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Zmiana marki na produktach – 
logo Moeller zmienia się teraz na Eaton

Zakres wprowadzanych zmian nie wpływa na na-
zwę produktu, nr. artykułów, ważność certyfikatów 
oraz dokumentacji technicznej produktów.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać broszurę, 
odwiedź stronę www.eaton.eu/pl/brandchange

Nowe oznakowanie

Od 1 lipca 2011 roku marka Moeller została  
w pełni zintegrowana z marką Eaton. W związku  
z tym od tej pory nasze produkty i opakowania 
będą oznakowane logo marki Eaton. Nazwa Moeller 
będzie występowała na naklejkach opakowań  
i na etykietach znajdujących się na produktach  
jako nazwa serii produktów, pisana tekstem:  
„Moeller Series”. 

Stare oznakowanie

etykiety opakowań

oznaczenia i etykiety na produkcie

Moeller® Series – seria Moeller
Oznaczenie serii znajduje się 
obok logo Eaton, nad linią

Informacja o producencie
Eaton Industries GmbH  
i adres

Moeller® Series – seria Moeller
Oznaczenie serii znajduje się  
w prawym dolnym rogu etykiety 
produktu

ZMIANA MARKI NA PRoDUKTACh
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UPSy jednofazowe w ofercie firmy eaton electric

UPSy jednofazowe firmy Eaton Electric
ZASToSoWANIE UPSów

UPSy mają szerokie zastosowanie, dlatego można je znaleźć wszędzie 
tam, gdzie występuje obawa o zanik napięcia (lub o jego jakość).

Pierwszym najbardziej oczywistym zastosowaniem jest zabezpiecze-
nie zasilania do komputerów – począwszy od domowego komputera, 
poprzez sprzęty biurowe a skończywszy na dużych stacjach roboczych, 
serwerach, komputerach obliczeniowych czy centrach zarządzających 
procesami technologicznymi i przetwarzania danych.

Braki w zasilaniu mogą spowodować utratę ważnych danych, których 
wartość setki razy może przekraczać wartość samego sprzętu (kompute-
ra czy UPSa). W skrajnych przypadkach może to doprowadzić nawet do 
destabilizacji całego sytemu lub uszkodzenia zasilanych urządzeń.

UPSy stosuje się do ochrony zasilania w obiektach strategicznych, 
serwerowniach, fabrykach, administracji publicznej, a także w bankach, 
przemyśle, policji, wojsku, szpitalach, telekomunikacji i wielu innych. Firma Eaton już od ponad 45 lat dostarcza rozwiązania 

do ochrony zasilania milionom użytkowników na całym 
świecie. Dzięki innowacjom technologicznym wszystkie 
oferowane produkty cechują się wysoką niezawodnością 
i niskim kosztem eksploatacji, co znajduje potwierdzenie 
w licznych nagrodach i wyróżnieniach.

typ „off-line”
Najprostsze urządzenia z serii: 3S, 

Protection Station czy Ellipse ECO, 
chronią odbiorniki przed zanikami 
napięcia, wahaniami amplitudy i uda-
rami napięciowymi. Zapewniają więc 
podstawowy poziom zabezpieczeń. 
Znajdują zastosowanie do zasilania 
pojedynczych komputerów lub stacji 
roboczych w sieciach komputerowych.

typ „Line interactive” 
Zasilacze z drugiej grupy rozszerzają 

właściwości ochronne o możliwość 
korygowania długotrwałych obniżeń 
napięcia, a także eliminację szumów. 
UPSy serii: 5110, 5115, 5130, Ellipse 
MAX i 5PX polecane są do zasilania 
pojedynczych komputerów, stacji 
roboczych i urządzeń sieciowych oraz 
małych serwerów i urządzeń insta-
lowanych w standardowych szafach 
serwerowych. 

typ „on-line”
Urządzenia z trzeciej grupy są 

najbardziej zaawansowaną kategorią 
sprzętu. Dwukrotne przetwarza-
nie energii całkowicie uniezależnia 
napięcie wyjściowe od parametrów 
sieci zasilającej. To z kolei gwarantuje 
najwyższy poziom ochrony i najlep-
szą eliminację zakłóceń. UPSy z serii: 
9130, 9135, 9140 oraz 9155 bez 
obawy można podłączać do urządzeń, 
którym powierzono najbardziej odpo-
wiedzialne zadania z dziedziny IT czy 
rozmaitych gałęzi przemysłu

CZYM NALEŻY SIĘ KIERoWAĆ PRZY ZAKUPIE UPSa?
Najważniejszym czynnikiem doboru jest dopasowanie określonego modelu zasilacza 

do aplikacji, w której będzie wykorzystany. Drugim równie istotnym czynnikiem jest 
moc odbiorników i czas podtrzymania bateryjnego (informacja, na jak długo musi 
wystarczyć energii zmagazynowanej w bateriach UPSa). Standardowo czasy podtrzy-
mania wynoszą od 3 do 18 min, ale zawsze istnieje możliwość ich wydłużenia poprzez 
rozbudowę części bateryjnej. Firma Eaton oferuje również bezpłatnie specjalne opro-
gramowanie zarządzające, które zapobiega utracie danych – w czasie zaniku napięcia 
w sieci i pracy UPSa w trybie bateryjnym. Program inicjuje zapis wszystkich danych, 
a następnie zamykanie komputera oraz podaje informacje na temat stanu zasilania 
i samego urządzenia.

Zasilacze wchodzące w skład oferty Eaton podzielono na trzy grupy oparte na topologii prze-
twarzania energii tak, aby w sposób odpowiedni dopasować je do potrzeb różnych klientów. 
Do każdej grupy przypisana jest odpowiednia liczba zakłóceń, które UPS jest w stanie wyelimi-
nować. Określa to poziom ochrony dla współpracujących z nim urządzeń odbiorczych.

seria Protection Station

seria 5110

seria 9130

seria 9140

seria 9155

wieżowy

rackowy

seria 5130

seria 5115

seria 5PX

seria 3S

seria Ellipse ECo
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NoWA RoDZINA 3-fAZoWYCh WYłąCZNIKóW KoMBINoWANYCh

mRB6 – 3-fazowe wyłączniki kombinowane

Współczesne instalacje elektryczne w obiek-
tach użyteczności publicznej oraz budownictwie 
mieszkaniowym bardzo często zasilają urządzenia 
wyposażone w podzespoły elektroniczne, prostow-
niki, zasilacze impulsowe itp. Urządzenia z elemen-
tami sterowanymi elektronicznie mogą powodować 
przepływ odkształconych prądów upływu, co wpły-
wa na czułość wyłączników różnicowoprądowych.

Z tego powodu wyłączniki kombinowane mRB6 
wyposażone są w człon różnicowoprądowy typu A, 
który w odróżnieniu od typu AC, czuły jest nie tylko 
na sinusoidalne prądy różnicowe, ale poprawnie 

reaguje także na prądy wyprostowane pulsacyjne. 
Prądy o takim kształcie mogą być pobierane z sieci 
przez urządzenia typu komputery, zasilacze UPS, 
lampy energooszczędne, regulatory temperatury 
i oświetlenia. W takiej sytuacji prąd różnicowy ma 
podobny kształt, co niekorzystnie wpływa na pracę 
wyłączników różnicowoprądowych typu AC.

 Serię mRB6 (rys.1) wyróżnia szereg zalet, dzięki 
którym stanowi ona odpowiedź na rosnące wyma-
gania stawiane zabezpieczeniom współczesnych 
instalacji elektrycznych. Wyłączniki dostępne są 
w szerokiej gamie charakterystyk, a dzięki możliwo-
ści dobudowy styków pomocniczych oraz optycz-
nym wskaźnikom zadziałania zapewniają duże 
możliwości sygnalizacji stanu pracy. 

W zakresie jednofazowych wyłączników kombi-
nowanych firma Eaton oferuje serię aparatów CKN6 
o wytrzymałości zwarciowej 6kA. Elektroinstalatorzy 
oraz projektanci instalacji elektrycznych sięgają po 
nie najczęściej w sytuacjach, gdy należy wydzie-
lić w instalacji obwód dedykowany np. dla sieci 
komputerowej, obwodów w łazience, kotłowni czy 
saunie. 

Podobne zastosowanie mają wyłączniki kombi-
nowane 3+N-biegunowe mRB6 o wytrzymałości 
zwarciowej 6 kA. Zakres prądów znamionowych 
od 6 do 16 A i charakterystyk wyzwalania: B, C, D 
pozwala na indywidualne dopasowanie aparatów 
do danej aplikacji.

Stosowane są do indywidualnego zabezpieczenia 
3-fazowych gniazd elektrycznych, a także odbiorni-
ków takich jak przepływowe podgrzewacze wody, 
kuchnie elektryczne, obrabiarki czy urządzenia 
przemysłowe. 

Rys.1 | �mRB6�–�wyłącznik�nadprądowy�z modułem� 
różnicowoprądowym�dla�instalacji�3-fazowych.

Rys.2 |  Optyczny�wskaźnik�zadziałania�członu�różnicowoprądowego�
biały-niebieski.�Wskaźnik�przyjmuje�kolor�niebieski�po� 
zadziałaniu�członu�różnicowoprądowego.

Seria mRB6 zapewnia duże możliwości w zakresie 
sygnalizacji i kontroli stanu pracy wyłączników oraz 
przyczyn ich wyzwolenia. Aparaty wyposażone są 
w dwa optyczne wskaźniki:
•  faktyczny wskaźnik położenia styków czerwony/

zielony, informujący o tym czy styki wyłącznika 
znajdują się w pozycji zamkniętej czy otwartej,

•  wskaźnik zadziałania członu różnicowoprądo-
wego biały/niebieski. Wskaźnik przyjmuje kolor 
niebieski po zadziałaniu członu różnicowoprądo-
wego (rys.2). 

Taki sposób sygnalizacji jest bardzo praktyczny 
z punktu widzenia ustalenia przyczyny awarii 
instalacji elektrycznej i zawężenia obszaru poszuki-
wań możliwych usterek, powodujących wyzwolenie 
wyłącznika.

mRB6 rozszerzają ofertę Eaton o wyłączniki nadprądowe  
z modułem różnicowoprądowym, które mogą być stosowane  
do zabezpieczenia instalacji 3-fazowych.
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NoWA RoDZINA 3-fAZoWYCh WYłąCZNIKóW KoMBINoWANYCh

Rys.3 |  Montaż�styków� 
pomocniczych� 
oraz�wyzwalaczy� 
do�wyłączników� 
mRB6�odbywa�się� 
bez�użycia�narzędzi� 
i połączeń�śrubowych.

Funkcjonalność mRB6 rozszerza bogaty  
osprzęt dodatkowy, na który składają się: 
•  styki pomocnicze, pozwalające na uzyskanie 

informacji o położeniu styków aparatu. Istnieje 
możliwość nabudowania dwóch styków na siebie,

•  styki sygnalizacyjne, które pozwalają na rozróż-
nienie czy wyłączenie aparatu nastąpiło w wyniku  
ręcznego przestawienia dźwigni, czy też w wyni-
ku zadziałania wyzwalaczy wyłącznika,

•  wyzwalacze wzrostowe pozwalające na zdalne 
wyzwolenie wyłącznika. Do wyzwalaczy wzrosto-
wych można dobudować z boku styk pomocniczy,

•  dźwignia pozwalająca zablokować aparat w po-
zycji załączonej lub wyłączonej. 
Styki pomocnicze oraz wyzwalacze instalowane 

są z boku wyłączników za pomocą zatrzasków bez 
użycia narzędzi i połączeń śrubowych (rys.3).

Konstrukcja i obudowa wyłączników mRB6 do-
pasowana jest do pozostałej aparatury firmy Eaton. 
Mogą być wspólnie oszynowane od góry oraz od 
dołu. Po zastosowaniu szyny łączeniowej pozostaje 
dostateczna ilość miejsca na swobodne podłą-
czenie przewodów w zaciskach aparatu. System 
mocowania do szyny TS 35 mm opierający się na 
3-pozycyjnym zatrzasku pozwala na wyjmowanie 
poszczególnych aparatów spośród zabudowanej 
obok siebie aparatury modułowej. 

Podsumowując, należy podkreślić, że wyłączniki 
kombinowane serii mRB6 pozwalają w wygodny 
i pewny sposób zrealizować zabezpieczenie instala-
cji 3-fazowych, zapewniając przy tym oszczędność 
miejsca w rozdzielnicy. Zapewniają ochronę przed 
przeciążeniami, zwarciami oraz porażeniem prądem 
elektrycznym dostosowaną do wymagań współcze-
snych instalacji elektrycznych.

ZASToSoWANIE PRZEKAźNIKóW Z-R I Z-S Do STERoWANIA oBWoDAMI INSTALACjI ELEKTRYCZNYCh

Przekaźniki Z-R i Z-S 

Sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, 
wentylacją czy klimatyzacją to tylko niektóre  
z typowych zastosowań przekaźników w instala-
cjach elektrycznych. 

Z punktu widzenia instalatora wymagania 
stawiane przekaźnikom to niezawodność pracy, 
oznaczająca pewne załączenie urządzeń stosownie 
do kategorii użytkowania, a także łatwość oprzewo-
dowania przekaźników w rozdzielnicy.  
Dla użytkowników końcowych istotna jest także 
cicha praca przekaźników oraz sygnalizacja stanu 
styków, pozwalająca na zdalną kontrolę załączenia  
/wyłączenia sterowanego urządzenia.

Wszystkie te cechy są charakterystyczne dla serii 
przekaźników Z-R i Z-S (rys. 1). Doświadczenie firmy 
Eaton Electric w budowie aparatury sterowniczej 

pełni także rolę optycznej sygnalizacji stanu styków 
wyjściowych. Dodatkowo dostępne są wersje  
przekaźników z sygnalizacyjną diodą LED, która  
w zależności od potrzeby może świecić stale lub 
tylko na czas załączenia sterowanego obwodu. 

pozwoliło na realizację przekaźników o pewnym 
działaniu w zakresie prądowym do 20 A dla Z-R 
oraz do 16 A dla Z-S w kategorii użytkowania AC1. 
Określone są wartości obciążalności prądowej prze-
kaźników także dla innych kategorii użytkowania, 
dzięki czemu mogą być one stosowane do przełą-
czania obwodów grzejnych, napędów silnikowych, 
w tym pomp, bram i rolet czy żaluzji, a także różne-
go rodzaju oświetlenia (lampy żarowe, świetlówko-
we, wyładowcze, halogenowe i inne).

Konstrukcja przekaźników została tak opraco-
wana, aby ograniczyć głośność ich pracy, przez co 
pracują one w sposób praktycznie niesłyszalny. 

Każdy z przekaźników wyposażony jest w przycisk 
umieszczony na czole aparatu, który umożliwia te-
stowanie wykonanego układu sterowania. Przycisk 

Współczesnym instalacjom elektrycznym stawiane są 
coraz większe wymagania w zakresie realizacji funkcji 
sterowania poszczególnymi obwodami i urządzeniami 
zasilanymi elektrycznie. firma Eaton Electric oferuje serię 
przekaźników instalacyjnych Z-R i impulsowych (bistabilnych) 
Z-S przeznaczonych do zastosowania w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Pozwalają one 
w pewny sposób zrealizować operacje łączeniowe,  
zapewniając przy tym komfort obsługi.

Rys.1 |  Seria�przekaźników�instalacyjnych�Z-R�i impulsowych�
(bistabilnych)�Z-S�to�bogata�oferta�aparatów,�które�cha-
rakteryzuje�różnorodność�napięć�sterujących�i konfiguracji�
styków�wyjściowych.�Znajdują�zastosowanie�do�sterowania�
obwodami�takimi,�jak�oświetlenie,�ogrzewanie,�klimatyzacja�
czy�wentylacja.
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ZASToSoWANIE PRZEKAźNIKóW Z-R I Z-S Do STERoWANIA oBWoDAMI INSTALACjI ELEKTRYCZNYCh

Montaż przekaźników odbywa się poprzez za-
trzaśnięcie ich na standardowej szynie TS 35 mm. 

Konstrukcja i rozmiar zacisków zarówno obwo-
dów głównych, jak i sterującego, gwarantują, że 
oprzewodowanie jest wykonywane w sposób szybki 
i komfortowy. Zaciski wyposażone są w odpowied-
nie wprowadzenia dla bezpiecznego podłączenia. 
Dodatkowo czytelny schemat styków przekaźnika 
umieszczony na czole aparatu ogranicza do mini-
mum możliwość błędnego podłączenia. 

Dzięki dużej ilości wariantów wykonań: sterowa-
nie napięciem przemiennym w zakresie 8-230 VAC 
oraz stałym w zakresie 8-110 VDC oraz konfiguracji 
styków wyjściowych: zwiernych, rozwiernych  
i przemiennych w ilości od 1 do 4, istnieje możli-
wość optymalnego doboru aparatów do konkret-
nego zastosowania. 

Wśród serii Z-S, przekaźników impulsowych 
stosowanych bardzo często do sterowania oświe-

•  WYŁ – styki trwale wyłączone, niezależnie od 
napięcia sterującego cewki.
W ofercie firmy Eaton Electric znajdują się rów-

nież styczniki instalacyjne o budowie modułowej 
Z-SCH, które mogą być wykorzystane do sterowania 
urządzeniami o większej mocy (obciążalność do 63 A  
w kategorii AC1) oraz styczniki serii DIL do zastoso-
wań przemysłowych.

Oferta przekaźników o budowie modułowej firmy 
Eaton Electric to pełna gama aparatów umożliwia-
jących wykonanie w pewny sposób operacji przełą-
czania obwodów. Zapewnienie komfortu działania 
dzięki ograniczeniu głośności pracy oraz sygnali-
zacja stanu sterowanych obwodów sprawiają, że 
jest to doskonałe rozwiązanie mające zastosowanie 
w budownictwie.

tleniem, warto zwrócić uwagę na przekaźniki Z-SC 
z funkcją centralnego sterowania. Pozwalają one na 
centralne, grupowe oraz lokalne załączanie oświe-
tlenia, co jest przydatne do sterowania w obiektach 
rozległych, np. blokach mieszkalnych, biurowcach 
czy szkołach (rys.2). Istnieje możliwość sterowania 
oświetleniem w całym obiekcie, na poszczególnych 
piętrach, a także każdym źródłem światła z osobna. 

Do grupy przekaźników instalacyjnych należy 
również aparat Z-TN z funkcją ręcznego wyboru 
ZAŁ/AUTO/WYŁ, który w zależności od nastawy 
działa w sposób następujący:
•  ZAŁ – styki trwale załączone do momentu,  

gdy napięcie sterujące nie zostanie załączone  
i ponownie wyłączone. Wówczas przekaźnik 
powraca do trybu AUTO,

•  AUTO – działanie standardowe jak przekaźnika 
instalacyjnego, sterowanie poprzez podanie  
napięcia na cewkę, 

Rys.2 |  Przykładowe�wykorzystanie�przekaźników�impulsowych� 
z funkcją�centralnego�sterowania�Z-SC�w obiekcie.



Styczniki DIL
są już na świecie

od ponad 100 lat

więcej informacji na  
www.moeller.pl/dilm
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WYłąCZNIKI SILNIKoWE Z NAPĘDEM PRZYCISKoWYM PKZM01 

Wyłączniki silnikowe PKZM01 

Od tamtej pory wyłączniki silnikowe PKZ stale 
się rozwijają oraz wychodzą naprzeciw bieżącym 
i przewidywanym wymaganiom stawianym przez 
rynek, stając się synonimem nie tylko wysokiej 
jakości, ale również potoczną nazwą tego typów 
aparatów wśród elektryków i użytkowników.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku jest 
wprowadzenie do oferty wyłącznika silnikowego 
PKZM01 z napędem przyciskowym (rys.1). Sto-
sowany jest on najczęściej w małych maszynach 
i urządzeniach, takich jak piły, obrabiarki, betoniarki 
lub inne proste maszyny, w których preferowana 
jest obsługa poprzez naciśnięcie (rys.2, 3). Idealnym 
miejscem na wykorzystanie tego aparatu są również 
realizacje, w których potrzebne jest stosowanie 
obudowy do wyłącznika.

Wyłączniki silnikowe są elementami do łączenia, 
ochrony i rozdzielania obwodów prądowych przede 
wszystkim obciążeń z silnikami elektrycznymi. 
Jednocześnie zabezpieczają te silniki przed znisz-
czeniem w następstwie zablokowanego rozruchu, 
przeciążenia, zwarcia czy braku jednej fazy  

firma Eaton Electric jest znanym producentem aparatury zabezpieczającej 
silniki elektryczne. Pierwsze wyłączniki produkcji Eaton pojawiły się na rynku 
już w 1932 roku i od tamtego czasu są ciągle udoskonalane. To właśnie 
firma Eaton jako pierwsza wprowadziła do oferty wyłącznik modułowy 
ze zintegrowanymi wyzwalaczem zwarciowym i przeciążeniowym, który 
wyeliminował konieczność stosowania dwóch oddzielnych aparatów.

w sieciach trójfazowych. Wyposażone są w termicz-
ny wyzwalacz do ochrony uzwojenia silnika (zabez-
pieczenie przeciążeniowe) i wyzwalacz elektroma-
gnetyczny (zabezpieczenie zwarciowe). 

Urządzenia (silniki) oraz przewody doprowadza-
jące są zabezpieczone przy pomocy wyzwalaczy 
zwarciowych ustawionych na stałe na 14 x Iu.  
Same wyłączniki przystosowane są do pracy w okre-
ślonych zakresach prądów znamionowych, dlatego 
na aparatach zostało umieszczone pokrętło, na 
którym należy ustawić wartość prądu znamiono-
wego silnika. Zapewniony jest również rozruch 
silników we wszystkich rodzajach pracy, dlatego nie 
ma potrzeby ustawienia prądu większego niż prąd 
znamionowy silnika, co dość często jest stosowane 
przez elektryków.

Wyłączniki PKZM01 dostępne są na prądy zna-
mionowe od 0,16 do 25A, a przedział ten został 
podzielony na 14 zakresów. 

W obwodach z większymi prądami roboczymi 
można wykorzystać aparat z pokrętłem PKZM0  
(do 32A) lub PKZ4 (do 65A).

Do wyłączników silnikowych PKZM01 przygo-
towana została pełna oferta akcesoriów dodatko-
wych, takich jak:

• wyzwalacz zanikowy,
• wyzwalacz wzrostowy,
• styki pomocnicze,
• wskaźnik wyzwolenia.
Wszystkie wymienione akcesoria dostępne  

dla tego wyłącznika są wspólne dla pozostałych 
aparatów PKZ0 i PKZ4.

Rys.1 |  Wyłącznik�silnikowy�PKZM01

Rys.2 |  Maszyny�piekarnicze

Rys.3 |  Piły Rys.4 |  Obudowa�o stopniu�ochrony�IP65

Szereg akcesoriów dostępnych dla wyłączników 
PKZM01 takich, jak np. obudowy o stopniu ochrony 
IP65 z przyciskiem grzybkowym, ułatwia stosowa-
nie wyłączników PKZM01 zależnie od wymagań 
stawianych przez użytkownika (rys.4). Tego typu 
wykonanie pozwala na szybkie i tanie zrealizowa-
nie wyłącznika bezpieczeństwa w maszynach, np. 
betoniarkach, czy piłach, ale często również stoso-
wany jest w miejscach gdzie panują trudne warunki 
klimatyczne, np. szklarnie. Ze względu na rodzaj 
napędu nie ma konieczności dobudowywania do 
aparatu dodatkowych wyzwalaczy zanikowych lub 
wzrostowych (tak jak ma to miejsce w przypadku 
aparatu z pokrętłem – PKZM0), a napęd mecha-
niczny gwarantuje poprawność działania i eliminuje 
możliwość pojawienia się błędów łączeniowych.

Wymiary wyłączników zostały dopasowane szero-
kością do wymiarów styczników o tych samych prą-
dach znamionowych, tak aby zestaw do rozruchu 
bezpośredniego zajmował jak najmniej miejsca.

Wyłączniki PKZM01 posiadają zdolność wyłącza-
nia bardzo dużych prądów zwarciowych do 50 kA, 
dzięki czemu mogą być stosowane bez dobezpie-
czenia.

Prosta konstrukcja i atrakcyjna 
cena sprawiają, że wyłączniki 
PKZM01 to najlepszy wybór dla 
elektryków wykorzystujących je do 
zabezpieczania silników w maszy-
nach i urządzeniach. Jednocześnie 
bogate wyposażenie dodatkowe 
ułatwia prostą realizację funkcji 
zamierzonych przez projektan-
ta układu. O najwyższej jakości 
wyłączników silnikowych PKZM01 
świadczą również dopuszczenia 
przyznane przez wiele towarzystw 
klasyfikacyjnych.
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MINIATURoWY STYCZNIK Do ZABUDoWY W RoZDZIELNICY MoDUłoWEj

Nowy mini stycznik DILEM12 

Do tej pory styczniki DILEM mogły być stoso-
wane w układach o mocy do 4 kW przy napięciu 
400 V, w kategorii AC-3. Obecnie granica ta zo-
stała przesu nięta na 5,5 kW, poprzez wprowa-
dzenie stycznika o nazwie DILEM12 (rys. 1). Jest 

to równorzędny aparat do stycznika mocy DILM12, 
ale jest od niego zdecydowanie mniejszy. Do tej pory 

w aplikacjach, w których jednym z kluczowych kryte-
riów jest wielkość (co przekłada się na rozmiar obudowy), 

zastosowanie styczników DILM12 nie było możliwe. Styczni-
ki DILEM12 rozwiązują ten problem.

Nowe mini styczniki DILEM12 mają identyczne wymiary jak pozostałe styczniki serii DILEM i DILER,  
dzięki czemu zapewniają minimalizację wymiarów i umożliwiają mocowanie ich w mniejszych obu-
dowach, niż w przypadku innych styczników z oferty Eaton Electric. Wymiary stycznika DILEM12 (rys. 
2) to 45 mm x 58 mm x 52 mm (szerokość x wysokość x głębokość). 

Oczywiście do nowego aparatu pasuje cały osprzęt dodatkowy wykorzystywany w serii DILEM.  

Najczęściej wykorzystywane elementy to układ tłumiący, tj.: zmniejszający piki powstające przy załą-
czeniach, np. silnika, oraz mocowane od czoła styki pomocnicze (rys. 3). 

W większości przypadków jeden styk wbudowany w stycznik wystarcza, w innym przypadku moż-
na wykorzystać styki zabudowywane na czole aparatu. W zależności od aplikacji, w której stycznik 
jest wykorzystywany, użytkownik może wybrać pomiędzy stykami NC i NO.

Wszystkie styki pomocnicze NC (z wyjątkiem tych z opóźnionym odpadaniem) pozwalają na zdu-
blowanie styków zgodnie z IEC/EN 60947-4-1 i użycie ich jako styków sygnałowych, wykorzystywa-
nych do sygnalizacji stanu pracy stycznika w aplikacjach bezpieczeństwa.

W wyposażeniu dodatkowym można również 
znaleźć blokadę mechaniczną MVDILE (rys. 4), 
która pozwoli na stworzenie z aparatów układów 
nawrotnych do sterowania silnikami. Użytkownicy 
mogą również wybierać w szerokim wachlarzu 
napięć sterujących.

W ramach oferty mini styczników DILEM12 
wprowadzono również nowy przekaźnik przeciąże-
niowy ZE-12, przystosowany do pracy w zakresach 
prądu 9-12A, który umożliwia tworzenie układów 
rozruchowych dla silników. 

Aktualna oferta styczników firmy Eaton Electric 
jest jeszcze bardziej dopasowana do wymagań 
klienta i panujących trendów na rynku. Jednocze-
śnie jeszcze lepiej pozwala tworzyć nowoczesne 
rozwiązania techniczne przy jednoczesnym za-
chowaniu niskich kosztów zakupu i eksploatacji. 
Wysoka jakość potwierdzona jest również wielo-
ma certyfikatami dopuszczającymi do stosowania 
aparatów na całym świecie i w najtrudniejszych 
warunkach.

Styczniki firmy Eaton Electric znane są na rynku już od przeszło 100 lat. ogromne 
doświadczenie w ich projektowaniu i produkcji pozwoliło na osiągnięcie unikalnej 
jakości, która przekłada się na bezawaryjność, czyli cechy najbardziej poszukiwa-
ne przez użytkowników i konstruktorów maszyn. W ostatnim czasie firma Eaton 
Electric wprowadziła do swojej oferty nowe rozwiązania w zakresie doskonale już 
znanej serii mini styczników DILEM.
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Rys.1 |  Nowy�stycznik� 
miniaturowy�DILEM12

Rys.2 |  Wymiary�stycznika�DILEM12

Rys.3 |  Styki�pomocnicze

Rys.4 |  Blokada�mechaniczna�MVDILE
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NoWośCI W APARATURZE STERUjąCEj I SYgNALIZACYjNEj

RMQ-Titan  
  – nowości
RMQ-Titan to obecnie najpopularniejsza  
aparatura sterująca i sygnalizacyjna dostępna  
na polskim rynku. Największymi jej atutami są  
doskonała jakość wykonania oraz niezawodność  
działania. Ponadto dzięki uniwersalności,  
możliwości pracy nawet w najtrudniejszych  
warunkach oraz nowoczesnemu wzornictwu  
znajduje ona szerokie zastosowanie zarówno  
w przemyśle, jak i automatyce budynkowej.

O bogactwie oferty stanowią liczne warianty wykonania 
elementów sterujących i sygnalizacyjnych. Przyciski (pła-
skie, wypukłe, wystające grzybkowe) oraz przełączniki 
(z obrotową główką, przełączniki piórkowe lub z klu-
czykiem) można dopasować do potrzeb każdej 
instalacji, również poprzez zmianę sposobu 
ich działania – z samopowrotem lub bez 
samopowrotu. Gniazda USB ułatwiają komu-
nikację ze sterownikami, a nowe wykonania 
joysticków (dwu- i czteropozycyjne) z podwój-
nym punktem zadziałania (rys. 1) pozwalają na 
realizację jeszcze bardziej skomplikowanych aplikacji. Istotne jest jedynie,  
aby w tego typu przypadkach wykorzystywać kombinację tradycyjnych styków 
zwiernych (M22-K10) wraz ze stykami przyspieszonymi (M22-K10P) lub  
styków zwiernych (M22-K01) wraz ze stykami opóźnionymi (M22-K01D).
Oprócz przycisków i przełączników w ofercie firmy Eaton Electric można znaleźć 
szeroką gamę lampek sygnalizacyjnych (płaskie / stożkowe). Największą ich zaletą 
jest działanie w oparciu o technologię LED. Charakteryzują się one nie tylko szero-
kim zakresem napięć pracy, lecz również niespotykaną wśród zwyczajnych żarówek 
żywotnością (do 100 tysięcy godzin ciągłej pracy) oraz odpornością na drgania.
Jednym z głównych zadań stawianych przed aparaturą sterującą i sygnalizacyj-
ną jest realizowanie funkcji wyłączania awaryjnego. Szeroka gama napędów 
przycisków bezpieczeństwa pozwala na skuteczne zapewnienie ochrony maszyn 
i urządzeń (a przede wszystkim ludzi przy nich pracujących).
Aby wyjść naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom klientów firma Eaton Electric 
wprowadziła do swojej oferty nową serię przycisków bezpieczeństwa. Obok 
sprawdzonych i popularnych modeli M22-PV pojawiły się w uzupełnieniu dwie 
nowe wersje - przyciski o średnicach „grzybka” 45 lub 60mm. 
Nowe elementy oferowane są w różnych wersjach wykona-
nia, m.in. z napędami odblokowywanymi przez obrót lub 
pociągnięcie, a także wyposażone w zamki (typu MS lub 
Ronis) oraz podświetlenie (przy pomocy LED). Ciekawą 
propozycją jest element czołowy wyposażony w me-
chaniczną sygnalizację zadziałania. Rozwiązanie to 
pozwala na precyzyjne określenie położenia przycisku 
nawet z dużej odległości. Sygnalizacja mechaniczna 
została zintegrowana z napędem tak, aby zmieniała 
kolor z zielonego na czerwony w zależności od tego 
czy przycisk został wciśnięty czy też nie. Istotne jest, 
że taki sposób sygnalizacji nie wymaga żadnych 
dodatkowych elementów.
Wraz z nowymi przyciskami w ofercie pojawiły się 
specjalne elementy stykowe dedykowane do ukła-
dów bezpieczeństwa. Styki z samokontrolą (rys. 2) 
zapewnią poprawną sygnalizację nawet w momencie 
mechanicznego odczepienia napędu przycisku od sty-
ków (na przykład na skutek zbyt silnego uderzenia). 

Specjalny system połączonych szeregowo styków normalnie otwartego z nor-
malnie zamkniętym przeznaczony jest zarówno do jedno-, jak i dwukanałowych 
obwodów bezpieczeństwa (spełniających poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 
SIL3 wg EN 62061 oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa E wg EN ISO 13849-
1). Pod względem montażu styki z samokontrolą występują w wykonaniu przezna-
czonym zarówno do instalacji na łączniku M22-A, jak i w obudowach M22-I…
Kolejną z nowości, które pojawiły się w ofercie, są pierścienie podświetlające 
(rys. 3). Dzięki nim przyciski bezpieczeństwa za każdym razem będą odpowiednio 
oznaczone i doskonale widoczne niezależnie od warunków panujących w po-
mieszczeniu. Pierścienie podświetlane wyposażone są w trzy niezależnie stero-
wane grupy LEDów, które mogą być dowolnie programowane (świecenie ciągłe, 
pulsacyjne lub w postaci światła biegnącego). Ich działanie będzie określone 
stanem położenia napędu (przycisku).
Utrzymanie w przypadku większości elementów stopnia ochrony na poziomie 
IP67 i IP69K, możliwość pracy w środowisku zagrożonym wybuchem (EX II 2D) 
oraz dowolność w tworzeniu indywidualnych opisów i grafik przy pomocy pro-

gramu Labeleditor jeszcze bardziej zwiększają atrakcyjność systemu 
RMQ-Titan jako kompleksowego rozwiązania w dziedzinie sterowa-
nia, kontroli i sygnalizacji.

Rys.2 | Styk z samokontrolą

Rys.3 | Pierścień podświetlający

Rys.1 | Joystick
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SYSTEM RoZDZIELNIC XVTL Do 2500 A fIRMY EAToN ELECTRIC

Rozdzielnice XVTL do 2500 A

Rozdzielnice XVTL firmy Eaton Electric to wybór 
110 różnych obudów o szerokościach od 425 do 
1200 mm i głębokościach od 300 do 800 mm. 
Wszystkie rozdzielnice w standardzie wyposażone 
są w pełną pokrywę dachową, ścianę tylną oraz 
drzwi pełne stalowe, zamykane dźwignią w trzech 
punktach. Niezależnie od stopnia ochrony IP, drzwi 
wyposażone są w wylewaną uszczelkę. Istnieje 
możliwość zamówienia drzwi przeszklonych bądź 
drzwi z kratką wentylacyjną (IP31). 

Zarówno rozdzielnice IP40, jak i IP55 dostarczane 
są bez osłon bocznych, które to należy zamawiać 
oddzielnie. Osłony boczne mocowane są w prosty 
sposób śrubami na ramie rozdzielnicy. Dzięki ich 
łatwemu zdejmowaniu, system ten posiada możli-
wość zabudowy szeregowej za pomocą specjalnego 
zestawu XAC. Na zestaw ten składa się 16 śrub, 
a w przypadku łączenia obudów IP55 dodatkowo 
zawiera on samoprzylepną taśmę, która mocowana 
jest w miejscu łączenia rozdzielnic, dzięki czemu 
uszczelnia płaszczyznę połączenia pól IP55.

Wprowadzenia dolne dobieramy indywidualnie 
stosując specjalne osłony typu XSPBA lub dzięki sy-
metryczności ramy rozdzielnicy możemy zastosować 
dodatkową pokrywę dachową jako płytę podłogo-
wą. System ten posiada dwa rodzaje cokołów  
o wysokości 100 i 200 mm.

W ofercie rozdzielnic XVTL znajduje się także 
specjalna rama narożna o różnych głębokościach 
dedykowana dla projektów, które wymagają realizacji 
wielopolowych rozdzielnic w kształcie litery L bądź U.

Rozdzielnice XVTL zawierają wiele prostych 
elementów do montażu aparatury modułowej, jak 
również aparatury o znacznych gabarytach. Stan-
dardowa płyta montażowa może być montowana 
na dwa sposoby:

- bezpośrednio na ramie rozdzielnicy,
- przy pomocy zestawu kątowników XVTL-IC/BRA/

SET (rozwiązanie to umożliwia regulację głębokości 
montażu płyty w rozdzielnicach). (Rys. 1)

W ofercie znajduje się także wiele innych mniej-
szych paneli montażowych, które służą do monto-
wania wyłączników kompaktowych oraz mostów 
szynowych.

System XVTL zawiera również bardzo pomocne 
profile pionowe XVTL-VP oraz poziome XVTL-HP.  
Są one stosowane do mocowania płyt montażo-
wych z aparatami o różnych gabarytach, a także 
płyt wykonanych we własnym zakresie. Profile 
dostępne są w różnych wysokościach, co umożli-
wia efektywne zagospodarowanie całej przestrzeni 
rozdzielnicy (Rys. 2).

Rys.1 |  Płyta�montażowa�XVTL-IC�zamo�cowana�przy�pomocy� 
zestawu�kątowników�XVTL-IC/BRA/SET.

Rys.2 |  Widok�przykładowej�rozdzielnicy� 
XVTL�przystosowanej�do�zabudowy�
aparaturą�o różnych�gabarytach,� 
za�pomocą�profili�poziomych�XVTL-HP�
(a),�profili�pionowych�XVTL-VP�(b)� 
oraz�uniwersalnej�płyty�montażowej�
BPZ-MPL�(c).

System rozdzielnic XVTL do 2500 A zawiera wiele możliwości montażowych,  
a także jest kompatybilny z innymi rozdzielnicami firmy Eaton (np. Profi+).  
Dodatkowym atutem systemu jest możliwość zamawiania rozdzielnic  
w czterech różnych wysokościach: 1400, 1600, 1800, 2000 mm. Wszystkie  
obudowy wykonane są w I klasie ochronności i dostępne są w dwóch  
stopniach ochrony: IP40 oraz IP55.

a
c

b
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SYSTEM RoZDZIELNIC XVTL Do 2500 A fIRMY EAToN ELECTRIC

PRogRAM WSPoMAgAjąCY PRojEKToWANIE I WYCENĘ URZąDZEń ELEKTRYCZNYCh EAToN 

SBC SwitchBoard Configurator 
Eaton od dłuższego czasu przygotowuje oprogramowanie typu CAE (Computer Aided Engineering),  
wspomagające czynności inżynierskie. Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim okresie była premiera  
oprogramowania SBC SwitchBoard Configurator, które przeznaczone jest do doboru i wyceny rozdzielnic elektrycznych. 
Ponadto ukazały się aktualizacje Pająka – programu wspierającego projektowanie sieci niskiego napięcia, cennika/nakładki 
CAD oraz konfiguratorów (m.in. do składania wyłączników mocy NZM i IZM). Wszystkie aplikacje dostępne są bezpłatnie 
na stronie www.moeller.pl.

SBC SwitchBoard Configurator
To nowa, budowana od podstaw aplikacja 

komputerowa. Prace związane z udoskonalaniem 
programu przebiegają intensywnie. Pomocne są 
tutaj wszystkie uwagi zgłaszane przez użytkowni-
ków na adres pl-programy@eaton.com. Zarejestro-
wani odbiorcy wersji BETA otrzymują wiadomości 
e-mail z wykazem zmian w kolejnych odsłonach 
programu. Przy aktywnym połączeniu z Internetem 
SBC SwitchBoard Configurator BETA aktualizuje się 
samodzielnie. W trzecim kwartale 2011 roku wersję 
BETA zastąpi wersja finalna. Oprogramowanie jest 
bezpłatne – aby je pobrać należy odwiedzić stronę 
www.moeller.pl/sbc, gdzie po rejestracji uzyskuje 
się dostęp do pliku instalacyjnego oraz do klucza 
licencyjnego. 

Rys.1 |  SBC�SwitchBoard�Configurator�1.0.99�BETA� 
–�opis�trybów�pracy

SBC SwitchBoard Configurator BETA podzielony 
jest na funkcjonalne moduły, w których realizuje się 
kolejne czynności projektowe. W programie można 
wybrać tryb pracy: Szybki dobór lub Dobór stan-
dardowy. Wpływa to na sposób działania aplikacji. 
Tryb uproszczony pracy służy do szybszej wyceny 
rozdzielnicy, użytkownik wybiera jedynie obudowę 
spośród listy dostępnych rozwiązań. Wynikiem jest 
tutaj wizualizacja wraz z zestawieniem elementów 
składowych rozdzielnicy.  
Tryb standardowy to pełna konfiguracja rozdzielnicy 
wraz z zainstalowanymi wewnątrz urządzeniami. 
Efektem pracy są w tym wypadku schematy ideowe 
i elektryczne projektowanej rozdzielnicy, wizuali-
zacja wraz z proponowanym rozmieszczeniem 
urządzeń, a także pełne zestawienie zawierające 
wszelkie wymagane elementy.  

Ogromną zaletą nowego sytemu jest 
możliwość montażu aparatury moduło-
wej, wykorzystując do tego celu specjalne 
wkładki adaptacyjne. Po zamontowaniu 
tego elementu, elektroinstalator montuje 
aparaturę w identyczny sposób, jak w roz-
dzielnicach typu Profi+ na 630 A (Rys. 3). 
Niezależnie od rodzaju stosowanej apara-
tury, mosty szynowe w obudowach XVTL 
mogą być mocowane z tyłu lub u góry 
rozdzielnicy.

W osprzęcie dodatkowym znajdziemy 
wkładki patentowe, szereg różnego rodzaju 
wkładek kształtowych, czy bardzo przydat-
ne listwy do mocowania wprowadzanych 
kabli (profil C i L), które mogą być moco-
wane w cokołach rozdzielnic XVTL. 

System rozdzielnic XVTL firmy Eaton  
Electric przeznaczony jest do rozdziału 
energii. Obudowy te przystosowane są do 
pracy z prądem znamionowym do 2500 A. 
Nadają się do zastosowania zarówno 
w budynkach użyteczności publicznej, 
jak i obiektach przemysłowych. Rozdziel-
nice XVTL są przygotowane do montażu 
aparatury przemysłowej oraz aparatury 
modułowej. Rys.3 |  Widok�rozdzielnicy�XVTL�z wyko-

rzystaniem�wkładki�adaptacyjnej�do�
mocowania�aparatury�modułowej�
i przemysłowej.
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Rys.2 |  SBC�SwitchBoard�Configurator�1.0.99�BETA� 
–�Moduł�Szybki�dobór

Rys.3 |  SBC�SwitchBoard�Configurator�1.0.99�BETA� 
–�Moduł�Dobór�aparatów

Rys.5 |  SBC�SwitchBoard�Configurator�1.0.99�BETA� 
–�Moduł�Widok

Rys.4 |  SBC�SwitchBoard�Configurator�1.0.99�BETA� 
–�Moduł�Dobór�rozdzielnicy

Rys.6 |  SBC�SwitchBoard�Configurator�1.0.99�BETA� 
–�Moduł�Zestawienie

Zależnie od ustawień użytkownik ma dostęp do modułów: Szybki dobór-Wi-
dok-Zestawienie (dla szybkiego, uproszczonego trybu pracy) oraz Dobór apa-
ratów-Dobór rozdzielnicy-Akcesoria-Widok-Zestawienie (dla doboru standar-
dowego). Wspólne dla obu trybów moduły mają jednak rożne funkcjonalności 
zależnie od wybranej ścieżki działania. W przypadku doboru standardowego 
w module Widok można edytować zarówno dobrane już aparaty, jak również 
samą rozdzielnicę. Oprócz typowych opcji dla środowiska typu CAD doda-
no następujące funkcje edycji: Zmień szerokość szafy, Zmień wysokość szafy, 
Przedział kablowy, Wstaw rząd modułowy, Wstaw płytę uniwersalną, Wstaw 
osłonę, Klonuj, Usuń.

 Sposób przeprowadzania zmian na widoku rozdzielnicy zależy od wyboru 
trybu edycji kontrolowanej lub opcji swobodnej. W trakcie edycji kontrolo-
wanej, program bada spójność zainstalowanej grupy elementów (np. osłona, 
aparaty pod nią wraz z szyną montażową). Włączenie trybu edycji swobodnej 
daje możliwość dowolnej zmiany w zakresie projektowanej rozdzielnicy, a tak-
że umożliwia dostęp do większej ilości opcji charakterystycznych dla aplikacji 
typu CAD.

Z pewnością już dzisiaj program może stanowić nieocenioną pomoc w pro-
cesie projektowania i wyceny rozdzielnic elektrycznych. Eaton dołoży wszelkich 
starań, aby wersja finalna spełniała oczekiwania odbiorców.

Pomoc techniczna do wszystkich aplikacji Eaton dostępna jest pod adresem 
pl-programy@eaton.com
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xComfort

Uniwersalny przycisk bezprzewodowy 55 x 55 mm 

Najnowszy uniwersalny przycisk bezprzewodowy (rys. 1) został stworzony głównie z myślą o wygodzie użytkowni-
ków. Wyróżnia się uniwersalnością oraz funkcjonalnością w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań. Przycisk może 
być osadzony w dowolnych ramkach w  rozmiarze 55 x 55 mm (rys. 2), co pozwala na swobodne dopasowanie 
go do wystroju wnętrza. Występuje w trzech wykonaniach montowanych w pojedynczej ramce: 1-klawiszowym, 
2-klawiszowym, oraz 4-klawiszowym, zwiększających w znaczący sposób funkcjonalność w stosunku do tradycyj-
nych przycisków. Pojedynczy klawisz przycisku rozróżnia długie oraz krótkie przyciśnięcie w obu kierunkach przy 
sterowaniu przez użytkownika, mogąc wykonać zupełnie inne funkcje dla każdego rodzaju przyciśnięcia. Przycisk 

może oczywiście posłużyć do sterowania oświetleniem, roletami, czy ogrzewaniem lub, 
uruchamiać pojedynczym przyciśnięciem zaprogramowanie ustawienie, np. do 

oglądania filmu, polegające na włączeniu ogrzewania, zamknięciu rolet, 
wyłączeniu świateł górnych i przyciemnieniu kinkietów bocznych. Wyko-

nanie w technologii bezprzewodowej umożliwia umieszczenie przycisku 
przy pomocy taśmy dwustronnej na dowolnej powierzchni, np. szkle, 
drewnie, czy cegle w dowolnym miejscu wnętrza. Dodatkową zaletą 
bezprzewodowego rozwiązania jest możliwość przeniesienia przycisku 
w inne miejsce w przypadku ewentualnego remontu oraz przeprogra-
mowania jego funkcjonalności bez żadnej ingerencji w ściany. 

oprogramowanie do wizualizacji i sterowania – xVision

xVision jest dedykowanym oprogramowaniem stworzonym do kontroli i nadzoru urządzeń systemu 
xComfort. Aplikacja służy do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, roletami i innymi urządzeniami 

domu przy pomocy panelu dotykowego (rys. 3) lub komputera z systemem operacyjnym Windows 
XP, Vista lub 7. Oprogramowanie xVision komunikuje się z systemem xComfort poprzez moduł 

CKOZ-00/03 i umożliwia zarządzanie całym domem oraz jego wizualizację z jednego miejsca. 
xVision umożliwia edytowanie wizualizacji o własne podkłady graficzne, dając świetny 

efekt wizualny połączony z prostym i intuicyjnym sterowaniem (rys. 4 i 5).  

firma Eaton Electric, podążając za rozwojem inteligentnych instalacji oraz 
równocześnie wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, wzbogaciła  
ofertę bezprzewodowego systemu sterowania xComfort o nowe produkty.  
W tym artykule umieszczono informacje na ich temat.

Rys.4 | 

Rys.1 | Przycisk bezprzewodowy

Rys.2 |  Przycisk osadzony w ramce 55 x 55 mm

Rys.5 | 
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Rys.3 |  Panel dotykowy 
z oprogramowaniem 
xVision

Rys.6 | 

Rys.8 | 

Rys.7 | 

Program jest wyposażony w specjalny interfejs 
graficzny (rys. 6), gdzie użytkownik może sterować 
ogrzewaniem w każdej ze stref grzewczych (po-
mieszczeń) lub pozostawić sterowanie automatycz-
nemu działaniu xVision utrzymującemu odpowiednie 
temperatury w określonych godzinach w każdym 
z pomieszczeń. Ponadto dzięki xVision można uru-

wyświetlająca ulubione zdjęcia, sprawiają, że xVision 
to coś więcej niż program do sterowania. xVision 
to nie tylko przyjazny interfejs graficzny i intuicyjne 
sterowanie – aplikacja, dzięki nieograniczonym funk-
cjom logicznym oraz programom czasowym, spełni 
nawet najbardziej wymagające potrzeby użytkowni-
ków. Funkcjonalność xVision sprawia że aplikacja ta 
to prawdziwe centrum zarządzania domem.

chomić jednym przyciśnięciem symulację obecno-
ści, sceny świetlne, czy obejrzeć podgląd z kamer 
zainstalowanych w domu (rys. 7). Wbudowana 
przeglądarka internetowa (rys. 8) oraz klawiatura 
dotykowa umożliwią swobodne surfowanie po necie 
oraz przeglądanie e-maili. Dodatkowe funkcje, takie 
jak zostawianie notatek w formie „żółtych kartek” 
dla innych domowników, czy funkcja ramki cyfrowej 
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EAToN RADZI 

oDPoWIEDź
Sterowanie ogrzewaniem najlepiej realizować przy pomocy 
przekaźników programowalnych. Aparaty te pozwalają za-
równo na proste – ręczne wprowadzanie wartości żądanych 
temperatur, jak i bardziej zaawansowane procesy (uwzględ-
niające inercję układu grzewczego) w celu efektywniejszego 
wykorzystywania energii (np. utrzymywanie niższych warto-
ści w nocy, a wyższych w ciągu dnia).
W przypadku sterowania ogrzewaniem w dwóch strefach, 
najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie przekaź-
nika programowalnego MFD-Titan firmy Eaton. Procesor  
(MFD-CP8-ME) pozwala na podłączenie wyświetlacza  
(MFD-80-B), dzięki któremu możliwe jest zadawanie para-
metrów, zmiana ustawień lub wybór trybu pracy. Konstruk-
cja wyświetlacza zapewnia wysoki stopień ochrony - IP65 –  
i  pozwala na montaż bezpośrednio na drzwiach rozdziel-
nicy (praktycznie niezależnie od miejsca jej usytuowania). 
Do jednostki centralnej oprócz wyświetlacza podłączane są  

 
moduły wejść/wyjść. W  tym przypadku najlepszym wy-
borem będzie MFD-TP12-PT-B. Moduł ten pozwoli na 
bezpośrednie podpięcie dwóch czujników PT100. Dzięki 
temu nie będą potrzebne żadne dodatkowe przekaźniki,  
a pomiar temperatury w zakresie -200 +200 °C będzie nie-
zwykle prosty do zrealizowania. Oprócz odczytu temperatu-
ry moduł udostępnia 4 wyjścia tranzystorowe, przy pomocy 
których można sterować urządzeniami wykonawczymi (np. 
załączać i wyłączać wybrane obwody grzewcze).
Tworzenie programu jest niezwykle proste i może być reali-
zowane na dwa sposoby: z poziomu klawiatury wyświetla-
cza lub z  komputera (z  wykorzystaniem oprogramowania 
Easy-Soft-Pro). Dzięki drabinkowej formie zapisu poruszanie 
się w programie jest intuicyjne i nie sprawia trudności elek-
trykom. Możliwość tworzenia indywidualnych haseł zapew-
nia bezpieczeństwo i pewność sprawnego funkcjonowania 
całego systemu.

Mam do zrealizowania układ 
sterowania ogrzewaniem elek-
trycznym w przydomowym ba-
senie. Ogrzewanie będzie miało 
za zadanie utrzymywać na za-
danym poziomie temperaturę 
wody i powietrza. Jak w prosty 
sposób można tego dokonać?

Jak zrealizować sterowanie ogrzewaniem  
przy pomocy przekaźnika programowalnego?

Automatyczne sterowanie  
oświetleniem witryny sklepu?

obciążalność stycznika instalacyjnego Z-SCh230/1/25-20
Z-SCH/25/… Z-SCH/40/… Z-SCH/63/…

Kategoria użytkowania  
AC1

Znam. prąd pracy 
60° C IφAC1 A 25 (60°) 40 (60°) 63 (60°)

Zdolność łączeniowa wartość efektywna Ieff
wartość szczytowa Iszczytowa

A
A

200
280

360
510

480
680

Kategoria użytkowania 
AC5a

Moc znamionowa  
przy 220-240 V~

cosφ 0,45
cosφ 0,9

DUO

kW
kW
kW

1,3
1,2
3,7

3,4
3,1
6,3

5,5
5,1
10

Kategoria użytkowania 
AC5b

Moc znamionowa  
przy 220-240 V~ kW 3 5,7 8

oDPoWIEDź
Instalacja taka może zostać wykonana przy zastosowaniu stycznika instalacyjnego oraz cyfrowego zegara astrono-
micznego, które znajdują w ofercie firmy Eaton: odpowiednio Z-SCH/230/1/25-20 i SA-TD/1W.
 Zastosowanie zegara SA-TD/1W umożliwi wysterowanie stycznika na czas od wschodu do zachodu słońca (czasy 
te są fabrycznie wprowadzone do pamięci zegara), dzięki czemu proces załączania i wyłączania oświetlenia zo-
stanie zautomatyzowany. Dodatkowo jeśli klient chciałby, aby oświetlenie zostało wyłączone w danych godzinach 
nocnych (w celu zmniejszenia zużycia energii) np. gdy panuje najmniejszy ruch na ulicach, możliwe jest wprowa-
dzenie dodatkowej przerwy nocnej w programie sterującym zegara. Alternatywą do zastosowania zegara astrono-
micznego jest wykorzystanie wyłącznika zmierzchowego z czujnikiem natężenia oświetlenia. 
Załączanie oświetlenia może być wykonane poprzez stycznik Z-SCH/230/1/25-20. W kategorii użytkowania AC5a 
(włączanie świetlówek) umożliwia podłączenie mocy do 1200 W (tabela), spełniając wymagania klienta. Dodat-
kową zaletą zastosowanego rozwiązania jest wyeliminowanie włącznika ze ściany, co ma często wpływ na efekt 
wizualny wystroju wnętrza. 
Jak widać, dzięki zastosowaniu powyższych aparatów, możliwe jest zrealizowanie automatycznego sterowania 
oświetleniem.Każdorazowo przy doborze stycznika należy zwrócić uwagę na ilość i moc zastosowanych świetló-
wek. Ponadto, przy zbyt dużej liczbie świetlówek (powyżej 20 na fazę), może dochodzić do pobudzania wyłącznika 

różnicowoprądowego przy załączaniu zabezpiecza-
nego obwodu oświetleniowego. Zaleca się wówczas 
zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 
typu G (krótkozwłocznego), który działa ze zwłoką 
czasową 10 ms, co pozwala uniknąć zbędnego za-
działania.

Klient chciałby zautomatyzować sterowanie 
nocnym oświetleniem witryny sklepowej, któ-
re do tej pory sterowane było ręcznie. Obwód 
oświetleniowy zawiera 12 świetlówek o mocy 
36 W. Jak można w najprostszy sposób dosto-
sować tę instalację, aby odpowiadała wymaga-
niom klienta? 
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jeśli nurtują Cię pytania z dziedziny elektrotechniki,  
napisz do nas na pl-porady@eaton.com

oDPoWIEDź
Sygnalizacja zadziałania wyłącznika realizowana 
jest dzięki stykom pomocniczym i  sygnalizacyjnym, 
będącym częścią osprzętu dodatkowego. Aparaty 
mocowane są na szynie TH35 obok wyłączników 
nadprądowych i różnicowoprądowych. 
W  aplikacjach, które wymagają tylko informacji 
o  położeniu styków wyłącznika, stosuje się styki 
pomocnicze. Informacja ta, w  przypadku wyłącz-
ników różnicowoprądowych CFI6, jest uzyskiwa-
na dzięki stykowi pomocniczemu Z-HK (rys.1). 
Natomiast styk pomocniczy Z-AHK stosuje się do  
wyłączników CLS6, CKN6. Oba typy styków wypo-
sażono w dwa styki: zwierny i rozwierny – ich stan 
zależy od położenia styków wyłącznika.

  
Dodatkowo aparaty te posiadają funkcje samoczysz-
czenia zestyków, dzięki czemu nadają się na szcze-
gólnie małe napięcia.
W instalacjach bardziej wymagających (np. central-
ne dyspozytornie, hale przemysłowe) gdzie – poza 
informacją o położeniu zestyków wyłącznika – waż-
na jest informacja o przyczynie wyłączenia aparatu, 
stosuje się styki sygnalizacyjne. Styk sygnalizacyjny 
Z-NHK (rys.2) umożliwia sygnalizację przyczyny wy-
łączenia aparatu. 
Wyposażony jest w  dwa styki przemienne – jeden 
z nich odzwierciedla położenie styków wyłącznika, 
drugi może zachować się w dwojaki sposób: 
 • przełączać analogicznie jak pierwszy styk,
 •  wskazywać zadziałanie wyzwalacza wyłączni-

ka – nie zareaguje na ręczne przemieszczenie 
dźwigni wyłącznika, przełączy jedynie w wyni-
ku zadziałania jego wyzwalacza.

Wyboru sposobu działania drugiego styku Z-NHK 
dokonuje się za pomocą pokrętła umieszczonego na 
jego obudowie (rys.3). 

W jaki sposób zrealizować  
sygnalizację zadziałania  

wyłącznika?

Rys.1 Styk pomocniczy  
Z-HK firmy Eaton

Rys.3 Pokrętło, które umożliwia wybór sposobu  
działania drugiego styku aparatu Z-NHK:  
pozycja A – wskazanie zadziałania wyzwalacza  
wyłącznika, pozycja B – wskazanie stanów styków 
wyłącznika

Rys.2 Styk Z-NHK dobudowuje się z lewej strony wyłączników CLS6, CKN6, Z-MS.  
Natomiast w przypadku wyłączników CFI6, styk Z-NHK dobudowuje się z prawej strony

W dyspozytorniach rozproszonych instalacji elektrycznych oprócz szybkiego 
zlokalizowania zaistniałego problemu, ważne jest rozpoznanie jego charak-
teru. W  przypadku wyłączników nadprądowych czy różnicowoprądowych 
istnieje potrzeba uzyskania informacji, z  jakiego powodu wyzwolił wyłącz-
nik: czy było to wystąpienie sytuacji awaryjnej zwarcie/upływ, czy ręczne 
przełączenie. W  jaki sposób można uzyskać informację o przyczynie wyłą-
czenia aparatu?

oDPoWIEDź
Prawidłowy montaż ograniczników przepięć jest szczególnie istotny w odniesieniu do 
ograniczników typu 1 i 1+2, których zadaniem jest ochrona instalacji elektrycznych 
w przypadku bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w zewnętrzną instalację 
odgromową lub linię napowietrzną. Negatywne oddziaływanie prądu piorunowego 
związane jest nie tylko z jego dużą wartością, dochodzącą nawet do 200 kA, ale także 
ze znaczną szybkością narastania mierzoną w kA/ms. 
Przewody łączące ograniczniki przepięć powinny być jak najkrótsze. Zachowując mi-
nimalne długości przewodów łączeniowych (do 0,5 m) ograniczane są spadki napięć 
jakie na nich powstają przy przewodzeniu prądu piorunowego (rys.1). W przypadku, 
gdy długość przewodów łączeniowych nie może być odpowiednio mała, należy wów-
czas zastosować połączenie typu V, dzięki któremu dodatkowe spadki napięć na prze-

wodach są eliminowane (rys.2). 

Jakie są wymagania dotyczące montażu  
ograniczników przepięć typu 1 i 1+2 (klasy B i B+C)?

Rys.1 Dodatkowe spadki napięcia na przewodach 
łączeniowych ogranicznika przepięć podczas 
odprowadzania udaru: 
Uwy = U1 + U2 + Uogr , gdzie Uogr – napięcie na 
ograniczniku przepięć 
U1, U2 – spadki napięć na przewodach łączących 
U = L di/dt 
L – indukcyjność przewodów łączących 
di/dt – szybkość narastania prądu

Przy montażu ograniczników przepięć powinno się także zwrócić uwagę na solidne 
dokręcenie przewodów w zaciskach aparatów (należy stosować przewody o przekroju 
co najmniej 16 mm2). Przepływ prądu udarowego wiąże się z oddziaływaniem dużych 
sił elektrodynamicznych, które mogą doprowadzić do wyrwania przewodów z zaci-
sków ogranicznika. 
Należy dodać, że dokonując montażu ograniczników przepięć typu 1 i 1+2, dla których 
podczas odprowadzania prądów udarowych dochodzi do wydmuchu zjonizowanych 
gazów na zewnątrz aparatu, należy zachować odpowiednią odległość ograniczników 
od ścian rozdzielnicy. Ograniczniki typu 1 i 1+2 firmy Eaton Electric charakteryzują się 
budową zamkniętą i dla nich tego typu ograniczenia nie mają zastosowania. 

Rys.2 Poprawny sposób 
montażu ograniczników 
przepięć na przykładzie 
ogranicznika SPI typu 1  
firmy Eaton Electric. 
Zachowanie długości 
przewodów łączeniowych 
poniżej 0,5 m lub, gdy 
nie ma takiej możliwości, 
zastosowanie połączenia 
typu V.

Budynek, w którym wykonuję instalację elektryczną wy-
posażony jest w  instalację odgromową. W rozdzielnicy 
głównej obiektu zastosuję ograniczniki przepięć typu 
1+2 (klasy B+C). Na co powinienem zwrócić uwagę pod-
czas montażu ograniczników przepięć tego typu?
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SZKoLENIA KLUBU INSTALAToRA

Klub Instalatora powstał, aby zapewnić elektroinstalatorom uprzywilejowany i bezpośredni dostęp do informacji 
na temat produktów i technologii, oraz ich zastosowań w instalacjach elektrycznych. Każdy Klubowicz ma prawo do 
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. 
Każdy udział Klubowicza w szkoleniu jest udokumentowany imiennym certyfikatem, poświadczającym zdobyte kwalifikacje 
zawodowe. Każdy uczestnik otrzymuje także materiały szkoleniowe na płycie DVD. Szkolenia Klubu Instalatora to przede 
wszystkim wspaniała okazja do zapoznania się z nowymi trendami na rynku elektrycznym czy przedyskutowania z naszymi 
specjalistami praktycznych zagadnień, jakie pojawiają się w codziennej pracy.

W ramach Klubu Instalatora:

•  odbywa się kilkadziesiąt szkoleń rocznie – w 2010 roku odbyło się 
ponad 100 szkoleń,

•  prowadzonych na terenie całego kraju – w ponad 20 miastach Polski,

•  o różnorodnej tematyce, dostosowanej do aktualnej oferty 
produktowej Eaton Electric – w 2010 do wyboru były następujące 
tematy szkoleń:

Zaświadcza się, że Pan

JAN KOWALSKI

Firma Sp. z o.o., Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a

jest

Autoryzowanym Instalatorem

aparatów firmy Eaton 

Niniejszy certyfikat zaświadcza o odbyciu szkoleń w Klubie Instalatora Eaton. 

Potwierdza on uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie obsługi

i montażu aparatów niskiego napięcia do 630 A firmy Eaton.

Certyfikat ten jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.

Warszawa, 25.06.2011 r. 

Powyższy Certyfikat nie zwalnia jego posiadacza z obowiązku 

posiadania aktualnych uprawnień elektrycznych.

CERTYFIKAT
www.eaton.com

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie, w tym realizacja 
ochrony przeciwprzepięciowej

 Warsztaty w zakresie montażu szaf elektrycznych niskiego napięcia 
do 2500 A

Sterowanie systemem xComfort

Wykorzystanie aparatury firmy Eaton Electric w przemyśle

 Realizacja układów sterowania na bazie komponentów 
automatyki Eaton Electric, w tym programowanie przekaźników 
programowalnych easy

Komputerowo wspomagane projektowanie  
urządzeń i instalacji elektrycznych – na bazie  
programów Eaton SBC i Pająk
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SERWIS INTERNEToWY KLUBU INSTALAToRA

Serwis internetowy Klubu Instalatora powstał w celu zapewnienia 
Klubowiczom bezpośredniego dostępu do informacji i materiałów 
firmy Eaton Electric. 

Przykładowe informacje i funkcje dostępne w Serwisie:

SZKOLENIA
w tej sekcji można zapoznać się z aktualnym harmonogramem 
szkoleń i ich tematyką oraz zgłosić swój udział w szkoleniu

ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW
ta sekcja zapewnia dostęp do wszystkich materiałów w postaci 
plików PDF oraz umożliwia bezpłatne zamówienie wybranych 
katalogów, broszur i materiałów marketingowych Eaton Electric

ZAPYTAJ EKSPERTA
sekcja zawierająca najczęściej zadawane pytania dotyczące naszej 
aparatury oraz odpowiedzi udzielone przez naszych ekspertów; 
można w niej zadać również dowolne pytanie lub odpowiedzieć  
na pytania zadane przez innych Klubowiczów

PROGRAM CENNIKOWY
w tym miejscu znajduje się program cennikowy zawierający  
zawsze aktualne ceny produktów firmy Eaton Electric

PARTNERZY KLUBU INSTALATORA
jest to lista firm stowarzyszonych z Klubem Instalatora,  
podzielonych wg województw

CERTYFIKAT AUToRYZoWANEGo  
INSTALAToRA APARATÓW  
FIRMY EATON
Po odbyciu minimum pięciu szkoleń, każdy Klubowicz może ubiegać się 
o nadanie CERTYFIKATU AUTORYZOWANEGO INSTALATORA.
Więcej informacji na www.klubinstalatora.pl

Zaświadcza się, że Pan

JAN KOWALSKI

Firma Sp. z o.o., Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a

jest

Autoryzowanym Instalatorem

aparatów firmy Eaton 

Niniejszy certyfikat zaświadcza o odbyciu szkoleń w Klubie Instalatora Eaton. 

Potwierdza on uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie obsługi

i montażu aparatów niskiego napięcia do 630 A firmy Eaton.

Certyfikat ten jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty wystawienia.

Warszawa, 25.06.2011 r. 

Powyższy Certyfikat nie zwalnia jego posiadacza z obowiązku 

posiadania aktualnych uprawnień elektrycznych.

CERTYFIKAT
www.eaton.com



100 LAT fIRMY EAToN

W ciągu 100 lat działalności firma Eaton wielokrotnie 
zapisała się na kartach historii jako twórca innowacyjnych 

i przełomowych rozwiązań w branży motoryzacyjnej 
i lotniczej oraz jako uczestnik znaczących przedsięwzięć 

XX wieku. Poniżej zamieszczamy kalendarium 
z najciekawszymi faktami z historii Eaton.

1978197119651952193219261911

1911

1926

1980 1999 2011

Młody, ambitny przedsiębiorca 
Joseph Eaton oraz Viggo 
Torbensen, wynalazca napędu
z przełożeniem na tylną oś 
(opatentowanego w 1900 r.), 
zakładają spółkę Torbensen 
Gear and Axle Company,
która rozpoczyna historię
Eaton Corporation

Eaton zaczyna produkcję
osi Ruckstell do samochodów 
osobowych i ciężarowych 
Forda, w tym również do 
legendarnego Forda Model T

Spółka zmienia 
nazwę na Eaton 
Corporation

1971
1980

1952
Eaton rozwija pierwszy 
system klimatyzacji 
samochodowej 
przystępny cenowo
dla przeciętnego 
konsumenta

1932
W związku z rozszerzającą 
się różnorodnością produk-
tów, spółka zmienia nazwę 
na Eaton Manufacturing 
Company

1978
NASA wybiera firmę Cutler-
Hammer, część Eaton Corporation, 
jako projektanta i wykonawcę 
nowego automatycznego systemu 
lądowania do wahadłowców 
kosmicznych

1999
Kolejny kamień 
milowy w rozwoju 
Eaton: 63000 
pracowników oraz
195 zakładów 
produkcyjnych
w 23 krajach

1965
Inżynierowie Eaton 
opracowują projekt 
hydrostatycznej 
skrzyni biegów

W ramach partnerstwa
z NASA Eaton rozpoczyna 
rozwój prototypowego 
systemu napędowego
z przeznaczeniem do 
pojazdów elektrycznych 

2011
Instytut Ethisphere 
docenia wieloletnie 
zaangażowanie Eaton 
w etykę biznesu,
i po raz piąty nagradza 
spółkę tytułem jednej
z najbardziej etycznych
firm świata

2011
Eaton świętuje 
stulecie działalności

100 lat tradycji i innowacji


