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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna

3

RMQ 

Rozkazy i meldunki są podstawowymi funkcja-
mi sterowania maszyn i procesów.Wymagane
sygnały obsługi są wytwarzane albo ręcznie za 
pomocą aparatów do sterowania i sygnalizacji, 
albo maszynowo za pomocą łączników pozy-
cyjnych. Każdy przypadek zastosowania określa 
przy tym stopień ochrony, formę i kolor.

Stale rozwijana  aparatura sterująca 
„RMQ-Titan®“ stosuje najnowsze technologie. 
Ogólnie używane elementy LED i napisy wyko-
nane laserowo gwarantują maksymalny poziom 
bezpieczeństwa, dostępności i elastyczności. 
Bardziej szczegółowo oznacza to:

• wysokiej jakości optyka zapewnia jednolity 
obraz,

• najwyższy stopień ochrony aż do IP67 i IP69K
(przystosowanie do strumienia parowego),

• wysoki kontrast oświetlenia za pomocą ele-
mentów LED, również przy świetle dziennym,

• 100.000 godz. trwałości,
• odporność na udary i wibracje,
• napięcie robocze LED od 12 do 500 V,
• niewielki pobór mocy - tylko 1/6 mocy 

żarówki,
• poszerzony zakres temperatur roboczych

-25 do +75 °C,
• testowy układ połączeń elementów świetl-

nych,
• zintegrowane układy połączeń ochronnych 

dla podwyższenia bezpieczeństwa eksploata-
cji i dostępności,

• odporne na ścieranie i kontrastowe
oznakowania wykonane techniką laserową,

• indywidualne symbole klienta i oznakowania,
nawet tylko dla jednego egzemplarza,

• dowolne teksty i symbolika,
• ogólnie stosowana technika podłączeniowa 

za pomocą śrub i Cage Clamp1),
• zatrzaskowe podłączenia Cage Clamp - bez-

pieczne i niewymagające konserwacji,

• współpracujące z elektroniką styki zgodnie 
z EN 61131-2: 5 V/1 mA,

• dowolnie programowalna funkcja działania 
z samopowrotem lub bez,

• wszystkie przyciski w wersji podświetlanej 
i niepodświetlanej,

• przycisk wyłączania awaryjnego odblokowy-
wany przez obrót lub pociągnięcie,

• podświetlane przyciski bezpieczeństwa 
zwiększające bezpieczeństwo,

• styki łączące zróżnicowane potencjały,
• możliwość zastosowania w obwodach bez-

pieczeństwa, dzięki wymuszonemu pobudze-
niu i stykom o wymuszonym otwarciu,

• spełnienie normy IEC/EN 60947.

1) Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy WAGO Kontakttechnik GmbH, 
Minden.

RMQ16 
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RMQ-Titan® Przegląd systemu 

ATEX

ATEX
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RMQ-Titan® 

Przycisk poczwórny
Moeller uzupełnia swój asortyment niezwykle 
popularnych aparatów do sterowania i sygnali-
zacji RMQ-Titan o kolejne elementy. Ich 
budowa zaprojektowana została w sposób 
modułowy. Zastosowanie znajdują elementy 
stykowe z programu RMQ-Titan. Pierścienie 
czołowe wykonane zostały w kształcie i kolorze 
charakterystycznym dla RMQ-Titan.

Przycisk 4 pozycyjny
Za pomocą poczwórnych przycisków użytkow-
nicy sterują maszyny i instalacje w czterech kie-
runkach ruchu. Każdemu kierunkowi ruchu 
przyporządkowany jest przy tym jeden element 
stykowy. Przycisk posiada cztery oddzielne pola 
przyciskowe. Można je dobrać indywidualnie 
do rozmaitych aplikacji, można też wykonać na 
nich laserowe napisy, zgodnie z indywidual-
nymi życzeniami.

Joystick
Joystick posiada cztery precyzyjnie zaprojekto-
wane pozycje. Każdemu kierunkowi ruchu przy-
porządkowany jest jeden element stykowy. 
Poprzez joystick użytkownicy sterują maszyny i 
instalacje w czterech kierunkach ruchu.

Przełączniki
Przełącznik ten posiada cztery pozycje. 
Dostępny jest w wersji z główką obrotową lub 
pokrętłem. Każdej pozycji łączeniowej przy-
porządkowany jest jeden element stykowy.

Tabliczki
Wszystkie elementy obsługi wyposażone 
zostały przez firmę Moeller w tabliczki, wyko-
nane w rozmaitych wersjach:

• pozbawione jakichkolwiek symboli,
• ze strzałkami kierunkowymi,
• z napisami „0-1-0-2-0-3-0-4”.

Ponadto istnieje możliwość zastosowania 
oznakowania specyficznego dla klienta. Za 
pomocą programu "Edytor opisów" tworzy się 
indywidualne systemy oznakowań, które przen-
oszone są potem za pomocą lasera na tabliczki 
w sposób gwarantujący trwałość oraz odpor-
ność na ścieranie.
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Opis podłączeń i cyfry określające działanie (wyróżnik liczbowy/symbol łącznika), 
EN 50013 

Warianty napięć z rezystorami dopasowującymi

M22-XLED601) Ue FAC/DC

1x 60 V

2x 90 V

3x 120 V

... ...

7x 240 V

M22-XLED220 Ue F

1x 220 VDC

1) Dla zwiększ. wart. nap. AC/DC.

M22-XLED230-T1) Ue F

1x 400 V~

2x 500 V~

1) AC – dla zwiększenia wartości
napięcia 50/60 Hz.
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Układ połączeń do testu elementów świetlnych LED 

Przycisk kontrolny służy do kontroli funkcji 
sygnalizatora świetlnego niezależnie od aktual-
nego stanu sterowania. Zastosowane diody 
oddzielają obwody napięciowe.

M22-XLED-T dla Ue = 12 do 240 V AC/DC 
(również do testu elementów świetlnych w 
kolumnach sygnalizacyjnych SL)

a Przycisk kontrolny
1) Tylko dla elementów od 12 do 30 V.
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M22-XLED230-T dla Ue = 85 do 264 V 
AC/50 – 60 Hz

a Przycisk kontrolny
1) Tylko dla elementów od 85 do 264 V.
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Edytor opisów

Indywidualne opisy z pomocą programu 
Edytor opisów
Indywidualny opis elementu odbywa się w czte-
rech etapach:

• Pobierz program do przygotowania opisów: 
www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx, hasło: 
„Edytor opisów“

• Wypełnij formularz nadruku (wg punktów 
menu programu)

• Wyślij pocztą elektroniczną formularz 
nadruku do producenta. Adres e-mail zosta-
nie automatycznie wskazany przez program 
na podstawie wybranego produktu. Przy 
wysyłaniu Twojego formularza Edytor opisów 
nadaje zbiorowi nazwę np. 
„RMQ_Titan_12345.zip“. Ta nazwa zbioru 
jest częścią składową zamawianego artykułu 
(patrz Przykład zamówienia).

• Wyślij zamówienie do biura przedsta-
wicielskiego firmy Moeller.

Przykład zamówienia
• Wkładka opisowa M22-XST do tabliczki 

M22S-ST-X ze specjalnym opisem
Typ podstawowy : M22-XST-*

* = nazwa zbioru z edytora opisów

Proszę zamawiać: 
1 x M22-XST-RMQ_Titan_xxxxxx.zip

• Zielony szyldzik ze specjalnym opisem

Typ podstawowy M22-XDH-*-*

1. * = Kolor (tutaj „G“ - zielony), 
2.* = nazwa zbioru z edytora opisów

Proszę zamawiać: 
1 x M22-XDH-G-RMQ_Titan_xxxxx.zip 

• Przycisk podwójny z białymi szyldzikami i 
specjalnymi symbolami

Typ podstawowy: M22-DDL-*-*-*

1. * = Kolor (tutaj „W“ - biały),
2. i 3. * = nazwa zbioru z edytora opisów; 
trzeba tu podać 2 x nazwę zbioru

Proszę zamawiać: 
1 x M22-DDL-W-RMQ_Titan_xx
xxx.zip-RMQ_Titan_xxxxx.zip

• Przycisk z kluczykiem, 2 położenia, zamknię-
cie pojedyncze nr MS1, indywidualny symbol

Typ podstawowy: M22-WRS*-MS*-*

WRS*: * = Liczba położeń, 
MS*: * = Numer zamknięcia pojedynczego,
-*: * = nazwa zbioru z edytora opisów

Proszę zamawiać: 
1 x M22-WRS2-MS1-RMQ_Titan_xxxxxx.zip
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Dopuszczenie ATEX

a Oznakowanie ATEX

Uwaga
Co oznacza ATEX? a Podrozdział, strona 
4-17.

Odpowiednio do dyrektywy dla producentów: 
Dyrektywa ATEX 94/9 EG (obowiązuje 
od06/2003) Moeller oferuje aparaty z serii 
RMQ-Titan i z serii FAK. 

Łączniki są dopuszczone do grupy aparatów II, 
obszaru zastosowań „wszędzie, oprócz górnic-
twa“ i do kategorii 3 (Bezpieczeństwo nor-
malne). Dopuszczenie posiada numery kon-
trolne BVS 06 ATEX E023U i BVS 06 ATEX 
E024X. 

Obudowy, przyciski, lampki sygnalizacyjne itd. 
oraz duże przyciski nożne i ręczne noszą 
oznaczenie Ex II3D IP5X T85°C.

Zgodnie z dyrektywą dla użytkowników: dyrek-
tywa 1999/92/EG (obowiązuje od 06/2006) 
dopuszczone aparaty oznaczone numerem kon-
trolnym  mogą być zastosowane w obszarach
zapylonych, strefa 22, kategoria 3.

Aparaty w obudowach do nabudowania z cer-
tyfikatem ATEX są zastosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem pyłów jak na przykład 
w młynach, szlifierniach metali, zakładach 
obróbki i przetwórstwa drewna, cementow-
niach, w przemyśle przerobu aluminium, 
wyrobu pasz, przy składowaniu i przetwórstwie 
zbóż, w rolnictwie, w przemyśle farmaceutycz-
nym.

Przedstawione w naszym katalogu aparaty typu 
podstawowego można zamówić z dopuszcze-
niem wg dyrektywy ATEX 94/9/EG.

• Przyciski, płaskie i wystające
• Napędy przycisków grzybkowych
• Napędy przełączników
• Napędy przycisków z kluczykiem
• Napędy przycisków podświetlanych
• Główki lampek sygnalizacyjnych wypukłe
• Napędy przycisków podwójnych
• Przełączniki podświetlane,
• Joystick
• Napędy przycisków poczwórnych
• Przyciski awaryjne
• Duże przyciski ręczne i nożne
• Potencjometr

Zamówienie
Zamówienie następuje wyłącznie przez 
M22-COMBINATION-* z dodatkiem 
M22-ATEX lub FAK-COMBINATION-* z dodat-
kiem FAK-ATEX.

* Dowolne oznaczenie klienta, max 10 
znaków .

Dalsze informacje dotyczące zamówienia znaj-
dują się w Katalogu głównym: Przemysłowa 
aparatura sterująca. 
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