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Moeller dołącza do Eaton
Połączenie, które przekonuje

Moeller stanowi obecnie część Eaton tworząc 
nową wielkość w elektrotechnice. Obie marki mają 
wiele wspólnego i oferują Państwu wiele atutów.

Jako światowy lider wspólnie staramy się być  
najlepszym dostawcą i na całym świecie  
oferować wyjątkowe i wartościowe produkty, 
usługi i rozwiązania. 

Innowacyjność oraz jakość produktów, które  
od dziesięcioleci charakteryzują firmę Moeller,  
zostaną zachowane i rozszerzone o możliwości 
Eaton.

Cechy te zostaną uzupełnione o know how oraz 
prezencję, bezpieczeństwo i siłę, którą może 
zaoferować tylko wiodący koncern technologiczny. 
Dzięki temu również nasi pracownicy są dumni  
z tego, że są częścią Eaton. 

Eaton to globalna korporacja dostarczająca  
zaawansowane technologicznie podzespoły  
i systemy producentom z różnych gałęzi  
przemysłu. Firma została założona w 1911 roku  
w Stanach Zjednoczonych. Eaton jest światowym  
liderem produkującym systemy zarządzania  
energią elektryczną, komponenty hydrauliczne  
i pneumatyczne dla producentów maszyn ciężkich 
i lotnictwa, a także podzespoły i części dla  
przemysłu motoryzacyjnego. Eaton zatrudnia  
ok. 70.000 pracowników i sprzedaje swoje  
produkty w ponad 150 krajach. W roku 2008 
obroty Eaton uzyskały poziom 15,4 miliardów 
dolarów amerykańskich.

Eaton odgrywa swoją kluczową rolę z pełną  
powagą i koncentruje swoją uwagę na tworzeniu  
i pielęgnowaniu silnej więzi z klientem w oparciu  
o doskonałą jakość. Nowoczesne produkty, 
zaangażowany serwis i sprawna obsługa klienta – 
wiemy, na czym Państwu zależy. 

ATuTy firMy MoEllEr PoZoSTAją 
– i  będą roZSZErZANE W rAMAch 
EAToN
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Nowe elementy w systemie Xcomfort
Tematyka inteligentnych instalacji zdobywa co-
raz szersze rzesze zwolenników. Dlatego firma 
Eaton Moeller, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, wprowadziła do swojej oferty 
bezprzewodowy system inteligentnej instalacji 
Xcomfort. W tym artykule umieszczono infor-
macje na temat ostatnich zmian w systemie.

Piloty
Urządzeniem najchętniej używanym przez klientów 
są piloty, ponieważ dzięki nim można w komforto-
wy sposób sterować światłem, roletami, uruchamiać 
sceny świetlne. Tutaj właśnie zaszły największe zmia-
ny. Do niedawna jedynym w ofercie był pilot dwu-
nastokanałowy, pieszczotliwie nazywany (ze wzglę-
du na swój wygląd) „mydełkiem”. Przy prostszych 
aplikacjach nie był w pełni wykorzystywany, dlatego 
wprowadzono zupełnie nowe dwukanałowe wykona-
nie (rys.1a), z wyglądu przypominające trochę brelo-
czek. Ten niewielki, przenośny nadajnik pozwala na 
wysłanie dwóch różnych sygnałów sterujących i ideal-
nie nadaje się do sterowania roletami i oświetleniem  
w jednym pomieszczeniu. Wspomniane wcześniej 
„mydełko” także zostało zastąpione przez nowy mo-
del pilota (rys.1b). Jest to zupełnie nowa konstrukcja. 
Już na pierwszy rzut oka widać różnicę w wyglądzie. 
Poprawiono ergonomię sterowania, dzięki czemu 
uruchamianie urządzeń jest bardziej intuicyjne niż po-
przednio. Pilot został wyposażony także w diody sy-
gnalizacyjne LED. Komunikacja w systemie Xcomfort 
odbywa się w sposób dwukierunkowy, tzn. przyciska-
jąc przycisk na pilocie wysyłany jest sygnał sterujący do 
odbiornika. Odbiornik po wykonaniu rozkazu wysyła 
odpowiedź do nadajnika, że rozkaz został zrealizowa-
ny. Daje to gwarancję poprawnego działania całego 
systemu Xcomfort. Ta odpowiedź pochodząca od od-
biornika również jest przekazywana użytkownikowi, 
przez dwukrotne mignięcie wspomnianej pomarań-

poszczególnym elementom wykonawczym będzie 
można przyporządkować indywidualne nazwy, tak 
aby sterowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Oczywiście 
projektanci nie zapomnieli o wyświetlaniu informacji 
na temat zużycia energii baterii, aby zapobiec niemi-
łym niespodziankom spowodowanym przerwaniem 
działania. Oczywiście pilot będzie komunikował się 

z właścicielem wyświetlając napisy w języku polskim! 
Do pilotów został przygotowany element mocujący 
do ściany w postaci magnesu. Dzięki temu prostemu 
rozwiązaniu nie będzie kłopotów z ich lokalizacją.

czowej diody LED. To nie koniec zmian w tym rodzaju 
urządzeń sterujących w Xcomfort. Wprowadzono do 
sprzedaży kolejny model, wyposażony w niewielki wy-
świetlacz ciekłokrystaliczny (rys.1c). Kształt obudowy 
jest bardzo zbliżony do rozwiązania dwunastokana-
łowego, funkcjonalność podobnie pozwala na ste-
rowanie dwunastoma różnymi odbiornikami, bądź 

ich grupami. Dodatkowo pilot został wyposażony  
w zegar czasu rzeczywistego oraz datownik. Poprzez 
to będzie można sterować w sposób automatyczny, 
tygodniowo działanie 3 grup odbiorników. Ponadto 
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Panel sterujący Room-Manager
Kolejnym urządzeniem, w którym wprowadzono wiele zmian, jest panel sterujący Room-Manager. Z wyglądu 
urządzenie nie zmieniło się, natomiast wewnątrz wprowadzono wiele modyfikacji. Pierwsza z nich to wypo-
sażenie urządzeń o oznaczeniu CRMA-00/13 oraz CRMA-00/17 w moduł bluetooth (rys.2). Jakie dodatkowe 
możliwości daje to użytkownikom? Umożliwia zdalną komunikację z inteligentną instalacją Xcomfort. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu bez jakichkolwiek przeszkód można regulować temperaturę w budynku, zdalnie włączać 
urządzenia, itd. Użytkownik może również sprawdzić takie informacje jak temperatura w poszczególnych po-
mieszczeniach, zamknięcie okien, czy nikt nie przebywa wewnątrz domu, itd. Room-Manager może być również 
wyposażony w dodatkowe funkcje ostrzegawcze, dzięki oprogramowaniu pozwalającemu na podłączenie do 
panelu większej ilości czujników (dymu, przeciwzalaniowych, ruchu, natężenia oświetlenia, wiatru, kontaktro-
nów, termostatów, itp.). W ofercie dostępne będą również syrenki sygnalizacyjne, należy jednak pamiętać, że 
system inteligentnego budynku Xcomfort nie będzie zastępował systemu alarmowego, może natomiast być jego 
ważnym uzupełnieniem! Na całym świecie panuje tendencja do zmniejszenia zużywanej energii elektrycznej  
w gospodarstwach domowych. Również rozwiązania z tej dziedziny zostały zaimplementowane do Xcomfort. 
Wprowadzono elementy dające możliwość odczytu zużywanej w danej chwili energii elektrycznej (rys.3). Dzięki 
temu można śledzić, który z odbiorników zużywa najwięcej energii i ograniczyć jego pracę do koniecznego mini-
mum. Całość zużycia energii może być wyświetlana na Room-Managerze w postaci trendów (rys.4) i zestawienia 
kosztów (dziennych, tygodniowych, miesięcznych oraz rocznych). Można również ustawić określoną wartość, 
po przekroczeniu której system nas zaalarmuje.

Rys.6 Rys.7
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Rys.8 Rys.9 Rys.10

Rys.4Rys.3

Czujniki
Kolejnym nowym rozwiązaniem w ofercie Xcomfort jest czujnik jakości powietrza (rys.6). Na wykresie z rysun-
ku nr 5 można łatwo zauważyć różnice pomiędzy tym aparatem, a tradycyjnym czujnikiem dwutlenku węgla. 
Najogólniej mówiąc w rozwiązaniu Eaton Moeller, oprócz dwutlenku węgla, uwzględniane są również inne 
czynniki, jak zapachy substancji chemicznych, dymu papierosowego oraz innych. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu aparat spełnia wszelkie wymogi dla układów wentylacyjnych w obiektach, w których przebywają ludzie. 
Zmieniła się również oferta termostatów. Przede wszystkm poprawiono wygląd urządzenia (rys.7). Został on 
dopasowany do nowoczesnego wyglądu pozostałych aparatów, w szczególności paneli sterujących. Ponadto 
dodano niewielki przełącznik umieszczony na obudowie, który w momencie zmiany położenia z normalnej 
pozycji pracy na ECO zmienia utrzymywaną temperaturę z dziennej na nocną. Wpływa to bardzo korzystnie 
na spadek zużycia energii, a jednoczenie nie pozwala na wyziębienie pomieszczeń. W tej samej obudowie 
znajduje się także aparat w postaci termostatu i czujnika wilgotności. 
Kolejnymi urządzeniami, które można znaleźć w katalogach Xcomfort jest czujnik przeciwzalaniowy (rys.8), 
czujnik dymu (rys.9) i elektrozawory (rys.10). Wprowadzenie tak wielu nowych elementów do systemu Xcom-
fort jest odpowiedzią na intensywny wzrost zainteresowania ofertą i powiększające się rzesze zwolenników. 
Sugestie ze strony instalatorów oraz użytkowników zainspirowały wiele wprowadzonych rozwiązań, pozwa-
lając nam na stałe rozwijanie systemu. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.xcomfort.pl, zapoznania się 
z informacjami na temat systemu i przekazanie nam swoich życzeń, uwag i pomysłów w zamieszczonym na 
stronie formularzu.

Rys.5
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PRakTyCznE RozWiązaniE W zakREsiE ogRaniCzania PoboRu MoCy

Wyłączniki taryfowe Z-TS 
Firma Eaton Moeller nieustannie dba o rozwój 
oferowanych przez siebie produktów, dzięki 
czemu stanowią one odpowiedź na rosnące 
wymagania w zakresie zabezpieczeń instala-
cji elektrycznych. Wyłącznik taryfowy z-Ts jest 
przykładem tych działań: jest to zupełnie nowe 
rozwiązanie problemu ograniczenia poboru 
mocy przez użytkowników.

Wyłącznik taryfowy (rys.1) jest aparatem, który po-
wstał na bazie wyłączników nadprądowych, dzięki 
czemu stanowi pewną ochronę przed przeciążeniem 
oraz zwarciem. Stosowany jest przede wszystkim 
jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Montowany  
w złączach i rozdzielnicach pozwala na ograniczenie 
poboru mocy przez użytkowników. Cechą charakte-
rystyczną tego aparatu jest nastawny wyzwalacz ter-
miczny, który umożliwia ustawienie wartości prądu 
odpowiadającego mocy przyłączeniowej danego od-
biorcy (rys.2). Zmiana mocy przyłączeniowej nie musi 
oznaczać konieczności wymiany aparatu, a jedynie 
zmianę nastawy wyzwalacza. Pokrętło wyzwalacza, 
umieszczone na czole aparatu, znajduje się pod osło-
ną i może być zaplombowane. Dzięki temu wyłączniki 
taryfowe są akceptowane przez zakłady energetyczne 
zarówno za granicą, jak i w Polsce. 

W momencie przekroczenia ustalonej wartości wy-
zwalacz przerywa przepływ prądu, ograniczając tym 
samym pobór mocy. Tak, jak w przypadku zwykłych 
wyłączników nadprądowych, ponowne załączenie 

Na czole aparatu umieszczono dobrze widoczny 
wskaźnik stanu ustawienia styków, który w prosty 
sposób informuje użytkownika o tym, czy aparat jest 
załączony czy nie. W trakcie projektowania wyłącz-
nika nie zapomniano o możliwości oszynowania go  
zarówno od dołu, jak i od góry. Nowe wyłączniki ta-
ryfowe wyglądem oraz wymiarami pasują do pozo-
stałych aparatów modułowych firmy Eaton Moeller, 
dzięki czemu mogą być wyposażone w bogaty osprzęt 
dodatkowy tj. styki pomocnicze, aparaty do automa-
tycznego ponownego załączania, czy wyzwalacze. 
Duża funkcjonalność wyłączników taryfowych Z-TS 
sprawia, że są one chętnie stosowane przez zakłady 
energetyczne oraz zarządców i administratorów bu-
dynków użyteczności publicznej. Skonstruowane są  
z myślą o zastosowaniu jako zabezpieczenie przelicz-
nikowe i temu podporządkowane są ich cechy użyt-
kowe, dzięki czemu z powodzeniem wypierają stoso-
wane do tej pory rozwiązania.

może zostać wykonane samodzielnie przez użytkow-
nika. Oznacza to, że do przywrócenia zasilania po za-
działaniu zabezpieczenia przedlicznikowego nie ma 
potrzeby wzywania np. pogotowia energetycznego 
czy osoby o odpowiednich kwalifikacjach, co jest ko-
nieczne w przypadku zastosowania bezpieczników. 
Charakterystyka wyzwalania wyłącznika taryfowego 
jest tak dobrana, aby w jak największym zakresie był 
on selektywny względem zainstalowanego po stronie 
odbioru zwykłego wyłącznika nadprądowego. Dzięki 
temu nie dochodzi do sytuacji, w której użytkownicy 
zmuszeni są do częstego załączania zabezpieczenia 
znajdującego się poza ich posesją czy mieszkaniem, 
z czym należy się liczyć w przypadku zastosowania 
wyłączników nadprądowych do ograniczania poboru 
mocy. Przykładową charakterystykę wyłącznika taryfo-
wego (typ Z-TS20/3) przedstawia rysunek 3. 
Z-TS dostępne są w wykonaniu 1- i 3-biegunowym 
o znamionowym napięciu pracy 230/400 V AC. Za-
kres prądów znamionowych wynosi od 20 do 63 A.  
Wytrzymałość zwarciowa w zależności od prądu 
znamionowego wyłącznika wynosi 6 lub 10 kA. Wy-
łączniki montowane są na standardowych szynach TS 
35mm. Zaciski przyłączeniowe zostały zaprojektowa-
ne na przewody o przekroju do 25 mm2, co pozwa-
la na swobodne podłączenie aparatów w instalacji.  

Rys.1 Wyłączniki taryfowe Z-TS

Rys.2 Widok pokrętła do nastawy wyzwalacza termicznego Z-TS25/3

Rys.3 Charakterystyka wyzwalania wyłącznika taryfowego

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe D02-LTS
Są to aparaty o prądzie znamionowym 63 A przystosowane do montażu bez użycia śrub na szynach o wymia-
rach 12-30 x 5/10 mm. Dostępne są w wykonaniu 3- i 3+N-biegunowym ze stykiem pomocniczym lub bez. 
Zapewniają szybką i komfortową realizację zabezpieczenia topikowego przy zasilaniu poprzez most szynowy, 
a dzięki małej szerokości dodatkowo optymalizują wykorzystanie miejsca w rozdzielnicy. Ich dodatkowym 
walorem jest możliwość plombowania oraz zamykania na kłódkę. D02-LTS jest uniwersalnym rozwiązaniem, 
aparat ten jest kompatybilny z systemem Sasy 60i, może być stosowany z wkładkami bezpiecznikowymi D02, 
D01 oraz cylindrycznymi 10 x 38. 
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Szafki natynkowe BC-A 
Estetyczne wzornictwo pasujące do każdego 
wystroju wnętrza oraz wygoda użytkowania to 
cechy decydujące o atrakcyjności szafek natyn-
kowych bC-a firmy Eaton Moeller.

Szafki natynkowe BC-A firmy Eaton Moeller umiesz-
czone w widocznych miejscach, takich jak przedpo-
koje czy hole, doskonale komponują się z wyglądem 
dowolnego pomieszczenia. W ofercie znajdują się roz-
dzielnie z drzwiami z tworzywa sztucznego zarówno 
białe, jak i przezroczyste. Rozdzielnica BC-A składa się 
z dwóch części: tylnej, do której przymocowane są li-
stwy montażowe z zaciskami oraz przedniej – pokrywy  
z drzwiami (przykręcanej od góry śrubami). W kom-
plecie znajdziemy listwy zaciskowe, które zależnie 
od potrzeb można zamontować w górnej lub dolnej 
części obudowy. Podobnie jak w pozostałych szaf-
kach firmy Eaton Moeller, tak i tu istnieje możliwość 
otwierania drzwi z prawej lub lewej strony. Seria BC-A 
(rys.1) charakteryzuje się stopniem ochrony IP40 oraz 

klasą ochronności I (bez ściany tylnej), lub II (po za-
montowaniu ściany tylnej). W jednym rzędzie może 
znaleźć się do 13 standardowych modułów, szafki są 
wykonywane w wielkościach od 1 do 4 rzędów. 
Montaż natynkowy jest najczęściej stosowanym roz-
wiązaniem w przypadku modernizacji istniejącej in-
stalacji – szafkę BC-A firmy Eaton Moeller mocuje się 
szybko i czysto, bez potrzeby wykonywania prac bu-
dowlanych. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane 
w tych rozdzielnicach znacznie 
usprawniają wykonanie insta-
lacji elektrycznej. Przewody, ze 
względu na umieszczenie szyn 
nośnych w znacznej odległości 
od tylnej ścianki, można wpro-
wadzić do skrzynki z każdej 
strony. Pozwala to również na 

swobodny do-
stęp do przewo-
dów i aparatury.  
W zestawie do-
datkowo znaj-
dują się osłony 
do zacisków  
w trzech wa-
riantach kolory-
stycznych oraz 

praktyczne na-
klejki opisowe na 

listwy, gwarantujące instala-
torom i użytkownikom szybką  
i intuicyjną instalację.
Przedstawione powyżej szafki 
instalacyjne firmy Eaton Moeller 
wraz z aparatami modułowy mi 
tego samego producenta (rys.2) 
stanowią harmonijną, wzajem-
nie uzupełniającą się grupę 
wyrobów będących ciekawą 
propozycją dla polskiego rynku  
elektroinstalacyjnego.

Rys.1
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Rozdzielnice Profi+ do 630 A
Rozdzielnice Profi+ to nowy system obudów z możliwością demontażu ścian bocznych. opcja taka 
nie tylko ułatwia dostęp do zainstalowanych aparatów, ale również umożliwia w bardzo prosty 
sposób dobudowę kanału kablowego czy połączenie kilku obudów w jeden zestaw. każda rozdziel-
nica posiada specjalnie profilowaną ścianę tylną, na której można montować bezpośrednio ele-
menty wyposażenia dodatkowego. Rozdzielnice dostępne są w wersji natynkowej i podtynkowej  
o stopniu ochrony iP30 i iP 54 (rys.1).

Obecnie wszystkie nowe szafy Profi+ posiadają ścianę tylną niezależnie od stopnia ochrony. 
Każda płyta tylna obudowy wyposażona jest w specjalne profile umożliwiające w prosty 
sposób instalowanie osprzętu. Istnieją dwa sposoby montażu aparatury modułowej oraz 
niemodułowej w rozdzielnicy. 

•  Pierwszy sposób opiera się na wykorzystaniu istniejących profili na plecach każdej obudo-
wy. Każdą szynę nośną czy płytę montażową można zamocować bezpośrednio na ple-
cach rozdzielnicy. Dodatkowo szyny nośne występują w dwóch zestawach typu BPZ-DINR, 
które składają się z kątowników oraz szyny nośnej. Zestaw taki umożliwia mocowanie 
aparatury modułowej na szynach nośnych (rys.3). Pierwszy zestaw umożliwia montaż 
aparatury na jednej głębokości, dedykowany jest do tradycyjnej aparatury modułowej. 
Drugi natomiast umożliwia montaż aparatury na różnych głębokościach. 

•  Drugi sposób instalowania osprzętu w rozdzielnicach Profi+ nawiązuje do dobrze znane-
go systemu ścian bocznych MSW z systemu Profi Line. Jeśli rozdzielnica będzie wyposa-
żona w wiele aparatów o różnej głębokości, możemy również zastosować sprawdzone, 
profilowane ściany boczne MSW znane z systemu Profi Line (rys.2). Są to perforowane 
ściany boczne, które umożliwiają montaż aparatury na pięciu różnych poziomach. W tym 
przypadku szyny nośne montujemy na elementach mocujących BEL (rys.4). System ten 
daje pełną swobodę przy montażu aparatury o różnych gabarytach i kształtach.

Rys.2

Rys.1
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noWE MożliWośCi MonTażoWE W RozDziElniaCh PROfI+

Do mocowania wyłączników mocy LZM, NZM dostęp-
ne są profilowane i otworowane płyty montażowe  
BPZ-NZM. Do każdej płyty w komplecie dołączona 

jest także osłona czołowa z wycięciem na element 
dźwigowy wyłącznika. Dostępne są również płyty 
montażowe do mocowania trzech wyłączników obok 
siebie (rys.5). Każdy zestaw dostarczany jest z osło-
ną plastikową, która umożliwia samodzielne wycięcie 
otworów na elementy manewrowe. Dostępne są tak-
że uniwersalne płyty montażowe BPZ-MPL o różnych 
wysokościach (od 30 do 1950 mm wysokości), które 
można wykorzystać do montażu aparatury o niestan-
dardowych wymiarach (np. transformatory, falow-
niki, układy SZR). Pionowe profile ściany tylnej uła-
twiają również montaż izolatorów 3-biegunowych.  
W osprzęcie dodatkowym znajdziemy kasety liczniko-
we wyposażone w deskę licznikową. Bardzo wygod-
nym elementem dodatkowym dla kasety jest zestaw 
dla aparatury modułowej na szerokość jednego pola 

licznikowego, który można zamocować w kasecie 
licznikowej zamiast jednego pola licznikowego (rys.6).  
Obecnie dostępne są, ułatwiające okablowanie roz-
dzielnic, modułowe bloki listew rozdzielczych na 
125 A i 160 A. Posiadają one cztery listwy zaciskowe  
z możliwością podłączenia przewodu do 25mm2 
(rys.7). Dostępne są także izolatory szyn zbiorczych do 
montażu czterech szyn (rys.8a i 8b). Szyny montowa-
ne są na różnych płaszczyznach, ułatwia to montaż 
przewodów odpływowych (rys.9).

Niewątpliwą zaletą naszych rozdzielnic Profi+ jest 
możliwość dodania kanału kablowego. Wykorzystu-
jemy do tego płytę główną o szerokości 400 mm. Do 
łączenia rozdzielnic wykorzystywane są specjalne ze-
stawy łączeniowe, które mocowane są na profilach 
pionowych tylnej ściany rozdzielnicy. W zależności od 
projektu nowy system Profi+ posiada dwa wygodne 
sposoby montażu aparatury w obudowie. Gotowe 
zestawy osprzętu zawierają wszystkie niezbędne ele-
menty montażowe.

Rys.6

Rys.7

Rys.8a Rys.8b

Rys.9

Rys.4 Rys.5Rys.3
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noWE RozWiązaniE W zakREsiE zabEzPiECzEń RóżniCoWoPRąDoWyCh 

Aparat PDIM

Wyłączniki różnicowoprądowe, które są obecnie powszechnie stosowanym zabez-
pieczeniem przeciwporażeniowym i przeciwpożarowym, teraz otrzymują „wspar-
cie prewencyjne” ze strony aparatów PDIM. Zgodnie z normami IEC/EN 61008 
dla wyłączników różnicowoprądowych, urządzenia te muszą zadziałać w zakre-
sie pomiędzy 50 a 100 % swojego znamionowego prądu różnicowego. Oznacza 
to, że wyłączniki o prądzie 30 mA przeznaczone do stosowania jako środek 
ochrony przeciwporażeniowej mogą wyzwolić już przy prądzie 15 
mA, a muszą wyzwolić przy prądzie o wartości nie większej niż 
30 mA. Zwykle, gdy pojawia się problem spowodowany powsta-
waniem prądów różnicowych, jest to zauważane za późno: po 
zadziałaniu wyłącznika różnicowoprądowego. Jest to uciążliwe 
w każdym przypadku, a zwłaszcza wtedy, gdy wyzwolenie po-
woduje dalsze problemy takie jak np. przestój linii produkcyjnych 
czy czasochłonne poszukiwanie przyczyny awarii. 
Aparat PDIM, który zajmuje szerokość tylko 4 standardowych 
modułów jest środkiem zaradczym przed tego typu sytuacjami. 
Jeśli zostanie połączony szeregowo przed lub za wyłącznikiem 
różnicowoprądowym Eaton Moeller (rys.1), możliwe jest ciągłe 
monitorowanie bieżącego stanu systemu zasilania. PDIM monto-
wany jest w rozdzielnicy na szynie TS 35mm i jest kompatybilny 
z pozostałą aparaturą modułową firmy Eaton Moeller pod kątem 
kształtu oraz zastosowania szyn łączeniowych. 
Rzeczywisty stan prądu różnicowego może być odczytany z trzech różnych wskaź-
ników (diody LED). Jeśli świeci się zielona dioda, prądy różnicowe w systemie za-
silania znajdują się w zakresie od 0 do 30 % ustawionego znamionowego prądu 
różnicowego I∆n i jest to poprawny stan pracy. Żółta dioda sygnalizuje koniecz-
ność zwrócenia uwagi na pracę zasilanego układu. Wskazuje, że prąd różnicowy 
znajduje się w zakresie od 30 do 50 % I∆n. To ostrzeżenie oznacza, że wzrasta 
wartość prądów różnicowych – wyłącznik różnicowoprądowy jeszcze nie wyzwala, 
ale poziom prądów różnicowych zbliża się do granicy jego wyzwolenia. Jeśli świeci 
się czerwona dioda oznacza to, że poziom prądu różnicowego przekroczył 50 % 
wartości I∆n. System znajduje się w stanie alarmu i wyłącznik różnicowoprądowy 
może zadziałać w dowolnej chwili. Aby zapobiec konieczności ciągłego uzyskiwa-
nia informacji o systemie zasilania bezpośrednio z rozdzielnicy, aparaty serii PDIM 
wyposażone zostały w dwa bezpotencjałowe styki pomocnicze, które działają rów-
nolegle z diodą żółtą i czerwoną (rys.2). Styki pomocnicze mogą być dołączone 
zarówno do zasilania bateryjnego, jak i do przemiennego napięcia zasilającego, nie 
ma więc żadnych ograniczeń co do możliwości ich zastosowania. Mogą być wyko-
rzystane do prostego załączenia lampki sygnalizacyjnej lub brzęczyka, podłączone 
do wejść urządzeń systemu Xcomfort czy np. wejścia modułu GSM, który poprzez 
wiadomość SMS informuje o przekroczeniu określonej wartości prądu różnicowego.  
Podłączenie aparatu do instalacji i ustawienie parametrów jego działania jest intu-
icyjne i nie nastręcza żadnych problemów.

W pierwszej kolejności PDIM zakładany jest na szynę TS 35 mm. Następnym kro-
kiem jest ustawienie zwłoki zadziałania wykorzystując do tego celu górne pokrętło 
nastawcze. Możliwe jest ustawienie działania bezzwłocznego, krótkozwłocznego 
typ G lub selektywnego typ S. Dolne pokrętło służy do ustawienia prądu wyzwala-
nia 30, 100, 300, 500 lub 1000 mA. Opcjonalnie dołączane są urządzenia sygnali-
zacyjne (lampki, brzęczyki, wejścia Xcomfort) do jednego lub dwóch wyjść aparatu. 
Jeśli czerwona dioda zaświeci się, można ją wyłączyć przez ustawienie górnego po-
krętła w pozycję RESET. Wówczas opóźnienie dla wyłącznika różnicowoprądowego 
również zostanie zresetowane. 
Funkcja TEST pozwala na sprawdzanie poprawności działania i podłączenia od-
biorników/wejść dołączonych do wyjść alarmowych PDIM. Aby to zrobić, dolne 
pokrętło należy ustawić w pozycji TEST. Urządzenie symuluje wówczas przepływ 
prądów różnicowych 30 i 50 % I∆n. W trakcie testu żółta i czerwona dioda migają 
przemiennie (1Hz). Oba wyjścia przekaźnikowe pozostają zamknięte. 
Wskaźnik prądu różnicowego PDIM znakomicie komponuje się z bogatą rodziną  
aparatury modułowej firmy Eaton Moeller. 
Jest to pierwszy produkt spo-
śród urządzeń 
o c h r o n n y c h 
Eaton Moeller 
nowej genera-
cji, który wy-
znacza nowe 
standardy w 
bezpieczeń-
stwie, kom-
forcie i nie-
zawodności 
s y s t e m u 
zasilania.

Rys. 1  PDIM informuje o poziomie prądów różnicowych w instalacji. Instalowany przed lub za wyłącznikiem różnico-
woprądowym pozwala odpowiednio szybko zareagować na powstające prądy upływu i uniknąć zadziałania 
wyłącznika różnicowoprądowego.

Rys. 2  Sygnalizacja optyczna poziomu prądów różnicowych realizowana jest poprzez trzy diody LED. Dwa wyjścia w postaci styków  
bezpotencjałowych umożliwiają zdalne sygnalizowanie stanu systemu zasilania.

innowacje i kompetencje były zawsze najwyższym priorytetem firmy Eaton Moeller. Jako 
pionier w dziedzinie urządzeń ochronnych Eaton Moeller czuje się zobowiązany do stałego 
rozwoju i wzmacniania swoich produktów. Przykładem tego jest nowy aparat do wskazań 
prądu różnicowego PDiM. Jego rolą jest sygnalizacja stanu alarmowego zanim zasilanie 
zostanie odłączone od całego systemu poprzez wyłącznik różnicowoprądowy.
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noWa Jakość W TEChniCE PRzEkaźnikóW bEzPiECzEńsTWa – EasysaFETy

Przekaźniki easySafety
easysafety jest nowym członkiem dobrze znanej 
rodziny easy – przekaźników programowalnych 
z oferty Eaton Moeller. nowe urządzenie łączy  
w sobie funkcjonalność klasycznego aparatu 
sterującego oraz wielu różnego rodzaju przekaź-
ników bezpieczeństwa. Jeden element w kom-
paktowej obudowie zastępuje szereg aparatów, 
umożliwiając przy tym realizację aplikacji zgod-
nych z najwyższymi wymaganiami norm przez 
łatwą i wygodną parametryzację.

Przy pomocy programowalnego przekaźnika bezpie-
czeństwa easySafety użytkownik może zrealizować 
aplikacje zgodne z wymaganiami kategorii 4 normy 
EN 954-1, PL e zgodnie z EN ISO 13849-1, SILCL 3 
zgodnie z EN IEC 62061, jak również SIL 3 zgodnie  
z EN IEC 61508. Przekaźnik easySafety może zostać 
zatem użyty w aplikacjach z najbardziej rygorystyczny-
mi wymaganiami odnośnie bezpieczeństwa. Funkcjo-
nalność odpowiednich przekaźników bezpieczeństwa 
jest realizowana przy pomocy bloków funkcyjnych. 

Użytkownik ma do dyspozycji bloki obsługujące stop 
awaryjny, nadzór osłon (w tym z opcją ryglowania), 
kurtyn świetlnych z funkcją muting lub bez niej, ste-
rowanie oburęczne, sterowanie nożne, przyciski ak-
tywujące, wybór trybu pracy, monitoring prędkości 
zerowej oraz przekroczenia prędkości dozwolonej, 
czy przekaźnik czasowy bezpieczeństwa. Dzięki tak 
dużej liczbie opcji użytkownik przy pomocy jednego 
aparatu może zrealizować szereg różnych aplikacji. 
Daje to elastyczność i pozwala na szybką reakcję na 
zmiany wymagań w zakresie bezpieczeństwa w chwili 
jej realizacji lub w przyszłości. Umożliwia to ponadto 
ograniczenie asortymentu magazynowego w posta-
ci dedykowanych przekaźników bezpieczeństwa  
i generowanie oszczędności z tego tytułu.

Od strony sprzętowej każda wersja apa-
ratu wyposażona jest w 14 wejść ozna-
czonych jako IS (wejścia „bezpieczne” 
w odróżnieniu od I dla standardowych 
easy). Liczba i rodzaj wyjść zale-
ży od jednostki, przy czym każde 
może być użyte w aplikacji bezpie-
czeństwa. W aparatach ES4P-221-
DM... dostępne jest jedno wyjście 
przekaźnikowe redundantne oraz 
4 wyjścia tranzystorowe. Jednost-
ki ES4P-221-DR... posiadają cztery 
wyjścia przekaźnikowe.

Warstwa 
bezpieczeń-

stwa po skon-
figurowaniu przez 

projektanta maszyny 
powinna być zabezpieczo-

na przed dostępem osób niepo-
wołanych. Jednocześnie automatyk, często serwisant 
w obiekcie, powinien mieć możliwość zmiany lub 
rozbudowy w przyszłości standardowego programu 
sterowania. Wydaje sie to być trudne do pogodze-
nia w jednym urządzeniu, a jednak jest to możliwe 
z easySafety właśnie dzięki dwóm warstwom. Obie 
mogą zostać zabezpieczone trzema poziomami ha-
seł. Umożliwia to dostęp odpowiednim grupom ludzi, 
którzy mogą podejrzeć i/lub edytować odblokowane 
warstwy. Jeżeli wymagane będzie całkowite zabez-
pieczenie przed zmianami warstwy bezpieczeństwa 
easySafety, istnieje możliwość zablokowanie tej części 
programu i zniszczenie wirtualnego klucza, przez co 
jakiekolwiek zmiany nie będą możliwe. Ma to znacze-
nie przy poddawaniu maszyny procesowi certyfikacji.

Każdy aparat posiada również cztery wyjścia testowe (od T1 do T4). Generują one 
okresowe impulsy testowe, które po przejściu przez monitorowane styki obwo-
dów bezpieczeństwa wracają na wejścia IS i są analizowane wewnątrz urządzenia. 
Pozwala to wykryć zewnętrzne błędy w połą-
czeniach – np. zwarcia w instalacji. Jedynie 
sygnał z odpowiedniego wyjścia testowego 
może być dostarczony do powiązanego z 
nim wejścia IS. W przeciwnym razie aparat 
wyłącza wyjścia i przechodzi w stan awa-
ryjny. W wersjach z wyświetlaczem (ES4P-
221-...D1) prezentowany jest wówczas 
odpowiedni komunikat na LCD. Do każ-
dego easySafety można dołączyć wyświe-
tlacz MFD poprzez moduł MFD-CP4. Dzięki 
temu komunikaty diagnostyczne informujące 
przykładowo o wciśnięciu stopu awaryjnego czy 
otwarciu osłony mogą być prezentowane np. na 
elewacji rozdzielni sterowniczej, co z kolei przekłada 
się na szybszą reakcję i krótsze czasy przestoju ma-
szyn. W połączeniu z MFD-CP4 można zastosować 
tańszą wersję aparatu bez wyświetlacza i klawiatury 
(ES4P-221-...X1).

Programowanie i parametryzowanie easySafety, po-
dobnie jak tradycyjnych przekaźników easy, dostępne 
jest poprzez klawiaturę i wyświetlacz (przydatne na 
obiekcie np. do uzupełnienia programu), oprogra-
mowanie oparte na easySoft lub poprzez włożenie 
uprzednio zaprogramowanej kości pamięci. Pod-
stawową różnicą w easySoft-Safety w stosunku do 
oprogramowania standardowych easy jest dostęp-
ność dwóch warstw. Jedną jest warstwa standar-
dowa – z blokami znanymi użytkownikom easy800. 
Tutaj realizowane są algorytmy sterowania nie zwią-
zane z aplikacją bezpieczeństwa. Drugą warstwą jest 
warstwa programu bezpieczeństwa. Wysterowanie 
danego wyjścia z obu warstw nie będzie możli-
we. Dodatkowo wyjścia wysterowywane z warstwy 
standardowej nie mogą być użyte do uruchamiania 
obwodów związanych z bezpieczeństwem. Nie za-
brakło również bardzo pomocnej i czytelnie zreali-
zowanej funkcji symulacji. Pozwala ona już na etapie 
projektowania aplikacji oszczędzić czas i wyelimino-
wać ewentualne błędy. Program narzędziowy udo-
stępnia również diagnostyczny blok funkcyjny. Dzięki 
niemu można w prosty sposób analizować działanie 
poszczególnych programowych przekaźników bez-
pieczeństwa, a także przekazywać odpowiednie ko-
munikaty na wyświetlacz.

Rys.1 Bloki funkcyjne easySafety związane z bezpieczeństwem

Rys.3 Dwie warstwy w programie easySoft-Safety

Rys.4 Możliwości komunikacyjne easySafety



012    

01    2010    Gazeta Elektryka

zasTosoWaniE W auToMaTyCE i PRzEMyślE, oChRona PRzED WilgoCią i zaniECzyszCzEniaMi

Obudowy uniwersalne CS
obudowy uniwersalne z płytą montażową to szafy, które dzięki swojej 
konstrukcji znajdują szerokie zastosowanie w automatyce i przemyśle, 
gdzie bardzo często wymagane są indywidualne aranżacje szaf. Dodatko-
wo podwyższony stopień ochrony (iP65) sprawia, że idealnie nadają się 
do ochrony aparatury sterowniczej przed wilgocią i zanieczyszczeniami.

Rozdzielnice CS to obudowy metalowe wykonane z trwałej stali o grubości 
od 1,2 do 2 mm (zależnie od rozmiaru) polakierowanej proszkowo na ko-
lor jasnoszary RAL 7035 (rys.1). W sumie w ofercie znajduje się 45 rozmia-
rów, począwszy od małych szafek o wysokości 250 mm, a skończywszy na 
dużych obudowach o wysokości 1200 mm. Należy dodać, że istnieje moż-
liwość zamawiania szaf w innych rozmiarach i kolorach, nieobjętych stan-
dardową ofertą. Nowe rozdzielnice posiadają wymagany przez aplikacje 
stopień ochrony IP65, który zapewnia wylewana wokół drzwi uszczelka  
z poliuretanu (rys.2) oraz specjalnie profilowane krawędzie. Takie wykona-
nie gwarantuje ochronę zainstalowanej aparatury przed wilgocią i wodą. 
Dodatkowo stabilna konstrukcja zapewnia ochronę przed uderzeniami  
o stopniu IK09. 
Obudowy uniwersalne CS dostarczane są ze stabilną płytą montażową 
(rys.3) o grubości od 2 – 3 mm (zależnie od rozmiaru). Płyta wykonana jest 

z ocynkowanej blachy, 
która jest zamocowana 
na miedzianych bolcach 
z gwintem M8. Taki spo-
sób montażu zapewnia 
jednocześnie połączenie 
uziemiające płyty z obu-
dową bez konieczności 
używania dodatkowych 
połączeń. W komplecie 
z szafą dostarczana jest 
również flansza wpro-
wadzeniowa zaślepiająca 
przepust kablowy (rys.4), 
na obwodzie której także 

jest umieszczona uszczelka zapewniająca her-
metyczność obudowy. Flansza ta może być za-
montowana zarówno od wewnątrz obudowy 
jak i na zewnątrz. Ponadto istnieje możliwość 
zastosowania płyt zaślepiających z otworami 
dostosowanymi pod flansze typu F3A znane z 

rodziny rozdzielnic Profi+. Drzwi 
obudowy CS otwierane są na 
prawo pod kątem 120˚ (rys.5), 
a łatwy demontaż zawiasów 
umożliwia szybkie przełożenie 
drzwi na lewą stronę obudo-
wy. Standardowo drzwi posia-
dają profile wzdłuż pionowych 
krawędzi, na których naniesio-
ne są otwory montażowe co 
25 mm, ułatwiające montaż 
np. korytek kablowych. Dodatkowo drzwi wyposażone są w zam-
ki z wkładką dwupiórkową z poliamidu. W obudowach do wy-
sokości 400 mm zamontowany jest jeden zamek, od wysokości 
500 mm zamontowane są dwa zamki, a od wysokości 1000 mm 
zastosowano trzypunktowe ryglowanie drzwi (rys.6). To sprawia, 
że obudowa gwarantuje szczelność, a przez to pewną ochronę za-
montowanych wewnątrz urządzeń. Cała obudowa przystosowana 
jest do pracy w temperaturze otoczenia z przedziału od – 40˚C do 
+ 70˚C.
Obudowy uniwersalne CS spełniają wymagania Certyfikatu CE,  
a ponadto wykonane są zgodnie ze standardem RoHS, czyli speł-
niają wymagania prawne 2002/95/EC parlamentu europejskiego. 
Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie obudowy CS oraz ich plastikowe 
części nie zawierają związku halogenu.

Rys.1 Obudowy uniwersalne IP65 serii CS

Rys.2 Wylewana uszczelka wokół drzwi

Rys.3 Ocynkowana płyta montażowa

Rys.4 Flansza zaślepiająca przepust kablowy

Rys.5 Kąt otwarcia drzwi w szafkach CS Rys.6 Trzypunktowe ryglowanie drzwi w obudowach CS



Wyłączniki różnicowoprądowe CFi6 

Wyłączniki różnicowoprądowe prawidłowo zainstalowane 
w rozdzielnicy elektrycznej, wyłączają zasilanie w czasie 0,04 sekundy 
w przypadku, gdy życie lub zdrowie Twoje lub kogoś z Twoich bliskich 
jest zagrożone przez porażenie prądem, np. gdy dotkniemy przewodu 
lub zacisków gniazdek pod napięciem.

Wyłączniki różnicowoprądowe EATON MOELLER znane są na świecie  
z wysokiej jakości oraz niezawodności działania.

Wyłącza zasilanie  
w 0,04 s

błyskawiczny czas reakcji

www.moeller.plwww.eaton.com

www.moeller.plpl-info@eaton.com
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Aparatura kontrolno-sterująca RMQ-TITAN®
Ciekawy, nowoczesny design, najwyższa jakość 
materiałów i prosty montaż to podstawowe 
cechy, które podkreślają ugruntowaną pozycję 
na rynku serii RMQ-Titan – aparatury kontrol-
no-sterującej firmy Eaton Moeller instalowanej 
w otworze 22mm. Charakterystyczne wzornic-
two z tytanowym pierścieniem jest obecnie 
wizytówką wielu maszyn i rozdzielnic sterowni-
czych, świadcząc o ich wysokiej klasie (rys.1). 

Źródłem światła zastosowanym w lampkach sygnali-
zacyjnych oraz przyciskach podświetlanych są diody 
LED. Technologia ta skutecznie wyparła stosowane 
wcześniej żarówki, głównie dzięki znacznie większej 
żywotności oraz odporności na wibracje i uderzenia. 
Diody LED pozwalają na pracę nawet przez ponad 
11 lat ciągłego świecenia, dzięki czemu dorównują 
często czasowi życia maszyny, w której są zainstalo-

musi zostać wysłany do centrali Eaton Moeller. Drugim 
istotnym krokiem jest złożenie zamówienia na przycisk 
w wykonaniu specjalnym (z gwiazdką w typie) wraz z 
podaniem pełnej nazwy pliku zip. Po wypełnieniu obu 
punktów następuje realizacja zamówienia. Aplikacja 
Labeleditor jest programem uniwersalnym umożliwia-
jącym projektowanie indywidualnych opisów również 
na przekaźnikach programowalnych easy i MFD oraz 
sterownikach easyControl. Warto jeszcze zaznaczyć, 
że opis wykonany laserem zapewnia wysoką trwałość 
i odporność na ścieranie.

Możliwość prostej zmiany funkcji samopowrotu
Cechą szczególnie charakteryzującą serię RMQ-Titan 
jest możliwość dowolnego zmieniania sposobu dzia-
łania przełączników i przycisków sterowniczych.  
W napędach przełączników okrągłych, piórkowych lub 
kluczykowych zmiana funkcji łączenia (bez / z samo-
powrotem) odbywa się przy wykorzystaniu odpowied-
niego, barwnego kodera. Istnieje również możliwość 
zastosowania określonego kodera w przełącznikach z 
kluczykiem, który umożliwia wyjęcie klucza w pozycji 
„1”. Dodatkowo tryb pracy „bez / z samopowrotem” 
niektórych typów przycisków sterowniczych może 
być zmieniany szybko i bez dodatkowych kosztów. 

Realizuje się to w przyciskach o standardo-
wej funkcji „bez samopowrotu” poprzez 
zmianę położenia pierścienia ryglującego 
(rys.3). Dzięki uniwersalności elementów 
systemu RMQ-Titan redukuje się czas przy 
zamawianiu, upraszcza dobór i zmniejsza 
zapasy magazynowe. Elementy funkcyjne 
(bloki stykowe oraz elementy z diodami 
świetlnymi) zostały oznaczone różnymi 
barwami dla łatwiejszego rozróżnienia.  
W przypadku rozruchu lub prac serwiso-
wych można pewnie i szybko dokonać roz-
poznania zestyków rozwiernych i zwiernych, 
oraz elementów LED. RMQ-Titan zapewnia 
w pełni modułowy system budowy, a tym 
samym dużą elastyczność podczas monta-
żu. Ponieważ wszystkie napędy przycisków 
i głowice lampek wykonano w wysokim 
stopniu ochrony IP66 (standard) mogą one 
znaleźć zastosowanie w pulpitach sterow-
niczych pracujących w ciężkich warunkach 
przemysłowych.

wane. Po upływie łącznego czasu 100.000 godzin 
pracy intensywność świecenia elementu zmniejsza 
się o połowę. Dioda zatem nie przestaje gwałtownie 
działać. Poprzez mały pobór mocy przez diody redu-
kuje się znacznie problem nagrzewania elementów 
sygnalizacyjnych. Ze względu na szeroki zakres tem-
peratur pracy diod można je stosować w elementach 
podświetlanych umieszczonych w zamkniętych obu-
dowach i w miejscach o podwyższonej temperaturze. 
Wszystkie te cechy pozwalają ograniczyć koszty zwią-
zane z konserwacją systemu i wymianą żarówek. Ele-
menty świecące przystosowane są do pracy w sieciach 
prądu stałego i przemiennego. Przy zasilaniu prądem 
przemiennym moc świetlna ulega ok. 20- procento-
wej (w odniesieniu do zasilania prądem stałym) re-
dukcji ze względu na zintegrowany układ prostow-
nika. Dla całego zakresu napięć moc świetlna jest na 
tyle wysoka, że nawet przy świetle dziennym i dużym 
nasłonecznieniu można bez problemu odróżnić stan 
lampki sygnalizacyjnej lub przycisku podświetlanego. 
Istnieje również możliwość zastosowania rezystorów 
dopasowujących, które pozwalają na pracę dla naj-

różniejszych napięć niestandardowych.

indywidualne, laserowe opisy
Maszyny i urządzenia są coraz bardziej skom-
plikowane, a funkcje poszczególnych elemen-
tów sterujących i sygnalizacyjnych użytych w 

danych aplikacjach muszą być dokładnie od-
wzorowane na tych elementach w postaci symboli i 
opisów. Firma Eaton Moeller opracowała rozwiązanie 
tego problemu. Przy pomocy aplikacji Edytora Opi-
sów (Labeleditor), która jest do pobrania ze strony 
www.moeller.pl/rmq użytkownik może przygotować 
dowolny opis lub oznaczenie. Ma przy tym możli-
wość skorzystania z biblioteki gotowych symboli,  
a także stworzenia całkowicie indywidualnego opisu 
(importowanie z pliku graficznego lub edycja tekstu, 
rys.2). Po zapisaniu projektu – plik z rozszerzeniem 
.mdb – utworzony zostanie również w tym samym 
folderze plik .zip który zawiera opis w formie zrozu-
miałej dla maszyny wykonującej opis laserowy. Plik ten 

Rys.1

Rys.2

Rys.4 Rys.5

Rys.3
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Dodatkowe komponenty systemu RMQ
• Czteropozycyjny przycisk
  Umożliwia użytkownikowi kontrolę urządzenia/

maszyny w czterech kierunkach ruchu. Dla każde-
go kierunku ruchu jest przeznaczony osobny styk 
zwierny lub rozwierny (ewentualnie styk podwój-
ny). Dla każdej wkładki przycisku można zdefinio-
wać indywidualne opisy grawerowane laserowo.

• Joystick 
  Pozwala precyzyjnie ustawić pozycję dowolnego 

elementu np. w suwnicach. Również tutaj dla każ-
dego kierunku przewidziany jest osobny styk zwier-
ny, rozwierny lub podwójny.

• Przełącznik 4-ro pozycyjny
  Jest dostępny w dwóch wykonaniach z krótkim 

piórkiem lub główką obrotową. W obu wariantach 
może być obracany dookoła. Posiada cztery pozycje 
„zał” oraz cztery pozycje „wył” w sekwencji: „0-1-
0-2-0-3-0-4”. 

• Gniazda USB2.0 i i RJ45. 
  Rozwiązanie dedykowane dla rynku automatyki po-

zwala zamontować w otworze 22mm gniazda USB 
oraz RJ45. Elementy te pozwalają bez otwierania 
obudowy/rozdzielnicy nawiązać połączenie z przy-
kładowo sterownikiem programowalnym w celu 
zmiany programu lub zapisaniu raportu z PLC na 
przenośnym napędzie USB. Zintegrowana z gniaz-
dem zatyczka pozwala zwięk-
szyć stopień ochrony gniazda 
do IP65 (po otwarciu gniazda 
jest to IP20) (rys.4 i 5). 

Dla elementów stykowych z 
M22-K.. przewidziane zostały spe-
cjalne osłony M22-XKDP zapobie-
gające przenikaniu kurzu do środ-
ka styków. Zwiększa to tym samym 
żywotność tych elementów oraz 
pozwala na ich zastosowanie w 
coraz to bardziej wymagających 
warunkach.

Dodatkowo istnieje wysokie prawdopodo-
bieństwo popełnienia błędów w połącze-
niach, co wydłuża czas uruchomienia. 
Aby wyjść naprzeciw tego typu proble-
mom, firma Eaton Moeller opracowała 
technologię SmartWire-Darwin. Dzięki 
unikalnemu systemowi połączeń oprze-
wodowanie lampek/przycisków, a także 

układów napędowych (wyłącznik silniko-
wy ze stycznikiem) jest niezwykle proste  

i szybkie. Wystarczy jedynie zacisnąć wtycz-
kę na zielonej taśmie i wpiąć w element wy-

konawczy. Po wciśnięciu przycisku na gateway’u 
wszystkie elementy są automatycznie zaadresowane. 
Użycie jednocześnie standardowych komponentów 
systemu RMQ-Titan i PKZ/DIL zapewnia łatwe dojście 
do dostępnych na całym świecie części zapasowych. 
W jednym układzie może pracować do 99 urządzeń, 
a maksymalna długość linii wynosić 100m, co w zu-
pełności zaspokoi potrzeby większości aplikacji. Dla 
bardziej rozbudowanych systemów można zastoso-
wać większą liczbę układów połączonych ze sterow-
nikiem nadrzędnym siecią Profibus DP lub CANopen. 
Warto też zaznaczyć, że istnieje możliwość przejścia  
z zielonej taśmy na przewód okrągły i wyjścia poza 
rozdzielnicę do np. kasety sterującej. Również ele-
menty kaset są standardowymi komponentami do-
stępnymi w ofercie Eaton Moeller. SmartWire-Darwin 
jest przy tym systemem pozwalającym ekonomicznie 
realizować obwody sterowania, co przekłada się na 
zwiększenie konkurencyjności stosujących go przed-
siębiorstw.

zestawienie charakterystycznych cech i zalet 
RMQ-Titan:
• bogate wzornictwo i wysoka jakość wykonania,
•  diody świetlne o dużej mocy świetlnej, zapewnia-

jące kontrastowe oświetlenie (w lampkach, przyci-
skach podświetlanych) i żywotność porównywalną 
z żywotnością maszyn,

•  indywidualne laserowe opisywanie tekstami i sym-
bolami, odporne na ścieranie symbole na napędach 
przycisków,

• trwałość i wysoki stopień ochrony,
• odporność na oddziaływanie różnych mediów,
• duże powierzchnie elementów napędowych,
• duża różnorodność wykonań i funkcji 
•  możliwość kodowania trybu pracy („z / bezsamo-

powrotu”) w napędach przycisków, przyciskach 
grzybkowych oraz wszystkich przełącznikach.

•  opcja zastosowania nowoczesnego systemu łącze-
nia SmartWire-Darwin

Dodatkowo dla całego systemu RMQ-Titan 
w celu uzupełnienia oferty wprowadzo-
no podwójne elementy stykowe, które 
występują w wykonaniu z zaciskami 
sprężynowymi (rys.6). Znajdują 
one zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie nie ma 
możliwości nabudo-
wania dwóch styków 
tradycyjnych jeden na 
drugim. Elementy te 
mogą mieć również 
zastosowanie jako 
styki pomocnicze do wy-
łączników mocy serii LZM/NZM. 
Ciekawym rozwiązaniem jest ponad-
to zastosowanie napędów łączników 
krańcowych serii LS w połączeniu 
z systemem RMQ (rys.7). Dzięki 
temu istnieje możliwość zain-
stalowania elementu RMQ na 
zewnątrz maszyny/obudowy. Do-
stępne są również w tym momen-
cie dodatkowe diagramy łączeń 
jakimi dysponuje system LS.

Najpopularniejszym pierścieniem jest 
pierścień tytanowy (stąd 
nazwa RMQ-Titan). Dostępne 
są w ofercie również elementy ste-
rownicze i sygnalizacyjne z pierścieniem 
czarnym oraz złotym – pokrytym 24karato-
wym złotem (rys.8).

najnowsze trendy  
w technice sterowania –  
smartWire-Darwin.
Dotychczasowe, klasycznie realizowane 
obwody sterowania wymagają nakładu du-
żej ilości czasu na zaprojektowanie układu 
oraz jego montaż. Każdy przycisk/lampka 
musi mieć doprowadzone przewody - od-

izolowane, z założoną tulejką, za-
ciśnięte, oznakowane  

i podłączone do 
zacisku. 
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 Coraz częściej w budynkach mieszkalnych pojawiają się pomieszczenia, takie jak np. 
sauna, które wymagają zabezpieczeń zarówno nadprądowych jak i różnicowoprądo-
wych. Czy w takich sytuacjach można stosować wyłączniki kombinowane? 
 Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, zwane także wyłączni-
kami kombinowanymi, to połączenie wyłącznika nadprądowego i różnicowoprądowe-
go w jednej obudowie (rys.1).

 Ze względu na swoją zwartą budowę, wyłącznik 
kombinowany spotykany jest przy rozbudowach istnie-
jących instalacji, gdzie dołożenie dodatkowego obwodu 
wiąże się z koniecznością zabezpieczenia go od przecią-
żeń, zwarć oraz powstawania prądów różnicowych. Zre-
alizowanie takich zabezpieczeń za pomocą tradycyjnych 
aparatów, w najprostszym przypadku pociąga za sobą 
zastosowanie jednobiegunowego wyłącznika nadprądo-
wego np. CLS6-B16 i dwubiegunowego wyłącznika różni-
cowoprądowego CFI6-16/2/003. Zamiast wspomnianych 
aparatów możemy zastosować jeden wyłącznik kom-
binowany CKN6-16/1N/B/003, który zajmuje szerokość 
jedynie dwóch modułów oraz zapewni wszystkie wyżej 
wymienione zabezpieczenia obwodu jednofazowego.
 Na etapie projektowania wyłączniki kombinowane 

stosowane są dla obwodów dedykowanych, np. kotłowni, łazienki oraz dla obwodów 
sal komputerowych czy kafejek internetowych. W przypadku zabezpieczania obwo-
dów zasilających urządzenia z zasilaczami impulsowymi (komputery, drukarki), należy 

pamiętać, aby wyłącznik był odpowiedni dla tego 
typu urządzeń (typ A, np.. CKN6-16/1N/B/003-A), 
oraz aby jeden aparat zabezpieczał nie więcej niż 
5 urządzeń z tego typu zasilaczami (rys.2).
 Firma Eaton Moeller oferuje dwa rodzaje wy-
łączników kombinowanych: CKN6 oraz PKNM 
(rys.3) o zdolności zwarciowej odpowiednio 6kA  
i 10kA. Każda seria posiada szeroką gamę znamio-
nowych prądów różnicowych od 10 do 300mA 
oraz występuje w typach na przemienne (AC) oraz 
pulsujące (A) prądy upływu. Dodatkowo wyłącz-
niki PKNM występują w wersji krótkozwłocznej  
(typ G).

jakie są zalety stosowania  
wyłączników nadprądowych  

z modułem różnicowoprądowym?

EATON MOELLER RADZI 

Rys.1 Wyłącznik nadprądowy  
z modułem różnicowoprądowym  
typu CKN6-16/1N/C/003-A.

Rys.3  Wyłącznik nadprądowy z modułem 
różnicowoprądowym o zdolności zwar-
ciowej 10kA, typu PKNM-40/1N/B/003.

Rys.2 Przykładowy schemat zabezpieczonego obwodu sali komputerowej za pomocą wyłącznika kombinowanego.

powinien sprawdzić czy zainsta-
lowane urządzenia ochrony prze-
ciwprzepięciowej poprzedzone są 
wkładką topikową, a jeśli tak, to 
jaka jest wartość jej prądu znamio-
nowego. Najczęściej w przypadku 
domów jednorodzinnych instalo-
wane są wkładki o prądach do 35 
A (rys.2). 
 Sytuacja taka przy instala-
cji ograniczników przepięć firmy 
Eaton Moeller pozwala na ich 
montaż bez dodatkowych dobez-
pieczeń (rys.3a). 
W przypadku obiektów takich jak duży warsztat, zakład produkcyjny itp., gdzie prą-
dy wkładek topikowych poprzedzających ogranicznik przepięć są większe niż zabez-
pieczenie zwarciowe podane dla ogranicznika, należy zastosować dobezpieczenie 
(rys.3b). Wartość prądu znamionowego zastosowanych wkładek nie może przekra-
czać wartości podanej na tabliczce znamionowej ogranicznika przepięć. nie dobez-
pieczamy wkładką topikową bieguna ogranicznika przepięć dołączonego do 
przewodu neutralnego.  
 Przykład: w rozdzielnicy głównej obiektu zainstalowane są wkładki bezpiecznikowe 
na 200 A, oraz ogranicznik przepięć klasy B+C (I+II), którego zabezpieczenie okre-
ślone na tabliczce znamionowej wynosi 125 A. W tym wypadku dobieramy dobez-
pieczenie: np. wkładka bezpiecznikowa na prąd 100 A zamontowana w podstawie 
bezpiecznikowej (rys.4).

Każdy ogranicznik przepięć posiada tabliczkę 
znamionową zawierającą informacje o jego 
parametrach. Elektroinstalator zwróci uwagę 
na to, że na pierwszym miejscu we wszystkich 
ogranicznikach firmy Eaton Moeller podany 
jest symbol bezpiecznika, a także wartość jego 
prądu znamionowego (rys.1).
 Jest to bardzo ważny parametr, który na-
leży uwzględnić w instalacji danego obiektu. 
Każdy elektryk przy instalacji ochrony przeciw-
przepięciowej, np. w domku jednorodzinnym,  

 Należy jeszcze raz podkreślić, że ograniczniki przepięć w momencie zadziałania 
odprowadzają przepięcia do ziemi. Jest to krótkotrwały stan zwarcia. W związku z 
tym zainstalowane przed ogranicznikiem bezpieczniki są  konieczne do skuteczne-
go koordynowania działania ogranicznika, stanowiąc ochronę np. gdy wystąpi jego 
uszkodzenie.

W jaki sposób poprawnie wykonuje się dobezpieczenie ograniczników przepięć?

Rys.1  Maksymalne dobezpieczenie topikowe dla ogranicznika przepięć  
klasy C (II) typu SPC-S-20/280/4 firmy Eaton Moeller. 

Rys.2  Domek jednorodzinny. W przyłączu zainstalowane bezpieczniki 35 AgL –  
brak konieczności dobezpieczania ogranicznika przepięć SPC-S-20/280/4.

Rys.3  a) Prąd znamionowy bezpieczników poprzedzających ogranicznik przepięć jest mniejszy  
od wartości dobezpieczenia określonego dla ogranicznika – brak konieczności instalowania 
dodatkowego dobezpieczenia.  
b) Prąd znamionowy bezpieczników poprzedzających ogranicznik przepięć jest większy  
od wartości dobezpieczenia określonego dla ogranicznika – konieczność instalowania  
dodatkowego dobezpieczenia.

Rys.4  Podstawy bezpiecznikowe firmy Eaton Moeller: LTS-160… na wkładki NH (z prawej) oraz Z-SLS/CB… na wkładki  
D02/D01 (z lewej) pozwalają w wygodny sposób wykonać dobezpieczenie ograniczników.
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 Obecnie w Polsce ponad 90% instalowanych wyłączników różnicowoprądowych to wyłączni-
ki z rozszerzeniem AC, czyli na prąd sinusoidalny. Jednak wyłączniki te nie są wystarczające, gdy 
w obiektach zainstalowane są odbiorniki zasilane lub sterowane elektronicznie, np.: falowniki, 
zasilacze impulsowe, pralki.
 W budynkach stosuje się coraz częściej odbiorniki sterowane elektronicznie. Pobierają one prąd 
pulsacyjny z sieci, np. zasilacze komputerów, UPS-y, drukarki laserowe. W takich przypadkach za-
leca się stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego typu a. Reagują one nie tylko na prąd 
sinusoidalny, ale również na impulsowy.
 W sytuacjach gdy standardowy wyłącznik wyłącza maszyny w warsztacie podczas załączania, 
zjawisko to można wyeliminować poprzez zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 
typu g. Wyłączniki tego typu posiadają zwłokę czasową min 10 ms. Odczekują one czas, w któ-
rym urządzenia pobierają prąd znacznie przekraczający znamionowy. 
 W instalacjach z urządzeniami zasilającymi odbiorniki prądu stałego należy stosować aparaty 
zapewniające wyłączanie nie tylko przy prądach różnicowych przemiennych sinusoidalnych i pul-
sujących stałych, ale również przy wyprostowanych. Taką ochronę zapewniają wyłączniki róż-

nicowoprądowe typu b, które są 
najczęściej stosowane w urządzeniach 
medycznych zasilanych prądem sta-
łym. Można je bardzo często spotkać 
na salach operacyjnych, przy urządze-
niach rentgenowskich, ale również w 
obwodach pojazdów jezdnych (np.: 
lokomotywy i wózki elektryczne).
 Dodatkowo, w dużych instalacjach 
np. w budynkach wielopiętrowych, 
w rozdzielnicach głównych instaluje 
się wyłączniki różnicowoprądo-
we typu S, które mają wbudowaną 
zwłokę czasową 40 ms, zapewniającą 
selektywność wyłączników różnico-
woprądowych.

jakie wyłączniki różnicowoprądowe należy zastosować w obwodach  
z dużą ilością komputerów, np. w sali komputerowej?

Rys.1 Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC- podstawowa ochrona przeciwporażeniowa.

Rys.3  Wyłącznik typu różnicowy typu A dla obwodów w sali komputerowej  
(maksymalnie 5 urządzeń na 1 wyłącznik).

Rys.4  Wyłączniki zapewniające selektywność instalowane są  
w rozdzielnicach głównych.

Rys.2  Wyłączniki typu G z wbudowaną zwłoką czasową, niereagujące na zwiększony prąd upływu  
przy rozruchu.

 Ostatnio otrzymałem od klienta zapytanie o możliwość realizacji systemu central-
nego sterowania roletami w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym (sterowania 
lokalnego oraz zamykania wszystkich rolet z jednego miejsca). W domu jest  jedena-
ście okien, przy których zainstalowano tradycyjną instalację na napięcie 230V. Obecnie 
każdą z rolet można podnosić i opusz-
czać lokalnie przy pomocy klasycznego 
osprzętu. Jednak wymaga to ciągłego 
trzymania wciśniętego przycisku, aż do 
momentu całkowitego podniesienia lub 

opuszczenia rolety. 
Czy istnieje prosty 
sposób na rozwią-
zanie tego proble-
mu?

odpowiedź.
Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wy-
korzystanie elementów systemu Xcomfort. Zastosowanie odbior-

ników roletowych CJAU-01/02, podłączonych do obwodów 
zasilających silniki pozwoli na dowolną konfigurację syste-
mu umożliwiającą zarówno lokalne jak i centralne stero-
wanie pracą rolet.

Do prawidłowego zestawienia elementów niezbędne bę-
dzie jedenaście odbiorników roletowych CJAU-01/02 (po 
jednym przy każdym z silników) oraz dwanaście nadajni-

ków: binarnych CBEU-02/02 lub przycisków CPAD-00/59. 
Wybór nadajników będzie uzależniony od tego, czy chcemy 

pozostać przy wcześniej wykorzystywanym osprzęcie, wtedy na-
leży zastosować pierwsze urządzenie, czy też zdecydować się na 

nowoczesną linię osprzętu bezprzewodowego z serii Xcomfort, wtedy należy wybrać 
przyciski CPAD-00/59. Zaletą bezprzewodowych przycisków jest możliwość przykleje-
nia ich w dowolnym miejscu i na dowolnej powierzchni (szkle, drewnie). 

 Niezależnie od dokonanego wyboru jedenaście nadajników zainstalowanych bę-
dzie lokalnie (w pomieszczeniach, w których są okna), zaś dwunasty – z którego będzie 
wysyłane polecenie opuszczania lub podnoszenia wszystkich rolet – centralnie przy 
drzwiach wejściowych do domu. Inna lokalizacja jest oczywiście również możliwa.  
W przypadku systemu Xcomfort podnoszenie i opuszczanie rolet jest bardzo proste. 
Naciskamy przycisk dłużej (powyżej 1 sek), a roleta podnosi się całkowicie. Jeżeli chce-
my zatrzymać roletę w dowolnym momencie, wystarczy krótko nacisnąć przycisk.
 Kolejną zaletą wykorzystania systemu Xcomfort jest możliwość dodania do cało-
ści dwunastokanałowego pilota CHSZ-12/03, pozwalającego na podniesienie wygo-
dy codziennego użytkowania. Umożliwia on sterowanie poszczególnymi roletami lub 
wszystkimi na raz z dowolnego miejsca w domu. W celu dopełnienia oferty można 
zaproponować klientowi panel sterujący Room Manager. Dzięki niemu możliwe będzie 
automatycznie podnoszenie lub opuszczanie rolet, nie tylko uwzględniające porę dnia, 
lecz również natężenie oświetlenia. Dodatkowo w przyszłości (np. podczas rozbudowy 
instalacji) pozwala to na wykorzystanie Room Ma-
nagera jako jednostki sterującej oświetleniem 
(realizacją symulacji obecności, funkcji lo-
gicznych, scen świetlnych itp.) i ogrze-
waniem (w trzech niezależnych 
strefach).

jak w łatwy sposób wykonać centralne sterowanie roletami w domu jednorodzinnym?

Jeśli nurtują Cię pytania z dziedziny elektrotechniki,  
napisz do nas na pl-porady@eaton.com
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CERTYFIKAT  
AUTORYZOWANEGO  
INSTALATORA

Biorąc udział w szkoleniach Klubu Instalatora  
istnieje niepowtarzalna okazja zdobycia karty 
oraz Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora  
aparatów firmy Eaton Moeller. Każdy udział  
Klubowicza w szkoleniu jest udokumentowany  
imiennym certyfikatem. Po odbyciu minimum  
pięciu szkoleń, Klubowicz może ubiegać się  
o nadanie Certyfikatu Autoryzowanego  
Instalatora firmy Eaton Moeller.

SZKOLENIA KLUBU INSTALATORA EATO N MOELLER
Klub Instalatora powstał, aby zapewnić Elektroinstalatorom uprzywilejowany i bezpośredni dostęp do informacji na temat produktów 
i technologii. Każdy Klubowicz ma prawo do bezpłatnego uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach z zakresu nowych produktów 
i ich montażu. Szkolenia odbywają się w dwóch cyklach, wiosennym i jesiennym, o których informujemy bezpośrednio wszystkich 
uczestników Klubu Instalatora.

W ramach Klubu Instalatora:
  Odbywa się kilkadziesiąt szkoleń rocznie – w 2009 roku odbyło się ponad 80 szkoleń  

��prowadzonych na terenie całego kraju – szkolenia odbywają się w 16 miastach wojewódzkich (i nie tylko) 

�o różnorodnej tematyce  –  w 2009 roku do wyboru było 8 tematów szkoleń  
 przykładowe tematy: 
• Inteligentna instalacja w domku jednorodzinnym 
• Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie 
• Programowanie zaawansowanych funkcji systemu Easy

WaRunki koniECznE Do sPEłniEnia:

1.  Należy odbyć minimum pięć szkoleń  
Klubu Instalatora (imienne certyfikaty uczestnictwa) 

2.  Udokumentować regularne zakupy produktów firmy  
Eaton Moeller (kopia faktury zakupu na kwotę min. 500,00 zł netto) 

3.  Dostarczyć kopię dokumentu nadania numeru KRS lub REGON firmy  
w której się pracuje lub jest się właścicielem. 

Jeśli spełniasz powyższe warunki skontaktuj się z nami klub.instalatora@eaton.com 

Karta Autoryzowanego Instalatora 
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STREFA INTERNETOWA  
KLUBU INSTALATORA EATO N MOELLER

www.moeller.pl/klubinstalatora

Zapraszamy do odwiedzania  
Strefy internetowej Klubu Instalatora.

Strefa internetowa Klubu powstała w celu  
zapewnienia Klubowiczom bezpośredniego  
dostępu do informacji i materiałów firmy  
Eaton Moeller. Jest to specjalne miejsce,  
które ułatwia korzystanie z przywilejów jakie  
daje Klub Instalatora. 

lOgOwAnIE  
    Po uruchomieniu strony  

www.moeller.pl/klubinstalatora  
należy dokonać autoryzacji dostępu, podając swój  
login (nr ID) znajdujący się na imiennej Karcie Klubu  
oraz hasło, otrzymane wraz z Kartą. 

Przykładowe usługi dostępne w Strefie:

zaMaWianiE MaTERiałóW  
    jest to zakładka, która  

umożliwia Klubowiczowi  
bezpłatne zamawianie  
katalogów, broszurek  
i materiałów marketingowych  
firmy Eaton Moeller,

SzKOlEnIA  
    w tej części Klubowicz  

ma możliwość  
zarejestrować się  
na aktualne szkolenia  
Klubu Instalatora, 

PoRaDy TEChniCznE  
    strona poświęcona  

zagadnieniom  
technicznym, w tym  
miejscu można znaleźć  
rozwiązanie aktualnego problemu  
i wskazówki instalacyjne,

CEnnIK  
    w tym miejscu znajduje się program  

cennikowy zawierający zawsze aktualne  
ceny produktów firmy Eaton Moeller.



20 minut na północny wschód od londynu,  
podstacja energetyczna przekazuje nieprzerwany  
strumień prądu zasilający ogromne miasto. Dwie  
godziny drogi na wschód od Amsterdamu, inżynier  
pracujący dla Eaton testuje w swoim laboratorium  
innowacyjną aparaturę rozdzielczą, która zapewni  
efektywniejsze i bardziej niezawodne oświetlenie.

Powering

W śródmieściu Montrealu, u zbiegu ulic, zimna  
szklanka napoju gazowanego gasi pragnienie.  
Smakuje lepiej, niż zwykle. Na zachód od rzeki 
Hudson, zespół Eaton specjalizujący się w filtrach  
pracuje nad nowym rozwiązaniem, które zapewni  
doskonały smak napojów i przyczyni się do  
szybszego rozwoju branży.

business

180 mil na północ od san Paulo, kombajny,  
ciężarówki i maszyny do rozdrabniania przez  
22 godziny na dobę zbierają trzcinę cukrową na  
potrzeby przemysłu spirytusowego. W zakładach  
pracownicy Eaton testują nasze najnowsze przewody  
i złącza hydrauliczne, które zapewniają ciągłość  
produkcji i pełne zbiorniki.

Worldwide
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