz urządzenia mobilne i wiele innych, włączając 

w to certyfikowane obudowy, oferują rozwiązania dla szerokiej gamy aplikacji zapewniając różnorodne 

rodzaje ochrony przeciwwybuchowej. Ex-Protection 4.0 łączy cyfrowe rozwiązania sieciowe 

stosowane w Przemysł 4.0 z elementami automatyki procesowej. Poprzez zastosowanie dla 

automatyzacji procesu koncepcji takich jak Ethernet, możliwe stało się zintegrowanie komunikacji na 

wszystkich poziomach systemów automatyki - po raz pierwszy w historii, nawet w dół, aż do urządzeń 

obiektowych. 
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Siedziba główna:  68301 Mannheim, Niemcy 

Adres siedziby głównej:  Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim 

Internet: www.pepperl-fuchs.com 

E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com 

Dyrektorzy Zarządzający: Dr Inż. Gunther Kegel, Werner Guthier, Mehmet Hatiboglu 

Rok założenia:  1945 

Raport roczny za 2017: Obroty: 630 mln Euro (sprzedaż skonsolidowana) 

 Europa 64%; Ameryka 19%; Azja 17% 

  Pracownicy: 6.000 na całym świecie 

 Dywizje: Process Automation, Factory Automation 

Zakłady produkcyjne:  Niemcy, Węgry, USA, Singapur, Indonezja, Wietnam 

Podmioty zależne: ponad 80 lokalizacji na całym świecie, na sześciu kontynentach 

Posiadane certyfikaty: ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 80079-34 

IEC 61508:2010 

 

POLSKA 
Siedziba główna:  03-825 Warszawa 

Adres Biura Handlowego:  03-825 Warszawa, ul. Owsiana 12 

Telefon:  +48 22 2569770 

Fax: +48 22 2569773 

Internet: www.pepperl-fuchs.pl 

E-Mail: info@pl.pepperl-fuchs.com 

Rok założenia:  2007 
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Komponenty i rozwiązania 
Przegląd produktów dla Automatyki Procesowej 

 
 

· Bariery iskrobezpieczne do montażu na szynie DIN – system K 

· Bariery iskrobezpieczne do montażu na płytach – system H 

· Bariery Zenera 

· Separatory galwaniczne do montażu na szynie DIN – system K 

· Separatory galwaniczne do montażu na szynie DIN – system SC 

· Ograniczniki przepięć do montażu na szynie DIN – system K 

· Ograniczniki przepięć do montażu w urządzeniach obiektowych 

· Obsługa sygnałów HART i urządzenia bezprzewodowej komunikacji HART 

· Systemy rozproszonych I/O 

· Sieci procesowe FieldConnex® - Profibus PA, Foundation Fieldbus, Ethernet, Profinet 

· Monitory przemysłowe i rozwiązania HMI 

· Iskrobezpieczne urządzenia mobilne 

· Systemy do obudów przewietrzanych – zabezpieczenie nadciśnieniowe 

· Urządzenia do pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich 

· Zasilacze 

· Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym 
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Bariery iskrobezpieczne to podstawa oferty Pepperl+Fuchs. Produkujemy najszerszy wybór 

urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sygnałów elektrycznych w strefach zagrożonych 

wybuchem. Nasze moduły iskrobezpieczne łączą w sobie technologię ograniczanie energii 

zapewniane przez bariery Zenera z technologią izolacji galwanicznej. Oferujemy systemy do różnych 

zastosowań i o różnych sposobach montażu. 

System K  to najpopularniejsza linia barier iskrobezpiecznych 

montowanych na szynie DIN. Mogą być również montowane na 

dedykowanej szynie zasilającej.  Bariery iskrobezpieczne systemu H 

montowane są na płytach bazowych. Rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie potrzebne jest 

wysokie upakowanie sygnałów lub integracja z systemem DCS. 

Bariery Zenera zapewniają ekonomiczne rozwiązanie ochrony Ex dla różnych 

aplikacji w systemach automatyki przemysłowej, nie wymagających separacji 

galwanicznej. Ilość energii przeniesiona do strefy zagrożonej wybuchem jest 

ograniczona do poziomu bezpiecznego, niezdolnego do zapłonu atmosfery wybuchowej. 

Separatory galwaniczne oddzielają galwanicznie systemy sterowania od sygnałów 

przychodzących z obiektu. Chronią w ten sposób systemy sterowania przed możliwymi 

zakłóceniami pochodzącymi z instalacji. Zapewniają również konwersję sygnałów 

wejściowych na standard akceptowany przez systemy sterowania.  

Co roku w przemyśle koszty uszkodzeń wywołanych wyładowaniami 

atmosferycznymi i przepięciami są liczone w milionach. Ograniczniki 
przepięć odprowadzają szkodliwe napięcia chwilowe i prądy 

przepięciowe do ziemi. Także w strefie zagrożonej wybuchem. 

Dla wieloobwodowych układów sterowania, do obsługi sygnałów HART proponujemy multipleksery 

sygnałów HART. Multiplekser HART działa jako bramka (gateway), 

zapewniając komunikację między urządzeniami z HART a stacją 

operatorską do systemów zarządzania zasobami jak np. AMS™ Suite. 

Dla pojedynczych urządzeń stosujemy konwerter sygnału HART na sygnał analogowy. 

Komunikacja bezprzewodowa szybko zyskuje znaczenie w automatyce. Dla automatyzacji procesu 

produkcyjnego wyzwaniem nie jest ilość danych, ale dostęp do 

urządzeń. Ilekroć architektura obiektu nie pozwala użyć 

konwencjonalnego okablowania, pomiary są dostępne tylko za 

pośrednictwem częstych wizyt na obiekcie. WirelessHART oferuje 

efektywne kosztowo rozwiązanie. Mierzone wartości uzyskuje się regularnie, co prowadzi do wyższej 

jakości i ekonomicznej eksploatacji instalacji procesowych. 

Modułowe systemy oddalonych wejść/wyjść przesyłają dane procesowe ze 

stref bezpiecznych i zagrożonych wybuchem, łącząc pełną gamę urządzeń 

obiektowych do systemu sterowania poprzez magistralę cyfrową. 
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FieldConnex®  jest idealnym systemem do integracji danych i przekazywania 

ich do sieci typu Profibus DP, Profinet. Niezawodne elementy o prostej 

konstrukcji są łatwe w stosowaniu i bardzo trwałe. Wiele różnych sposobów 

ochrony przed wybuchem sprawia, że system ten znakomicie nadaje się 

również do stref zagrożonych wybuchem. 

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie zapewniające bezpieczeństwo 

procesu budujemy komputery i monitory przemysłowe z serii VisuNet. 

Od panelowej wersji zdalnej konsoli pracującej w sieci, po stację operatorską w 

pełnej obudowie wykonywaną na indywidualne zamówienie – każda jednostka jest 

projektowana z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań środowiska i użytkownika. 

Wraz z firmą ecom (Pepperl+Fuchs Brand) jesteśmy liderem  

technologii urządzeń mobilnych (tablety, smartfony, PDA), 

przeznaczonych do pracy w trudnych i potencjalnie 

niebezpiecznych środowiskach. Pierwszy na świecie smartfon 

Smart-Ex® 01, pierwszy na świecie tablet Tab-Ex® 01 i pierwszy na świecie PDA i.roc® Ci70 –EX z 

systemem głowic czytających kody 1D/2D oraz RFID (LF, HF, UHF) zapoczątkowały nową erę 

iskrobezpiecznych urządzeń mobilnych w przemyśle. 

Systemy do obudów przewietrzanych Pepperl+Fuchs Bebco EPS 

pozwalają w prosty i ekonomiczny sposób instalować urządzenia 

elektryczne w strefie zagrożonej wybuchem. Wewnątrz standardowej 

obudowy wytwarzają strefę bezpieczną, dzięki czemu urządzenia bez 

ochrony przeciwwybuchowej mogą być instalowane w strefach Ex.  

Pomiar poziomu to podstawa do zarządzania i sterowania procesami 

w chemii, petrochemii, ochronie środowiska i podobnych przemysłach. 

Nasza rodzina urządzeń do kontroli poziomu pozwala na dokładne 

i niezawodne jego określanie, w różnorodnych warunkach.  

Pepperl+Fuchs dobrze rozumie potrzebę niezawodnego zasilania urządzeń 

automatyki procesowej. Nasze zasilacze, spełniając najwyższe wymagania 

współczesnych układów sterowania, zwiększają ich niezawodność. 

Są znakomicie przygotowane do zasilania układów bezpieczeństwa, krytycznych 

aplikacji, sieci przemysłowych i obwodów analogowych – także z sygnałami 

HART.  

Oferujemy szeroką gamę urządzeń elektrycznych oraz rozwiązań do  

sterowania maszynami i sieciami elektrycznymi w trudnych warunkach 

i w strefach zagrożonych wybuchem. Różne typy ochrony oraz warianty 

obudów, a także duża elastyczność, umożliwiają projektowanie wydajnych układów sterowniczych i 

rozdzielczych w dowolnych zastosowaniach i środowiskach przemysłowych.  
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Obszary zastosowań i docelowe branże 
Doskonałość techniczną czerpiemy z doświadczenia i wiedzy na temat wymagań różnych aplikacji. 

Nasze interfejsy procesowe i wszystkie pozostałe rozwiązania zapewniają bezpieczną automatyzację 

procesów w wielu branżach przemysłu. 

 
 
Sprzęt Pepperl+Fuchs jest stosowany we wszystkich największych firmach chemicznych na całym 

świecie, wszędzie tam gdzie występują materiały niebezpieczne, wybuchowe lub łatwopalne. 

Pepperl+Fuchs oferuje szeroką gamę produktów iskrobezpiecznych, które są specjalnie certyfikowane 

do stosowania w urządzeniach morskich oraz aplikacjach morskich i offshore. 

Od dziesięcioleci przemysł paliw kopalnych, a głównie wydobycie ropy naftowej i gazu, opiera się na  

rozwiązaniach Pepperl+Fuchs, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność swoich zakładów 

wydobywczych i przetwórczych. Nasz sprzęt jest używany na platformach wiertniczych, przy 

rurociągach i w rafineriach. 

Przemysł farmaceutyczny korzysta z urządzeń produkcji Pepperl+Fuchs wszędzie tam gdzie trzeba 

zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność procesów wytwórczych. Nasz sprzęt jest używany 

praktycznie w prawie wszystkich zakładach firm farmaceutycznych. 

Globalne zapotrzebowanie na niezawodną, niedrogą i ekologicznie pozyskaną energię wciąż rośnie, 

stawiając wyzwania dla przemysłu wytwarzania energii elektrycznej. Utrzymanie elektrowni w pełnej 

sprawności jest w tym momencie krytyczne. Modernizacja lub instalowania systemów automatyki 

przemysłowej to niewielki procent kosztu początkowego, ale ma duży wpływ zarówno na fazę projektu 

obiektu, budowę i rozruch, jak i na późniejszą eksploatację i konserwację.  

Instalacje do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków zawierają wiele niebezpiecznych gazów 

i chemikaliów, które są toksyczne i wysoce wybuchowe. Korzystamy z bogatego doświadczenia 

naszych inżynierów aby wspomagać najbardziej wymagające aplikacje. 
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Kontakt 
Pepperl+Fuchs Sp. z o.o. 

 
 
03-825 Warszawa, ul. Owsiana 12 
Polska 

Tel.: +48 22 256 9770 

Fax.: +48 22 256 9773 

NIP: 522-28-27-777 

E-mail: info@pl.pepperl-fuchs.com  

www.pepperl-fuchs.pl 

www.explosionprotection.com 

www.visunet.com 

www.ecom-ex.com 

 
 
 

 
Dział Process Automation 
Biuro w Warszawie 
Dyrektor ds. sprzedaży  Dariusz Mierzejewski 

Telefon: +48 22 256 9770 

dmierzejewski@pl.pepperl-fuchs.com  

Obsługa sprzedaży 

Specjalista ds. sprzedaży  Agata Bulik 

Telefon: +48 22 256 9775; Fax: +48 22 256 9773 

abulik@pl.pepperl-fuchs.com  

Wsparcie techniczne 

Inżynier Wsparcia Technicznego Konrad Warchałowski 

Telefon: +48 22 256 9774 

kwarchalowski@pl.pepperl-fuchs.com 

Polska południowa 

Kierownik Regionalny PA Jacek Odrobiński 

Telefon: +48 603 227 525 

jodrobinski@pl.pepperl-fuchs.com 
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Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych 
 
Odwiedź na YouTube nasz kanał zawierający filmy informacyjne 

https://www.youtube.com/user/PepperlFuchsGmbH 

Zapraszamy na Twetter 

https://twitter.com/PepperlFuchs 

Czytaj nasz blog! Pomocne wskazówki, rozważania i inne od zespołu Pepperl+Fuchs 

http://blog.pepperl-fuchs.us/ 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi biuletynami w wersji elektronicznej 

e-news subscription 

 





SIEMENS,  Materiały o Firmie str. 1 
 XXII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018  SIEMENS 
 

 
 
Nasza oferta dla polskiego przemysłu przeznaczona jest zarówno dla niewielkich firm, jak 
również dużych zakładów i obiektów przemysłowych. Obejmuje pojedyncze urządzenia, 
specjalistyczne systemy, usługi serwisowe, kompleksowe rozwiązania oraz realizację 
indywidualnych projektów, dostosowanych do wymagań naszych klientów. 
 
 
Dalsze informacje:  

www.siemens.pl 
 
 
 
Kontakt: 

Siemens Sp. z o.o. 

Digital Factory & Process Industries and Drives 

ul. Żupnicza 11 

03-821 Warszawa 

tel. +48 22 870 98 11 

automatyka.pl@siemens.com 

www.siemens.pl/automatyka  
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Factory Automation - Systemy automatyki SIMATIC 
Dział oferujący szeroką gamę systemów do automatyzacji procesów 
technologicznych i maszyn produkcyjnych. Bogata oferta wyrobów 
umożliwia budowę układów sterowania „na miarę”, ściśle 
dostosowanych do wymagań każdej aplikacji. 
www.siemens.pol/simatic  
 
Process Automation - pomiary procesowe i transmisja danych 
Dział oferujący szeroką gamę urządzeń pomiarowych, rejestrujących 
i regulacyjnych, stanowiących ważną część systemów automatyzacji 
procesów przemysłowych.  
www.siemens.pl/sitrans  
 
 
Control Components and Systems Engineering – bezpieczeństwo 
maszyn 
Dział oferujący kompletną koncepcję bezpieczeństwa Safety 
Integrated, która w pełni integruje standardową automatykę, 
a jednocześnie oferuje paletę produktów odpowiednich dla 
różnorodnych przypadków i spełniających wszelkie wymagania 
przepisów bezpieczeństwa. 
www.siemens.pl/safety  
 
Control Components and Systems Engineering – technika 
łączeniowa SIRIUS 
SIRIUS to unikalna i kompleksowa paleta aparatów oraz urządzeń 
dla wszystkich aplikacji przemysłowych. Jedną z głównych zalet 
produktów jest ich modułowa budowa, która znacznie usprawnia 
projektowanie i montaż szaf sterowniczych. SIRIUS to optymalna 
kombinacja produktów, które doskonale komunikują się ze sobą. 
www.siemens.pl/sirius  
 
Motion Control - automatyzacja maszyn i linii produkcyjnych 
Dział oferujący produkty i systemy przeznaczone do sterowania 
ruchem mechanizmów oraz do realizacji funkcji przemieszczania 
w maszynach i urządzeniach produkcyjnych m.in. układy sterowania 
numerycznego CNC z rodziny SINUMERIK oraz systemy sterowania 
Simotion dla maszyn produkcyjnych.  
www.siemens.pl/mc 
 
Large Drives - technika napędowa 
Dział oferujący bogatą gamę produktów w zakresie techniki 
napędowej, pracujących zarówno jako napędy pojedyncze lub 
napędy zintegrowane w systemach automatyzacji. Zakres oferty 
obejmuje m.in. przekształtniki AC/DC, silniki AC/DC oraz 
motoreduktory. 
www.siemens.pl/sinamics  
 
Mechanical Drives - napędy mechaniczne 
Dział oferujący szeroką gamę produktów w zakresie napędów 
mechanicznych - przekładnie zębate, sprzęgła, stopnie kątowe. Od 
ponad 100 lat zaopatruje w napędy wszystkie gałęzie przemysłu. 
www.siemens.pl/flender  
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TURCK sp. z o.o.  
 

Firma Turck to jeden ze światowych liderów w dziedzinie automatyki przemysłowej. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 4500 pracowników w 30 krajach oraz posiada przedstawicieli 
w kolejnych 60 krajach. Oferta komponentów automatyki firmy obejmuje ponad 15 tys. różnych 
urządzeń m.in. czujników, stacji rozproszonych I/O dla różnych protokołów transmisji i obszarów 
montażu, przetworników sygnałowych i techniki łączeniowej. Turck oferuje także kompleksowe 
rozwiązania dla bardziej złożonych zastosowań w dziedzinie automatyzacji procesów i produkcji takich, 
jak przemysłowe systemy identyfikacji radiowej (RFID), systemy kontroli pobrań typu „pick-to-light” czy 
rozwiązania z dziedziny analizy wizyjnej. 

 
Polski oddział Turck sp. z o.o. jest biurem techniczno-handlowym obecnym na polskim rynku od 

17 lat. Aktualnie zatrudnia ponad 45 osób, w większości inżynierów automatyków i elektryków. 
Posiada własny dział wsparcia technicznego, logistyki (w tym magazyn w Polsce) oraz wspiera swoich 
klientów poprzez 25 terenowych 
inżynierów sprzedaży. 

 
Ponadto firma Turck dysponuje na 

terenie swojej siedziby w Opolu centrum 
szkoleniowym o powierzchni ponad 100 
m2. Na potrzeby szkoleń 
udostępnionych zostało kilkanaście 
modułowych stanowisk, które 
umożliwiają przetestowanie całego 
przekroju oferowanych produktów. 
Dzięki budowie modułowej zestawy 
szkoleniowe charakteryzują się wysoką 
mobilnością, co pozwala z jednej strony 
na tworzenie różnych konfiguracji 
szkoleniowych, natomiast z drugiej 
umożliwia przeprowadzenie 
wyjazdowych wykładów i ćwiczeń 
bezpośrednio u klienta. 
 
 
 
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, TBEN) 
● Kompletna technika łączeniowa i kable komunikacyjne 
● Hybrydowe sterowniki bezpieczeństwa w IP67/69K 
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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) 

● IMX12-CCM – moduł monitorowania szafek obiektowych 
 

 
Systemy komunikacji bezprzewodowej 
SureCrossTM 
Przemysłowe urządzenia do radiowego przesyłu 
sygnałów dwustanowych, analogowych (w tym 
również specjalnych, np. z PT100) oraz 
bezprzewodowej transmisji szeregowej: 
● Podstawowe rozwiązanie w topologii 1:1 lub 

gwiazdy – seri a DX80-PM 
● System pracujący w topologii gwiazdy i MESH – 

seria DX80 
● Wykonanie DX99 do zastosowań w strefach 

zagrożonych wybuchem 
● Czujniki bezprzewodowe Q45 
● Systemy Call-for-parts 
● System kontroli wibracji 

 
 
Dotykowe panele HMI 
● Funkcja wizualizacji i PLC 
● Szeroki wybór interfejsów 
● Technologia Multiprotocol 
● Kompatybilność z CoDeSys 3.5 
● Trzy rozmiary 7”, 10” i 13” 
● Nowa większa wersja z ekranem 17” 
 

 
Systemy bezpieczeństwa osób i maszyn 
● Kurtyny bezpieczeństwa (kat. 4, PLe, SIL3) 
● Ergonomiczne, fotoelektryczne przyciski do 

sterowania oburącz 
● Wyłączniki bezpieczeństwa (mechaniczne, 

magnetyczne, linkowe) 
● Przyciski awaryjnego zatrzymania z 

podświetleniem lub bez 
● Przekaźniki oraz programowalny kontroler 

bezpieczeństwa SC26/XS26 
● Skanery bezpieczeństwa 
● Audyty 
● Bariery bezpieczeństwa (kat. 4, PLe, SIL3) 
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Systemy identyfikacji RFID 
● Zasięg odczytu/zapisu do 0,5 m (fale HF) i 8 m (fale 

UHF) 
● Temperatura pracy do 240 ºC 
● Aplikacja RFID na urządzenia mobilne 
● Stopień ochrony IP20 lub IP67 
● Możliwość kompleksowej realizacji aplikacji  

RFID pod kątem sprzętu, instalacji i serwisu  
(Turck Vilant) 

 
 

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 VE w rozdzielczości 5 megapikseli – 
zaawansowany czujnik wizyjny oferujący 
możliwość analizy obrazu, czytania kodów, 
odczytywania tekstu, analizy koloru 

 
 

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

Urządzenia pomiarowe 
● Kurtyny pomiarowe do oceny gabarytów i cech 

obiektów 
● Urządzenia kontroli przepływu 
● Rozwiązania do pomiaru poziomu napełnienia 

zbiorników 
● Czujniki do pomiaru przemieszczeń liniowych 

i kątowych 
● Laserowe czujniki pomiarowe odległości 

triangulacyjne (LE550 do 1m) i TOF (LTF24 do 
24m) 

● Kompletny system kontroli wibracji (czujnik oraz 
oprogramowanie) 
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Technika łączeniowa 
● Przewody łączeniowe w wykonaniach 

standardowych i specjalizowanych 
● Złącza rozbieralne różnego typu 
● Złącza do elektrozaworów 
● Koncentratory sygnałów 
● Trójniki 
● Akcesoria 
● Wykonania indywidualne zgodne z szczegółową 

specyfikacją 
 
 
Wskaźniki świetlne i oświetlenia robocze LED 
● Wskaźniki świetlne: 
- wykonania jedno- lub 

wielokolorowe 
- kompaktowe obudowy  

w IP67/IP69K 
- różne wielkości (T8, M18, T18, 

T30, K30L, K50L, K80L) 
- kolumny świetlne (TL70, TL50, 

CL50), w tym bezprzewodowe 
- sygnalizacja dźwiękowa 75, 92, 99 lub 101 dB 
- duża żywotność – ponad 10 lat ciągłej pracy 
● Oświetlenie robocze – dostępne różne wersje przeznaczone do 

oświetlenia stanowisk roboczych 
● Wskaźniki, kolumny świetlne oraz oświetlenia  

wykorzystujące technikę RGB 
 

 
Urządzenia sterujące 
● Urządzenia FLC: programowalne, kompaktowe 

moduły I/O (ARGEE) 
● Turck PLC: sterownik w kompaktowej obudowie 

zapewniającej wysoki stopień ochrony i szeroki 
zakres temperatury pracy 

● Hybrydowe sterowniki bezpieczeństwa 
w IP67/69K 
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Firma TURCK na terenie Polski jest również wyłącznym 
przedstawicielem następujących firm: 

 
Banner Engineering producenta czujników 
fotoelektrycznych, systemów bezpieczeństwa, 
kurtyn pomiarowych, czujników wizyjnych, 

urządzeń komunikacji bezprzewodowej oraz systemów kontroli pobrań 
„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. 733 618 583 
- Lubuskie, Zachodniopomorskie – tel. 574 442 999 
- Śląskie – tel. 602 848 910, 668 684 636, 533 311 701, 576 384 999 
- Dolnośląskie – tel. 604 262 153, 570 843 999 
- Małopolskie/Podkarpackie – tel. 728 594 498, 530 454 780 
- 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, 664 423 613 
- Opolskie – tel. 608 340 042, 533 885 803 
- Podlaskie/Warmińsko-Mazurskie – tel. 533 885 824 
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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 4700 pracowników.  
 
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 
Przemysłowej Techniki Łączeniowej. 

Nasze innowacje tworzą historię przemysłu 
Od pierwszych złączek z tworzywa przez najbardziej kompaktowe złącza krosowe na świecie 
i innowacyjny system O/I u-remote po pionierskie pod względem funkcjonalności złączki 
szeregowe Klippon Connect . 

 
 
 
 

 
Pierwsze złączki  
z tworzywa  
zrewolucjonizowały 
projektowanie rozdzielnic 
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 

 

Złączki szeregowe Klipppon 
Connect: nowa seria A w 
technologii Push In do 
różnych aplikacji. 
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OFERTA 
 
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. 
 
Ø Więcej 
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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. 

 
 
Ø Więcej 
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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 globalnie dostępne 
wsparcie na każdym etapie procesu projektowego, na przykład poprzez unikalny serwis 
wzorców. Próbki produktów można zamówić przez naszą stronę internetową, z poziomu 
katalogu online i otrzymać je bezpłatnie w ciągu 72 godzin, w dowolnej lokalizacji na całym 
świecie. 
 
Ø Więcej 

 

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. 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 dedykowanych narzędzi 

z jednego źródła. 
 
Ø Więcej 
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Solidna ochrona sprzętu i komponentów sterowniczych  
w trudnych warunkach przemysłowych  
System obudów Klippon Prottect® 

          
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. 

· 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. 

 
Ø Więcej 

Optymalizacja procesu znakowania  
Kompletny system opisowy z pełną gamą oznaczników 
Systemy opisowe 
 

                        
 

Oferujemy kompletny system opisowy składający się z oprogramowania, drukarek 
i oznaczników. Uzupełnieniem oferty oznaczników kablowych są koszulki termokurczliwe 
nadrukowywane na drukarce termo-transferowej THM MMP. 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. Nasze rozwiązania opisowe, są ukierunkowane na 
spełnienie przyszłych wymagań postępującej automatyzacji.  
Ø Więcej 
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WYBRANE NOWOŚCI 

Automatyzacja niezależna od platformy  
Modułowy system u-mation  
 

 
 
Skorzystaj z naszego otwartego i indywidualnie skalowalnego modułowego systemu do 
automatyzacji u-mation, aby kontynuować transformację cyfrową w sposób niezależny od 
platformy. Rdzeniem zestawu narzędzi do automatyzacji jest innowacyjny sterownik IoT      
u-control, ze zintegrowanym, opartym na sieci narzędziem inżynieryjnym u-create. 
Modułowy system I/O u-remote, działa jako interfejs pomiędzy sterowaniem i poziomem 
obiektu, sprzęgając konwencjonalne systemy sieciowe. Z kolei panele dotykowe multi touch 
u-view umożliwiają wizualizację w oparciu o technologie internetowe. Więcej informacji 
można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: 
 
Ø www.u-mation.com 

 
 

Zdalne utrzymanie ruchu i usługi w chmurze 
Usługa u-link gwarantująca szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk 
  
u-link gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, co ułatwia zdalne 
utrzymanie ruchu, jednocześnie pozwalając na wydajne zarządzanie zakładami 
produkcyjnymi i stacjami klienckimi użytkownika. Intuicyjne interfejsy u-link są szybkie i łatwe 
zarówno do skonfigurowania, jak i zaadoptowania do specyficznych procesów. Innowacyjna 
obsługa na specjalnie zabezpieczonych serwerach dostarcza także platformę on-line, która 
zapewnia zgodność pomiędzy różnymi systemami informatycznymi podczas realizacji usług 
zdalnego utrzymania ruchu. 
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Dzięki swoim specjalnym własnościom u-link może być bazą dla bezpiecznego 
i przystępnego montażu nawet zaawansowanych i skomplikowanych topologii systemów 
zdalnego utrzymania ruchu. Jasna struktura oznacza łatwość zarządzania wieloma 
zakładami produkcyjnymi i użytkownikami, zaś opcja rozszerzania o nieograniczoną liczbę 
dodatkowych routerów i użytkowników oznacza, że u-link można optymalnie zaadoptować 
do specyficznych wymagań danej firmy. 
 
 

 

 
  
Zalety: 
 
Łatwiejszy i bezpieczny dostęp do zakładu produkcyjnego   
Pomaga utrzymywać bardzo wysoki poziom wydajności systemu, nawet operatorom bez 
gruntownego doświadczenia w informatyce. Technologia ta jest szybka, bezpieczna i prosta. 

 
Spersonalizowane zarządzanie systemem 
Może być wykorzystana do zarządzania użytkownikami, grupami i ich prawami dostępu na 
podstawie indywidualnych wymagań, takich jak przydział zadań dla grup lub prawa dostępu 
do danych i systemów w zakładach produkcyjnych. 

 
Zminimalizowana konfiguracja 
Dzięki intuicyjnym interfejsom routery i stacje klienckie mogą być łatwo podłączone,            
co pozwala na szybkie łączenie wielu maszyn z usługą w chmurze. 

 
Bezpieczne zdalne utrzymanie ruchu i zdalna diagnostyka 
Dostęp do maszyn i całych fabryk może być uzyskany zdalnie za pomocą bezpiecznego 
połączenia VPN, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdujemy. Wysoki 
poziom dostępności serwerów oznacza, że użytkownicy mają bezpieczny dostęp do 
zasobów swoich zakładów produkcyjnych w każdej chwili. 
 

 
Monitoring i raporty stanu 
Dzięki oprogramowaniu Weidmüller Heartbeat dostępność routera może być raportowana   
do u-link, co pozwala na monitorowanie stanu zainstalowanego routera. 

 
Pełna integralność systemu 
Nasze routery Ethernetu Przemysłowego są dobrym i prostym sposobem na 
zagwarantowanie pełnej integralności systemu w zakresie zdalnego utrzymania ruchu. 
  
Ø Więcej 
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Zasilanie elektryczne w trudnych warunkach środowiskowych  
Wysokiej klasy zasilacze PROtop z nową technologią DCL  
 

 
Nowa technologia DCL zapewnia 
zasilaczom PROtop dużą moc szczytową 
oraz doskonałą dynamikę.  
 
Zasilacze posiadają wyjątkowe rezerwy 
mocy impulsowej i są idealne do 
niezawodnego impulsowego wyzwalania 
wyłączników  obwodów przy maksymalnym 
wzbudzeniu o wartości co najmniej 600 % 
przez 20 ms. Dodatkowo, stałe rezerwy 
szczytowe w czasie od milisekund do 
sekund pozwalają uruchamiać mocne 
silniki.  
 
 

Skuteczność na poziomie 94,5 % ogranicza straty energii i pozwala na bardzo niewielkie 
obudowy. Obniżone nagrzewanie się daje wysoki wskaźnik MTBF (>1 000 000 godz.), oraz 
długi cykl eksploatacji, przekraczający 10 lat.  
 
 
Zasilacze PROtop to najlepszy wybór pod 
kątem niezawodności, trwałości                     
i energooszczędności, nawet w warunkach 
drgań,  ekstremalnych temperatur poniżej     
-40° C lub wilgotność 100% (bez 
kondensacji). To wysokiej klasy rozwiązanie 
dla  wymagających zastosowań                   
w energetyce, budowie maszyn, systemach 
produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego 
itp. 
 
Bezpośrednia komunikacja między 
maszynami i systemami IT jest niezbędna 
do wykorzystania potencjału Industry 4.0. 
Opiera się ona na komponentach, które 
mogą się komunikować ze sobą, takich jak 
zasilacz PROtop. 
 
Wbudowany opcjonalnie moduł komunikacji (CANopen) daje możliwość zdalnej obsługi 
zasilacza PROtop, dzięki czemu użytkownik zyskuje interfejs do przesyłania danych 
procesowych do systemu sterowania.  
 
 
 
Ø Więcej 
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Monitorowanie obciążenia i dystrybucja potencjałów w jednym 
kompletnym rozwiązaniu 
maxGUARD - innowacyjny system dystrybucji napięcia 24V DC 

 

Bezawaryjna i przyjazna w obsłudze 
dystrybucja napięcia, która dodatkowo 
zapewnia oszczędność czasu i miejsca jest 
niezbędna dla wydajnej pracy maszyn 
i obiektów przemysłowych.  

System maxGUARD integruje złączki do 
rozdziału potencjałów (które były 
dotychczas instalowane oddzielnie) 
w wyjściach elektronicznego modułu 
monitorowania obciążenia, co tworzy 
kompletne rozwiązanie w jednym 
komponencie dystrybucji napięcia 24V DC.  

Ta innowacyjna kombinacja monitorowania 
obciążenia i dystrybucji potencjałów, 
zapewnia oszczędność czasu podczas 
instalacji, zmniejsza ryzyko awarii oraz ilość 
miejsca zajmowanego na szynie 
zaciskowej nawet o 50%.  

maxGUARD wykorzystuje dla swoich połączeń technologię łączeniową PUSH IN. 
Znamionowe napięcie robocze wynosi 24V DC, a obciążalność prądowa całego systemu jest 
zaprojektowana do 40 A max. Szeroki zakres temperatur pracy rozciąga się od -25° C do 
+ 55° C (bez spadku wartości znamionowych).  

 

 
 

maxGUARD charakteryzuje się również niezwykłą łatwością serwisowania. Jego konstrukcja 
pozwala na bezpieczny dostęp do wszystkich potencjałów i obwodów obciążenia podczas 
uruchamiania lub czynności serwisowych. Zintegrowane punkty testowe w wejściach 
i wyjściach maxGUARD są szczególnie łatwe w obsłudze. Dla celów testowania 
i sprawdzania, dystrybutory potencjałów mają praktyczne dźwignie odłączające do prostej 
separacji galwanicznej obwodu obciążenia. maxGUARD jest również wyposażony 
w unikalne mostki łączące, pozwalające zredukować czas i wysiłek potrzebny do instalacji, 
dzięki połączeniu  między monitorowaniem obciążenia i zaciskami dystrybucji potencjałów. 

 
Ø Więcej 
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Łatwiejsza konfiguracja i projektowanie 
Oprogramowanie inżynierskie Weidmüller Configurator   
 

 
 
Weidmüller Configurator jest wydajnym oprogramowaniem inżynierskim dedykowanym do konfiguracji 
kompletnych zestawów złożonych z produktów firmy Weidmüller, a w szczególności szyn zaciskowych 
ze złączkami szeregowymi Klippon® Connect. Dane produktowe z oprogramowania zapewniają 
kompleksowe wsparcie konfiguracji i mogą być w pełni zintegrowane z tradycyjnymi narzędziami 
projektowania inżynierskiego. Dwukierunkowy interfejs łączy Weidmüller Configurator 
z oprogramowaniem EPLAN i Zuke w wersji E3. Korzystając z tego interfejsu, można importować 
dokumentację techniczną z programów CAE. Po zakończeniu edycji w Weidmüller Configurator, 
można odesłać ją z powrotem do pierwotnego projektu w programie CAE. Można również generować 
dane w formatach takich jak STEP, DXF i XML.  
 
Weidmüller Configurator umożliwia praktyczne opisywanie całego projektu. Dzięki bezpośrednim 
interfejsom do programu CAD i programu systemu opisowego M-Print®PRO można łatwo zaplanować 
i opisać oznaczniki wszystkich komponentów. 
 
Funkcja automatycznego filtra zapewnia aktywną pomoc w kompletowaniu bloków zaciskowych. Filtr 
umożliwia dodawanie tylko pasujących do aktualnej konfiguracji akcesoriów. Program umożliwia 
również tworzenie modeli 3D z zaznaczeniem istotnych elementów – np. widoku mostków 
z zaznaczonymi miejscami połączeń. To sprawia, że projektowanie jest łatwiejsze i pozwala 
zaoszczędzić mnóstwo czasu. Można również łatwo wykonać dokumentację projektu szyny 
zaciskowej i związanej z nią produktów. 
 
Po znalezieniu idealnej kombinacji produktów, można wysłać zapytanie o komponenty bezpośrednio 
z programu - zarówno o poszczególne elementy jak i o kompletne rozwiązanie, fabrycznie 
zmontowane na szynie DIN i gotowe do instalacji na płycie montażowej. 
 
Zacznij teraz online ! 
 
Ø Pobierz oprogramowanie Weidmüller Configurator 
 
 
Weidmüller Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, tel. 22 510 09 40 | e-mail: biuro@weidmueller.com | 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 
 
 

 
 
 

 
 

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

pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler 

i Euromisure do grupy WIKA, dalszemu wzmocnieniu uległa nasza pozycja na rynku pomiarów 

poziomu oraz części do pomiaru przepływu. 

MYŚL GLOBALNIE - DZIAŁAJ LOKALNIE 



str. 2 WIKA, Materiały o Firmie 
WIKA XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

WIKA - Part of your business 

 

Rozwiązania w zakresie pomiaru ciśnienia i temperatury firmy WIKA są integralnymi elementami 

procesów biznesowych naszych klientów. Właśnie dlatego uważamy się nie tylko za dostawcę 

urządzeń pomiarowych, ale przede wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy 

z klientem projektuje rozwiązania dostosowane do jego indywidualnych aplikacji. 

Priorytetową rolę w naszych działaniach odgrywa standard jakości. To właśnie poziom jakości 

decyduje o niezawodności pracy instalacji bądź urządzenia. Nasi klienci na całym świecie mogą być 

pewni, iż otrzymują najwyższej jakości produkty, bez żadnych kompromisów.  

Zapewnimy im to poprzez zaawansowane technologicznie produkty służące do precyzyjnego 

i niezawodnego pomiaru. Poprzez kompetentnych pracowników, angażujących się w wyznaczanie 

celów, które potem realizowane są wspólnie z naszymi klientami. Poprzez rozwój innowacyjnych 

technologii w sektorze pomiarów elektronicznych, gdzie firma WIKA wyznacza kierunki. 

Part of your business - ta myśl przewodnia stanowi podstawę naszej filozofii, bliskich relacji 

z naszymi klientami po to, aby osiągać wspólne cele dzięki wzajemnej współpracy. Filozofia, której 

konsekwentnie jesteśmy wierni każdego dnia. Wczoraj, dziś i w przyszłości. 
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WIKA – nie tylko dostawca urządzeń 
 

Rozwiązania z zakresu pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu są integralnymi elementami 

procesów biznesowych naszych klientów. Dlatego uważamy się nie tylko za dostawcę urządzeń 

pomiarowych, ale przede wszystkim za kompetentnego partnera, który w ścisłej współpracy ze swoimi 

klientami oferuje kompleksowe rozwiązania – indywidualnie i precyzyjnie zaprojektowane produkty dla 

dokładnych wymagań. 

 
WIKA Polska jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w dziedzinie aparatury kontrolno – 

pomiarowej dla przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, gazowego, energetycznego, 

spożywczego, farmaceutycznego i wielu innych. 

 

 

 

 

 

 
 

 



str. 4 WIKA, Materiały o Firmie 
WIKA XXII   KONFERENCJA  AUTOMATYKÓW   RYTRO   2018 
 

Jakość – „Made by  WIKA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 13485 – przewaga konkurencyjna 

n Dedykowany obszar produkcyjny: Medical Focus Factory 

n Certyfikat wg do ISO13485 od 2010 r 

n Producent elementów medycznych 

n Najwyższe standardy jakości 

n  Efektywne zarządzanie ryzykiem 

n Proces produkcyjny w kontrolowanych warunkach 

n Przeszkolony i doświadczony personel 

n Wymogi nadzorowane corocznie przez DQS Medicinprodukte GmbH 

n Ponad 20% całkowitej wielkości produkcji 
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Jakość – „Made by  WIKA” 
 
Centrum Kompetencji 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium Testowe 
n Zakres ciśnienia: -1…7000 bar 

n Zakres temperatury i komory klimatycznej: 70…180°C; 10…95RH 

n Kalibracja urządzeń w zakresie:   -50…650 °C 

n Wibracje i wstrząsy mechaniczne – przyspieszenie do  150m/s2, 

częstotliwość od 10 Hz do 150 Hz 

n Wskaźnik nieszczelności  5 x 10-2 mbar l/s 

 

Laboratorium Pomiarowe 

n Współrzędnościowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 65 

n Multisensorowa maszyna pomiarowa ZEISS O-INSPECT 543 

n Maszyna do pomiaru konturów MAHR MarSurf XC20 

n Uniwersalny miernik długości PRECIMAR ULM 600-E 

Laboratorium Analiz Materiałowych 

n Badanie wytrzymałości na rozciąganie 50kN, 

n Testy twardości materiałów 

n Analiza metalograficzna 

n Spektroskopia IR  

n Oznaczenia pierwiastków stopowych na bazie Cu i Fe 

Laboratorium Kalibracyjne  

n Akredytowany zakres ciśnienia -1 ÷2500 bar 

n Klasa dokładności do 0,008% 
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Systemy separatorów membranowych z przetwornikami 
procesowymi: usługa wymiany pozwala zoptymalizować korzyści 
 
 
Operatorzy systemów separatorów membranowych z zamontowanymi przetwornikami 
procesowymi mogą teraz korzystać z usług wymiany. Firma WIKA opracowała pakiet usług, 
który pozwala na optymalizację długoterminowych korzyści i ogólnych kosztów tego zespołu 
pomiarowego. 
 
Systemy separatorów membranowych często pracują w ekstremalnych warunkach. Jednak 

w przypadku awarii systemu najczęściej jednak wystarczy wymienić sam separator - można 

kontynuować użytkowanie przetwornika procesowego. W ramach usług wymiany WIKA rozmontowuje 

układ pomiarowy, sprawdza i poświadcza sprawność przetwornika procesowego i wymienia separator 

membranowy na równoważny model. Następnie przeprowadzana jest kalibracja nowego systemu. 

W razie konieczności można dokonać optymalizacji montażu systemu oraz jego wypełnienia płynem, 

a także wydania nowych certyfikatów badań materiałów. 

 

Dzięki usługom wymiany przetwornik procesowy może być w pełni wykorzystywany przez cały okres 

przydatności. Prewencyjna wymiana separatora membranowego podczas planowanych wyłączeń 

pozwala uniknąć przestojów instalacji. Aby zapewnić globalną dostępność tych nowych usług jak 

najbliżej klientów, firma WIKA wyposaży swoje spółki zależne w centra serwisowe. 
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Nowy przełącznik ciśnienia PSD-4: swobodnie skalowane  
i konfigurowane wyjścia 
 
Większa funkcjonalność w udoskonalonej konstrukcji: dzięki nowemu przełącznikowi 

ciśnienia model PSD-4, WIKA oferuje rozbudowane rozwiązanie dla 

zautomatyzowanych aplikacji, zwłaszcza w budowie maszyn. 

 

Dalszy rozwój udanego modelu PSD-30, który odniósł rynkowy sukces, umożliwia 

wyjątkowo elastyczne aplikacje: sygnały wyjściowe (PNP/NPN, 4 … 20 mA lub 

0 … 10 V) są swobodnie konfigurowane. Analogowy sygnał wyjściowy, z regulacją 

5:1, można wyskalować do odpowiedniego zakresu pomiarowego. Tak więc przy 

użyciu tylko jednego przyrządu, można spełnić wiele specyfikacji oraz 

zminimalizować liczbę wariantów przyrządu. 

 

PSD-4 posiada 9-milimetrowy wyświetlacz LED z 14 segmentami, który można 

obracać w sposób ciągły o 330°. Umożliwia to 

optymalny odczyt wartości pomiarowej i statusu 

w dowolnej sytuacji montażowej. Ponadto 

rozbudowane funkcje informują użytkownika o 

statusie przyrządu. 

 

Nowy przełącznik ciśnienia dostępny jest także 

w wersji z interfejsem IO-Link. Ten standard 

komunikacji, zapewnia łatwą parametryzację 

i integrację z istniejącymi systemami. Zastosowanie 

PSD-4 w skali międzynarodowej możliwe jest dzięki 

aprobatom UL i EAC.  
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