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Przed przystąpieniem do instalacji: 
 
 
 

• Odłącz zasilanie urządzenia. 

• Upewnij się, Ŝe urządzenie nie 
zostanie przypadkowo zrestartowane. 

• Sprawdź izolację od zasilania. 

• Zadbaj o prawidłowe uziemienie. 

• Odgrodź lub odłącz pracujące 
urządzenia w sąsiedztwie. 

• Postępuj zgodnie z instrukcją montaŜu 
(AWA) dla danego urządzenia. 

• Zgodnie z normą EN 50110 -1/-2 z 
systemem moŜe pracować tylko 
wykwalifikowany personel 

• Przed przystąpieniem do instalacji i 
dotykaniem urządzenia upewnij się, Ŝe 
jesteś wolny od ładunku 
elektrostatycznego. 

• Masa sygnałowa powinna być 
podłączona do masy ochronnej lub 
wyrównania potencjałów. Za 
odpowiednie podłączenie 
odpowiedzialny jest instalator. 

• Kable i linie podłączeniowe powinny 
być podłączone w taki sposób, aby ich 
indukcyjność i pojemność nie 
wpływała na funkcjonowanie układu. 

• NaleŜy zadbać o takie podłączenie 
systemu, aby uniemoŜliwić 
nieautoryzowaną obsługę. 

 

 

 

 

 

• Układy zabezpieczające powinny być 
podłączone w taki sposób, aby 
uszkodzenie przewodu w części 
sygnałowej nie powodowało stanów 
nieokreślonych w pozostałych 
urządzeniach. 

• Zapewnij odpowiednią izolację dla 
napięcia zasilania 24V. UŜywaj tylko 
zasilaczy zgodnych z IEC 60364-4-41 
lub HD 384.4.41 S2. 

• Zmiany napięcia zasilania nie mogą 
przekroczyć granic określonych w 
specyfikacji. W przeciwnym razie 
moŜe to spowodować nieprawidłowe 
lub niebezpieczne działanie urządzeń. 

• Awaryjne zatrzymanie urządzenia 
zgodnie z IEC/EN 60204-1 musi 
działać we wszystkich trybach pracy 
Ponowne uruchomienie nie moŜe 
powodować restartu urządzenia. 

• Urządzenia przeznaczone do montaŜu 
w obudowach lub szafach 
sterowniczych mogą być uŜywane po 
zamontowaniu i zamknięciu obudowy. 
Urządzenia przenośne lub biurowe 
mogą być uŜywane tylko w 
zamkniętych obudowach. 

Uwaga! 
Napięcie niebezpieczne 
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• Powinny zostać wykonane testy 
sprawdzające prawidłowy restart 
programu po awarii lub wyłączeniu 
napięcia. Nie powinno to powodować 
niebezpiecznych stanów nawet na 
krótki okres czasu. 

 

• W przypadku moŜliwości wystąpienia 
sytuacji powodującej zagroŜenie osób 
lub rzeczy muszą zostać wykonane 
testy zapewniające bezpieczną pracę 
urządzenia (w przypadku przerwania 
połączeń elektrycznych, przekroczenia 
wartości zakresowych itp.). 
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O dokumencie: 
 

 

 

Koncepcja systemu  

Obecnie większość zadań w systemach 
automatyki jest obsługiwana przez sterownik 
PLC. Sterowanie rozdzielnicami jest realizowane 
przy pomocy dedykowanych kabli z uŜyciem 
końcówek wejścia/wyjścia sterownika 
odpowiedzialnych za sterowanie i odbieranie 
sygnałów. Mimo oddzielnego montaŜu wszystkie 
kable łączące rozdzielnicę i układ wejść/wyjść są 
podobnego typu. 
 
Do połączenia rozdzielnicy ze sterownikiem PLC 
moŜemy wykorzystać system SmartWire. 
Wszystkie wejścia/wyjścia PLC zostając 
przeniesione do rozdzielnicy i podłączone przy 
pomocy kabla z wtyczką. Kabel połączeniowy 
zapewnia moŜliwość pełnego sterowania 
rozdzielnicą. W ten sposób oszczędzamy czas 
potrzebny na podłączanie przewodów oraz 
miejsce na panelu sterowania poniewaŜ nie 
potrzebujemy juŜ złoŜonego okablowania, a 
takŜe redukujemy liczbę uŜywanych końcówek 
we/wy sterownika. 

 

 

Odbiorcy   
Ten dokument jest przeznaczony dla 
wykwalifikowanego personelu zajmującego się 
projektowaniem, instalowaniem i eksploatacją 
systemu SmartWire. 
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Oznaczenia  
Symbole uŜywane w dokumencie: 

I/O Wejścia/Wyjścia 

LED Dioda świecąca 

EMC Kompatybilność elektromagnetyczna 

PLC Sterownik programowalny 

  
► Wskazuje na konieczność podjęcia działania 
 

Uwaga! 
Ostrzega o ryzyku uszkodzenia sprzętu 
 

OstroŜnie! 
Ostrzega o ryzyku powaŜnego uszkodzenia 
sprzętu lub odniesienia lekkich obraŜeń. 
 

Niebezpieczeństwo! 
Ostrzega o ryzyku całkowitego zniszczenia 
sprzętu, lub odniesienia powaŜnych obraŜeń. 
 
Kieruje uwagę na istotne porady lub dodatkowe 
informacje. 
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1. Przegląd systemu SmartWire 
 
 

 

Konstrukcja:   

System połączeń SmartWire składa się z 
następujących elementów: 

 

• Moduł SmartWire dla DILM 
• Moduł I/O SmartWire  
• Moduł zasilania SmartWire 
• Gateway 
• Końcówka z wtyczką 
• Kabel połączeniowy 
 
System SmartWire łączy sterownik PLC z 
przełącznikami.  
 
Moduły SmartWire dla DILM są montowane 
bezpośrednio na przekaźnikach, stycznikach lub 
stycznikach rozrusznika. 
 
Moduł SmartWire dla DILM wykonuje zadania wielu 
wejść/wyjść. Kabel połączeniowy SmartWire łączy 
moduły SmartWire z gatewayem. Następnie 
gateway łączy system SmartWire z zewnętrzną 
magistralą i umoŜliwia komunikację z innym 
systemem. 
 
Poszczególne gatewaye dla róŜnych interfejsów są 
opisane w oddzielnych dokumentacjach. 
 
• PROFIBUS-DP: SWIRE-GW-DP AWB1251-

1590GB 
• easyNET i CANopen: EASY223-SWIRE 

AWB2528+1251-1589GB 
• I/O system XI/ON firmy MicroInnovation AG, 

www.microinnovation.com, Szwajcaria. 
 
Dokumentacje są dostępne w internecie w postaci 
plików PDF. MoŜemy je odnaleźć korzystając z 
wyszukiwarki na stronie 
http://www.moeller.net/en/support. 
 
Kabel SmartWire z wtyczką zapewnia komunikację 
w systemie SmartWire oraz kontrolę napięcia 
zasilania styczników. 



11/06 AWB1210+1251-1591PL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Rysunek1: MontaŜ systemu SmartWire 

 

System SmartWire 

Moduł SmartWire dla DILM 

Gateway 

Moduł zasilania SmartWire – SWIRE-PF 

Kabel połączeniowy SmartWire – SWIRE-CAB-... 

Wtyczka terminująca SmartWire –SWIRE-CAB-000 

Magistrala 

Sterownik PLC 

Uziemienie 

Bezpiecznik 

Moduł I/O SmartWire SWIRE-4DI-2DO-R 
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Moduł SmartWire dla DILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek2: Schemat modułu dla DILM 

 
 

Gniazda wejścia i wyjścia kabla połączeniowego 

Zielona dioda LED 

Mechaniczny wskaźnik pozycji 

Złącze 

Piny połączeniowe 

Końcówki połączeniowe X1-X2 

Miejsce na kabel 

Końcówki połączeniowe X3-X4 

 

Moduł SmartWire dla DILM jest zamontowany 
bezpośrednio na stycznikach DILM7 do DILM32, na 
przekaźniku DILA lub na rozruszniku silnikowym MSC. 

 

 

 

 

 

 

 

Moduł SmartWire DILM umoŜliwia sterowanie 
stycznikami lub rozrusznikiem silnika bezpośrednio z 
PLC i dodatkowo monitorowanie sygnałów 
zwrotynych. 6-o Ŝyłowy przewód SmartWire jest 
dołączony do gniazd IN i OUT       Sygnał 
przychodzący do IN, a wyjście do następnego 
urządzenia przełączającego z modułem SmartWire do 
OUT. 

 

UWAGA! 

W styczniku mogą być zamontowane dodatkowe 
styki pomocnicze. Styki pomocnicze mogą być 
odpowiedzialne np. za mechanizm blokady 
elektrycznej. 
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Zielona dioda LED      sygnalizuje stan komunikacji w 
SmartWire (       „Sygnały diagnostyczne”). 

 

Oprócz sygnałów komunikacji przewód SmartWire 
przesyła takŜe 24V sygnał zasilający dla cewki 
stycznika. Zintegrowany układ elektroniczny podaje 
napięcie na wtyk       połączony z cewką. Moduł 
SmartWire DILM jest połączony ze stycznikiem przy 
pomocy złącza zatrzaskowego z blokadą      Ponadto 
stan stycznika jest pokazywany przez mechaniczny 
wskaźnik       zintegrowany z modułem SmartWire 
DILM. 

 

 

Cały układ moŜe składać z maksymalnie 16 
połączonych modułów SmartWire DILM. 
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Moduł  wejść/wyjść SmartWire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rysunek3: Schemat modułu I/O 
 

Gniazdo wejściowe (IN) kabla SmartWire 

Gniazdo wyjściowe (OUT) kabla SmartWire 

Wyjście przekaźnikowe Q1 

Wejścia I1 oraz I2 

Zielona dioda LED 

Wejścia I3 oraz I4 

Wyjście przekaźnikowe Q2 
 
 
Moduł wejść/wyjść SmartWire umoŜliwia dołączenie 
wejść i wyjść do systemu. Wykorzystując 4 
dostępne wejścia       i       moŜemy dołączyć 
róŜnego rodzaju czujniki uŜywając prostych 
kontaktów. Wyjścia Q1       oraz Q2      mogą być 
wykorzystane do załączania aparatów AC-15,3A 
przy 250V. Styczniki o symbolach od DILM40 do 
DILH2000 mogą być dołączone do systemu przy 
pomocy wyjść przekaźnikowych. Wielkości poboru 
mocy cewek konkretnych styczników są dostępne w 
katalogu Aparatury Przemysłowej 
(       http://www.moeller.pl/Documentation/Przemysl
/Katalog_aparatura_przemyslowa.pdf) 
 
Stan wyjść modułu jest sygnalizowany przez 
zieloną diodę LED. (       „Sygnały diagnostyczne”). 
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Moduł zasilania SmartWire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek4: Schemat modułu zasilania 

 
 

Zielona dioda LED 

Końcówki połączeniowe 

Gniazdo wejściowe (IN) kabla SmartWire 

Gniazdo wyjściowe (OUT) kabla SmartWire 
 
 
Moduł zasilający moŜe występować w 
2 aplikacjach: 
 

• Zwiększających całkowitą moc styczników w 
łańcuchu SmartWire (72 W / 3 A) 

• Wymagających selektywnego wyłączania grup 
styczników lub rozruszników silnikowych  
(       „System SmartWire w aplikacjach 
wymagających zabezpieczeń”) 

 
Kabel połączeniowy jest dołączony do modułu 
zasilającego przez złącza       i      . Napięcie 
zasilające cewkę stycznika jest oddzielone i 
podłączone do końcówek       . 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Jeśli uŜywamy modułu zasilającego, napięcie 
sterownicze cewki stycznika moŜe być 
dołączone na innej pozycji w łańcuchu 
SmartWire. 
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Zielona dioda LED      sygnalizuje, Ŝe napięcie 24V 
jest dostępne. (       „Sygnały diagnostyczne”). 

 
 
 
 
 
Kabel połączeniowy SmartWire 

 

Pojedyncze moduły SmartWire są połączone ze 
sobą przy pomocy dedykowanego, 6-o Ŝyłowego 
kabla połączeniowego. Kabel z obu stron 
zakończony jest wtyczką. Konstrukcja mechaniczna 
złącza powoduje, Ŝe nie jest moŜliwe nieprawidłowe 
połączenie. 
 
We wszystkich modułach przewód przychodzący z 
poprzedniego modułu powinien być dołączony do 
gniazda oznaczonego jako IN. Wyjście do 
następnego jest oznaczone jako OUT. 
 
Kable połączeniowe SmartWire są dostępne w 
6 długościach: 
 

• SWIRE-CAB-008: 8.5 cm 
• SWIRE-CAB-011: 11 cm 
• SWIRE-CAB-015: 15 cm 
• SWIRE-CAB-025: 25 cm 
• SWIRE-CAB-100: 100 cm 
• SWIRE-CAB-200: 200 cm 

 
 
Kabel SWIRE-CAB-008 jest przeznaczony do 
łączenia kolejnych modułów ze sobą. Moduły 
SmartWire DILM muszą być zamontowane na 
stycznikach o takiej samej szerokości 
sąsiadujących ze sobą bez przerw. Ta zasada 
oprócz styczników dotyczy takŜe rozruszników 
silnikowych: 
• DILM7 … DILM15 <-> DILM7 … DILM15 
• DILM17 … DILM32 <-> DILM17 … DILM32 

 
 
Kabel SWIRE-CAB-011 łączy kolejne moduły w 
przypadku kiedy mając one róŜną szerokość, lub 
kiedy odstęp pomiędzy nimi jest większy niŜ 18mm. 
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Kabel SWIRE-CAB-015 łączy moduły SmartWire 
DILM z rozrusznikami silnikowymi o innej 
szerokości. Łączy rozrusznik silnikowy połączony 
ze stycznikami od DILM7 do DILM15 z 
rozrusznikami uŜywającymi styczników DILM17 do 
DILM32 
 
Długość kabla łączącego gateway z modułem 
SmartWire DILM lub moduł zasilający z modułem 
SmartWire DILM zaleŜy od pozycji gatewaya lub 
modułu zasilającego: 
 

• Gateway/moduł zasilający zamontowany za 
układem awaryjnego wyłączania silnika PKZM0 – 
wykorzystujemy SWIRE-CAB-025 

• moduł zasilający zamontowany za stycznikiem 
DILM – wykorzystujemy SWIRE-CAB-015 

• Gateway zamontowany za stycznikiem DILM – 
wykorzystujemy SWIRE-CAB-015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Długość kabla łączącego moduł wejść/wyjść i moduł 
SmartWire DILM zaleŜy od pozycji modułu 
wejść/wyjść. 
 

• Moduł wejść/wyjść zamontowany za stycznikiem 
DILM - SWIRE-CAB-025  

• Moduł wejść/wyjść zamontowany w sąsiedztwie 
rozrusznika - SWIRE-CAB-100 

 
 
Kable: SWIRE-CAB-100 i SWIRE-CAB-200 są 
uŜywane do realizowania połączeń na większe 
odległości. 
 
 
 
 
 
 

Kable SWIRE-CAB-015 i SWIRE-CAB-025  
mogą być takŜe wykorzystywane jeśli SWIRE-
CAB-008 lub SWIRE-CAB-011 są zbyt krótkie 
dla  danej aplikacji. 

UWAGA! 
Całkowita długość okablowania w systemie nie 
moŜe przekraczać długości 400cm. 
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Wtyczka terminująca 
Wtyczka terminująca SWIRE-CAB-000 jest zawsze 
podłączana do gniazda OUT ostatniego w ciągu 
modułu SmartWire DILM. Gwarantuje to 
zabezpieczenie przed niezamierzonym dotknięciem 
kontaktów modułu. 
 



11/06 AWB1210+1251-1591PL 

2. Projektowanie 
 

 

 

 

 

Połączenie z rozdzielnicami 
Moeller 

Moduł SmartWire dla DILM 

 

Moduł SmartWire dla DILM moŜe być połączony ze 
stycznikami DILM7 do DILM32. Rozruszniki 
silnikowe składające się ze stycznika DILM i PKZ 
takŜe mogą korzystać z modułów SmartWire. 
 

Potrzebujemy po jednym module SmartWire DILM 
dla kaŜdego stycznika. 
 
Tabela 1: MoŜliwe rozwiązania 
 

Aplikacja  Liczba modułów 
SmartWire DILM 

Stycznik DILM  1 

Rozrusznik silnikowy  

 Rozrusznik DOL (PKZ i DILM) 1 

 Rozrusznik nawrotny 2 

Kombinacja nawrotny 2 

 
MoŜemy połączyć moduły SmartWire z 
przekaźnikami DILA tak samo jak ze stycznikami 
DILM. 
 

 
 
 
 
Zasilanie stycznika jest dołączone przy pomocy 
kabla połączeniowego SmartWire. Pobór mocy 
przez cewki styczników przy zasilaniu 24V DC jest 
ukazany w tabeli: 

Styczniki ≥32A moŜna dołączyć do systemu 
przy pomocy przekaźników DILA. 
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Tabela 2: Pobór mocy przez cewki styczników 
 

Stycznik  Moc przyciągania 
[W] 

Moc trzymania 
[W] 

DILM7...DILM9 3 3 

DILM12...DILM15 4,5 4,5 

DILM17...DILM32 12 0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moduł wejść/wyjść SmartWire 

Wykorzystując moduł wejść/wyjść SmartWire 
moŜemy dołączyć dodatkową rozdzielnicę do 
systemu. 
 

Większe styczniki DILM40 do DILH2000 są 
sterowane przy pomocy wyjść przekaźnikowych Q1 
lub Q2. Sygnał stanu jest przekazywany z 
powrotem do SmartWire przy pomocy styków 
pomocniczych I1 do I4. 
 

Dołączenie układów Soft-Start DS4-M, DS4-MR i 
DS6-MX jest realizowane przy pomocy wejść I1 do 
I4 oraz wyjść przekaźnikowych Q1 i Q2. 
 

UWAGA! 
Suma mocy przyciągania wszystkich 
jednocześnie przełączanych styczników plus 
moc trzymania styczników w łańcuchu 
SmartWire nie moŜe przekraczać 72W. Jeśli 
taka sytuacja występuje musimy wykorzystać 
moduł zasilania SmartWire. 
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Tabela 3: wejścia i wyjścia układów Soft-Start 
 

Soft-Start  wyjście wyjście wejście wejście 

DS4-M Start A1 - Prędkość 

osiągnięta 
TOR 

- 

DS4-MR Do przodu FWD Wstecz REV Prędkość 
osiągnięta 

TOR 

- 

DS6-MX Start A1 Zezwolenie EN Prędkość 

osiągnięta 
TOR 

Gotowy do 

operacji 

 
 
Do systemu moŜemy takŜe dołączyć wyłączniki 
NZM, IZM oraz wyłączniki silnikowe PKZ. W tym 
celu wykorzystujemy wejścia I1 do I4 oraz wyjścia 
przekaźnikowe Q1 i Q2. 
 
 
Tabela 4: wejścia i wyjścia wyłączników i wyłączników 
silnikowych: 
 

wyłącznik / wyłącznik silnikowy wyjście wejście 

Standardowe styki pomocnicze - 1 

Wskaźnik wyzwolenia - 1 

Wyzwalacz podnapięciowy 1 - 

Wyzwalacz wzrostowy 1 - 

Sterowanie zdalne 2 - 

Człon róŜnicowoprądowy - 1 

 
 
Dodatkowe aparaty sterujące, ograniczniki 
i czujniki mogą być dołączone do systemu 
SmartWire przy pomocy dodatkowych styków 
i wejść I1 do I4. 
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Dodatkowe informacje, 
System SmartWire 

 
W systemie SmartWire występuje róŜnica 
pomiędzy transferem danych, a zasilaniem 
modułów sterowania stycznikami. 
 
 
 
 

Transfer Danych 

Łańcuch SmartWire jest ograniczony do 16 
układów (Moduły SmartWire DILM i moduły 
wejść/wyjść). Do tej wartości nie są liczone moduły 
zasilające. Całkowita długość linii nie moŜe 
przekraczać 400cm. Ostatni moduł jest zakończony 
wtyczką terminującą. Wtyczka zapewnia tylko 
zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem 
palcem. Nie realizuje Ŝadnych funkcji 
elektrycznych. 
 
Czas reakcji na zapis (polecenie przełączenia 
stycznika) jest sztywno ustawiony na 20ms. Czas 
odczytu sygnału zwrotnego jest zaleŜny od liczby 
modułów. 
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Rysunek5: Czasy reakcji w systemie SmartWire (najgorsza sytuacja) 

 
Czas reakcji w ms 

Liczba stacji 

Odczyt 

Zapis 

 

Jeśli stan stycznika się nie zmienia czasy reakcji 
wynoszą około 60% „najgorszej sytuacji” 

 

Część zasilająca SmartWire 

 

System SmartWire jest zasilany napięciem 
24V DC. Napięcie to zasila jednocześnie gateway i 
cewkę stycznika. 
 

Gateway jest zabezpieczony bezpiecznikiem 1A 
gG/gL lub miniaturowym wyłącznikiem 1A o 
charakterystyce typu C. 
 

Zabezpieczenie zewnętrznego zasilania cewki 
stycznika moŜe być realizowane przy pomocy 
bezpiecznika 3A gG/gL lub 3A miniaturowego 
wyłącznika o charakterystyce typu Z. 



11/06 AWB1210+1251-1591PL 

3. Instalowanie 
 

 

 

MontaŜ/demontaŜ mechaniczny 
 

Podłącz moduł wejść/wyjść i moduł zasilający do 
szyny 35mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek6: MontaŜ modułu wejść/wyjść i modułu 
zasilającego SmartWire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Ustaw przełącznik ustawień odpowiednio do 
wykorzystywanego stycznika (       Rysunek 7) 
 
 

UWAGA! 
Moduły SmartWire DILM muszą być 
montowane i demontowane tylko jeśli napięcia 
zasilania i sterownicze jest wyłączone. 
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• Pozycja dolna: DILA, DILM7, DILM9, DILM12 
i DILM15 

• Pozycja górna: DILM17, DILM25 i DILM32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek7: Ustawienia modułu SmartWire DILM i stycznika 
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• Połącz moduł SmartWire dla DILM ze 
stycznikiem  

• Zablokuj moduł SmartWire dla DILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek8: MontaŜ modułu SmartWire dla DILM i stycznika 
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MontaŜ elektryczny 
 

 

 
Rysunek9: Schemat podłączenia systemu SmartWire 

 

 

Moduł SmartWire dla DILM: SWIRE-DIL 

Gateway 

Moduł zasilający SmartWire SWIRE-PF 

Kabel połączeniowy SmartWire SWIRE-CAB-... 

Wtyczka terminująca SmartWire  SWIRE-CAB-000 

Magistrala 

Sterownik PLC 

Masa 

Bezpiecznik 

Moduł wejść/wyjść SmartWire SWIRE-4DI-2DO-R 
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Moduł zasilania SmartWire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek10: Podłączenie modułu zasilania SmartWire 

 
 

Zielona dioda LED 

Końcówki łączeniowe 

Gniazdo wejściowe (IN) kabla SmartWire 

Gniazdo wyjściowe (OUT) kabla SmartWire 
 
• Podłącz 6-o Ŝyłowy kabel połączeniowy do 

gniazda IN       . Wyjście do kolejnego modułu 
jest realizowane poprzez gniazdo OUT  

• Podłącz napięcie 24V DC do sterowania cewką 
stycznika przy pomocy końcówek 24V i 0V 

 
Końcówki połączeniowe są przystosowane do kabli 
AWG22 do AWG16 oraz kabli elastycznych o 
średnicy od 0,5 do 1,5 mm2. Moment dociskający 
końcówki wynosi 0,6 Nm. 
 

UWAGA! 
Masy modułów zasilających i gateway’a są 
podłączone do wspólnego punktu uziemienia 
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Moduł SmartWire dla DILM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek11: Podłączenie modułu SmartWire DILM. 

 
 

Gniazda wejścia i wyjścia kabla połączeniowego 

Zielona dioda LED 

Mechaniczny wskaźnik pozycji 

Złącze 

Piny połączeniowe 

Końcówki połączeniowe X1-X2 

Miejsce na kabel 

Końcówki połączeniowe X3-X4 

 

 
Rozrusznik DOL 
 

Rozrusznik DOL składa się z wyłącznika PKZM0 
oraz stycznika DILM7 do DILM32. Moduł 
SmartWire dla DILM jest montowany na styczniku. 
 
• Połącz 6-o Ŝyłowy kabel połączeniowy do gniazd 

IN i OUT   . 
 

Kabel wejściowy jest wpięty do gniazda IN, a 
połączenie do następnej jednostki SmartWire do 
gniazda OUT. 
 
 
Moduł SmartWire DILM steruje stycznikiem, zatem 
końcówki A1-A2 nie mogą być podłączone. Sygnał 
zwrotny takŜe jest odbierany przy pomocy modułu 
SmartWire. 
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Końcówki X3-X4       są połączone połączeniem 
wysoko-omowym. Jeśli w aplikacji wymagana jest 
blokada elektryczna połączenie moŜe być usunięte, 
a zamiast niego moŜemy wykorzystać kontakty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygnał zwrotny do sterownika PLC jest dostępny 
na końcówkach X1-X2      . Jeśli to konieczne – 
moŜemy w tym miejscu podłączyć styki 
pomocnicze wyłącznika silnikowego PKZ. 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce na kabel       słuŜy do umieszczenia 
kolejnych kabli do PKZM0 lub do styków 
pomocniczych stycznika. 
 
Końcówki połączeniowe są przystosowane do kabli 
AWG22 do AWG16 oraz kabli elastycznych o 
średnicy od 0,5 do 1,5 mm2. Moment dociskający 
końcówki wynosi 0,5 Nm. 
 
Styki pomocnicze stycznika mogą być 
wykorzystane np. do blokady bezpieczeństwa. 
 
 

UWAGA! 
Kontakty X3-X4 nie mogą być wykorzystywane 
w alplikacjach związanych z bezpieczeństwem. 
(       „System SmartWire w aplikacjach 
wymagających zabezpieczeń) 

UWAGA! 
Kabel połączeniowy do końcówek X1-X2 lub 
X3-X4 moŜe mieć maksymalnie 2,8m. 
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Rysunek12: Schemat obwodu rozrusznika DOL 

 
Rozrusznik nawrotny 
 

Rozrusznik nawrotny składa się z wyłącznika 
PKZM0 i 2 styczników DILM7...DILM32. Moduł 
SmartWire dla DILM jest instalowany na kaŜdym 
styczniku. 
 
• Podłącz 6-o Ŝyłowy kabel SmartWire do modułów 

z uŜyciem gniazd IN i OUT      . 
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Kabel wejściowy jest wpięty do gniazda IN, a 
połączenie do następnej jednostki SmartWire do 
gniazda OUT. 
 
W następnym module ww. połączenie wchodzi do 
gniazda IN i z gniazda OUT wychodzi do kolejnej 
jednostki. 
 
Moduł SmartWire DILM steruje stycznikiem, zatem 
końcówki A1-A2 nie powinny być podłączone. 
Wyjątkiem jest mostek DILM12-XEV 
(       Rysunek 13) Sygnał zwrotny takŜe jest 
odbierany przy pomocy modułu SmartWire DILM. 
 
Końcówki X3-X4       są połączone połączeniem 
wysoko-omowym. Jeśli w aplikacji wymagana jest 
blokada elektryczna, połączenie moŜe być 
usunięte, a w jego miejsce włączone normalnie 
zwarte kontakty innego stycznika. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sygnał zwrotny do sterownika PLC jest dostępny 
na końcówkach X1-X2      . Jeśli to konieczne – 
moŜemy w tym miejscu podłączyć styki 
pomocnicze wyłącznika silnikowego PKZ. 
 
 
 
 
 
 
Miejsce na kabel       słuŜy do umieszczenia 
kolejnych kabli do PKZM0 lub do styków 
pomocniczych stycznika. 
 
 

UWAGA! 
Kontakty X3-X4 nie mogą być wykorzystywane 
w alplikacjach związanych z bezpieczeństwem. 
(       „System SmartWire w aplikacjach 
wymagających zabezpieczeń”) 
 

UWAGA! 
Kabel połączeniowy do końcówek X1-X2 lub 
X3-X4 moŜe mieć maksymalnie 2,8m. 
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Końcówki połączeniowe są przystosowane do kabli 
AWG22 do AWG16 oraz kabli elastycznych o 
średnicy od 0,5 do 1,5 mm2. Moment dociskający 
końcówki wynosi 0,5 Nm. 
 
Styki pomocnicze stycznika mogą być 
wykorzystane np. do blokady bezpieczeństwa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następujące zwory mogą być uŜywane przy 
podłączaniu rozruszników nawrotnych. 
 
 
Tabela 5: Zwory rozruszników nawrotnych 
 

 DILM7..DILM15 DILM17..DILM32 

L1, L2 i L3 równolegle DILM12-XP2 

Przełącznik fazy L1 i L3,  

L2 równolegle 
DILM12-XR 

DILM32-XRL 

Blokada elektryczna DILM12-XEV - 

 
 
W kombinacji z DILM12-XEV powinien być 
wykorzystany układ z rysunku 13. Z drugiej strony 
blokada elektryczna powinna być podłączona 
zgodnie z rysunkiem 14. 
 

UWAGA! 
Zestawy połączeniowe DILM12-XRL oraz 
PKZM0-XRM12 nie mogą być uŜywane w 
rozrusznikach nawrotnych.  
Połączenie A2 stycznika nie moŜe być 
zmostkowane 
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Rysunek13: Schemat obwodu rozrusznika nawrotnego w połączeniu z DILM12-XEV 
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Rysunek14: Schemat obwodu rozrusznika nawrotnego 
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Moduł  wejść/wyjść SmartWire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rysunek15: Schemat modułu I/O 
 

Gniazdo wejściowe (IN) kabla SmartWire 

Gniazdo wyjściowe (OUT) kabla SmartWire 

Wyjście przekaźnikowe Q1 

Wejścia I1 oraz I2 

Zielona dioda LED 

Wejścia I3 oraz I4 

Wyjście przekaźnikowe Q2 
 
• Podłącz 6-o Ŝyłowy kabel SmartWire do modułów 

z uŜyciem gniazd IN i OUT      i      . 
 

Kabel wejściowy jest wpięty do gniazda IN, a 
połączenie do następnej jednostki SmartWire do 
gniazda OUT. 
 
Moduł wejść/wyjść SmartWire zawiera 2 wyjścia 
przekaźnikowe Q1       i Q2       . 
 
• Podłącz jedno wyjście przekaźnikowe do Q1, a 

drugie do Q2. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Wyjścia przekaźnikowe Q1 i Q2 mogą być 
obciąŜone prądem znamionowym AC-15 - 3A 
przy 250V. 
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Maksymalnie 4 czujniki mogą być dołączone do 
systemu SmartWire. 
 
• Podłącz styki bezpotencjałowe pomiędzy 

końcówkę V+ i odpowiednie wejścia I1 do I4 (       
i       ). 

 
Końcówki połączeniowe są przystosowane do kabli 
AWG22 do AWG16 oraz kabli elastycznych o 
średnicy od 0,5 do 1,5 mm2. Moment dociskający 
końcówki wynosi 0,6 Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wtyczka terminująca SmartWire 

 
• Podłącz wtyczkę terminującą do wyjścia OUT 

ostatniego modułu SmartWire w łańcuchu. 
 

 
 
 
 
 

UWAGA! 
Długość kabla czujników nie moŜe przekraczać 
2,8m. 

Wtyczka terminująca słuŜy tylko do 
zabezpieczenia przed niezamierzonym 
dotknięciem. Nie realizuje funkcji elektrycznych. 
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ZaleŜność potencjałów pomiędzy komponentami 

Cały system SmartWire posiada jednakowy 
potencjał masy dla wszystkich napięć. Jest on 
dołączony z zewnątrz do wspólnego punktu 
startowego. Z tego powodu brak separacji 
galwanicznej pomiędzy róŜnymi napięciami 
zasilania. 
 
 
 
 
 
 
  
 

ZaleŜności potencjałów pomiędzy systemem 
SmartWire, a magistralą moŜna znaleźć w 
części dotyczącej gatewaya w sekcji 
„Przegląd systemu” 
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Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC) 
 

System SmartWire spełnia wszystkie zalecenia 
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. 
Mimo to przy planowaniu instalacji musimy wziąć 
pod uwagę wszystkie potencjalne źródła zakłóceń 
takie jak sprzęŜenia galwaniczne, indukcyjne, 
pojemnościowe oraz promieniowanie. 
 
Kompatybilność systemu będzie zapewniona jeśli 
będziemy stosować poniŜsze zasady: 
 

• Prawidłowe uziemienie nieaktywnych metalowych 
elementów 

• Prawidłowe umieszczanie kabli i połączeń 
• Stosowanie wspólnego potencjału odniesienia i 

masy dla wszystkich urządzeń elektrycznych 
• Dodatkowe pomiary EMC dla specjalnych 

aplikacji 
 
 
 
 

Uziemienie nieaktywnych elementów 

Wszystkie nieaktywne metalowe elementy (np. 
przełączniki, płyty czołowe, elementy montaŜowe 
itp.) muszą być połączone ze sobą (i uziemione). 
Zapewnia to jednakowy potencjał na wszystkich 
elementach sterowania i minimalizuje 
oddziaływanie między nimi. 
 

• Przy elementach malowanych, anodowanych lub 
z izolacją – miejsce połączenia powinno być 
pozbawione warstwy izolującej. Dodatkowo 
musimy zadbać o zabezpieczenie 
przeciwkorozyjne. 

• Metalowe elementy ruchome (np. drzwi panelu) 
powinny być połączone z innymi przy pomocy 
krótkich przewodów. 

• NaleŜy – tam gdzie to moŜliwe – unikać uŜywania 
aluminium ze względu na wytwarzający się 
tlenek, który uniemoŜliwia prawidłowe uziemienie 
elementów. 
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Podłączenie masy zabezpieczającej 

Masa zabezpieczająca i sygnałowa powinny być 
połączone ze sobą w jednym punkcie. 
 
 

Układy bez uziemienia 

Przy braku prawidłowego uziemienia naleŜy 
zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 
standardy dotyczące bezpieczeństwa. 
 
 

Szyny montaŜowe 

 

Wszystkie szyny montaŜowe muszą być 
podłączone niską impedancją z elementem 
wspornikowym i prawidłowo uziemione. Zalecane 
jest stosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
Ze względu na niską impedancję, zalecane jest 
stosowanie połączeń skręcanych lub nitowanych. 
W przypadku elementów malowanych, 
anodowanych lub zabezpieczonych izolacją, 
warstwa izolująca powinna być usunięta w miejscu 
połączenia. Punkt połączenia powinien być 
dodatkowo zabezpieczony przed korozją (np. 
smarem). 
 
  
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Potencjał masy w Ŝadnym przypadku (nawet 
podczas awarii systemu) nie moŜe mieć 
wartości niebezpiecznej dla zdrowia. Dlatego 
układ uziemienia powinien być dodatkowo 
zabezpieczony. 

UWAGA! 
NaleŜy stosować smary odpowiednie dla danego 
zastosowania. 
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System SmartWire w aplikacjach 
wymagających zabezpieczeń 
 

W większości aplikacji, oprócz normalnych 
przełączników wymagane jest takŜe zastosowanie 
wyłączników bezpieczeństwa lub wyłączania przy 
otwieraniu drzwiczek zabezpieczających. 
 
System SmartWire nie jest zaprojektowany do 
przenoszenia sygnałów związanych z 
bezpieczeństwem, jednak stosując konfigurację jak 
na rysunku 16 moŜemy wykorzystać system w 
aplikacjach wymagających zabezpieczeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
W aplikacjach wymagających zabezpieczeń 
naleŜy stosować obwód zasilania PELV. 
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Rysunek16: Schemat obwodu wyłącznika bezpieczeństwa 
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Rysunek17: Główny obwód dla wyłączników bezpieczeństwa 
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W sytuacji awaryjnej zasilanie cewek stycznika 
moŜe być odłączone przy uŜyciu obwodu 
wyzwalania przekaźnika bezpieczeństwa. Jeśli 
uŜywamy modułów zasilania SmartWire moŜemy 
podzielić system na grupy modułów które mogą 
być odłączane jednocześnie. Jeśli stosujemy taki 
obwód mamy moŜliwość osiągnięcia 1 kategorii 
bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 954-1. 
 
 
 

Obwód sprzęŜenia zwrotnego 

Styk pomocniczy stycznika jest stykiem lustrzanym 
zgodnie z IEC/IC 60947-4-1. Daje on wiarygodną 
informację o stanie styków głównych. Styk 
lustrzany moŜe być włączony w obwód sprzęŜenia 
zwrotnego przekaźnika bezpieczeństwa. W takiej 
sytuacji przekaźnik moŜe wysłać sygnał 
wyzwalający tylko jeśli stycznik jest otwarty. 
 
 
 

Pomiary konieczne do otrzymania wyŜszej 
kategorii bezpieczeństwa. 

W wielu aplikacjach konieczne jest osiągnięcie 3 
lub 4 kategorii bezpieczeństwa zgodnie z normą 
EN 954-1. Sterowanie kategorii 3 moŜe być 
zapewnione przy uŜyciu dodatkowego stycznika 
połączonego w szereg z zasilaniem silnika. 
Napięcie sterownicze stycznika silnika i stycznika 
dodatkowego jest wyłączane przez przekaźnik 
bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej. Nadmiarowy 
wyłącznik umoŜliwia implementację sterowania 3 
kategorii. 
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Rysunek18: Obwód sterowania dla nadmiarowego wyłącznika 
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Rysunek19: Główny obwód dla nadmiarowego wyłącznika 
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System SmartWire w aplikacjach 
w Ameryce Północnej 

 
Przy zatwierdzaniu komponentów systemu 
SmartWire dla aplikacji na rynek Ameryki 
Północnej naleŜy zachować szczególną 
ostroŜność. 
 
 

Rozruszniki DOL 

Wykorzystując rozruszniki DOL w Ameryce 
Północnej naleŜy wziąć pod uwagę dodatkowe 
czynniki związane z uŜyciem róŜnych standardów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozruszniki nawrotne 

Oprócz specyficznych cech opisanych w części o 
rozrusznikach DOL naleŜy pamiętać, Ŝe rozruszniki 
nawrotne na rynku amerykańskim muszą być 
wyposaŜone w blokadę elektryczną i mechaniczną. 
Blokada elektryczna jest zapewniona z 
wykorzystaniem końcówek X3-X4 (       „Połączenie 
z rozdzielnicami Moeller”). 
 

UWAGA! 
Cały układ współpracujący z systemem 
SmartWire musi spełniać wymagania 
odpowiedniej kategorii. 

Więcej informacji moŜna znaleźć w publikacji 
“Special Conditions for application of 
motorprotective 
circuit-breakers and motor starters in North 
America” VER1210+1280-928 (na 
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/v
er928en.pdf). 
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4. Odbiór i uruchomienie 
systemu 
 
 
 
 
Gateway łączy system SmartWire ze sterownikiem 
PLC. 
 

RóŜne Gatewaye i połączenia są dostępne w 
oddzielnych instrukcjach. 
 

• PROFIBUS-DP: SWIRE-GW-DP – AWB1251-
1590GB   

• easyNET i CANopen: EASY223-SWIRE – 
AWB2528+1251-1589GB 

• I/O systemy XI/ON: Materiały firmy 
MicroInnovation AG – www.microinnovation.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Przed odbiorem i uruchomieniem system musi 
być całkowicie zamontowany i podłączony. 
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5. Diagnostyka i sygnały 
błędów 

 
 
 
 
Sygnały diagnostyczne LED 

 
Poszczególne komponenty systemu SmartWire 
generują sygnały diagnostyczne przy pomocy diod 
LED. 
 
 

Tabela6: Sygnały diagnostyczne Gatewaya 
 

Moduł LED Kolor Stan Informacja 

BUS         Manual odpowiedniego gatewaya (Przegląd 
systemu SmartWire)  

Świeci stale OK 

Wolno miga Błąd – aktualna 
konfiguracja Slave’a nie 
zgadza się z ustawioną 
w gatewayu.  

Szybko miga Błąd cyklu w systemie 
SmartWire 

SmartWire Zielony 

Zgaszona Brak zasilania 
Gatewaya 

Świeci stale OK U Aux Zielony 

Zgaszona Brak zasilania na 
końcówkach Aux 

Świeci Stale OK 

Wolno miga Nadrzędny PLC w 
stanie STOP 

Szybko miga Nowa konfiguracja 
została wprowadzona 
przy pomocy przycisku 

Gateway 

Ready Zielony 

Zgaszona Brak zasilania lub 
wewnętrzny błąd 
gatewaya 
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Tabela7: Sygnały diagnostyczne modułu zasilania 
 

Moduł LED Kolor Stan Informacja 

Świeci stale OK Moduł zasilania U Aux  Zielony 

Zgaszona Brak zasilania na 
końcówkach Aux 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela8: Sygnały diagnostyczne modułu SmartWire DILM 
 

Moduł LED Kolor Stan Informacja 

Świeci stale OK 

Miga Moduł nie 
skonfigurowany, 
pierwszy moduł z 
błędem – brak 
komunikacji 

Pulsuje Moduł SmartWire DILM 
ma napięcie, poprzedni 
moduł powoduje błąd – 
brak komunikacji 

Moduł 
SmartWire dla 
DILM 

Ready  Zielony 

Zgaszona Brak zasilania na 
końcówkach Aux 
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Tabela9: Sygnały diagnostyczne modułu wejść/wyjść SmartWire 
 

Moduł LED Kolor Stan Informacja 

Świeci stale Przekaźnik 1 załączony Q1 Zielony 

Zgaszona Przekaźnik 1 otwarty 

Świeci stale Przekaźnik 2 załączony Q2 Zielony 

Zgaszona Przekaźnik 2 otwarty 

Świeci stale OK 

Miga Moduł nie 
skonfigurowany, 
pierwszy moduł z 
błędem – brak 
komunikacji 

Pulsuje Moduł SmartWire DILM 
ma napięcie, poprzedni 
moduł powoduje błąd – 
brak komunikacji 

Moduł 
wejść/wyjść 
SmartWire 

  Zielony 

Zgaszona Brak zasilania 
gatewaya lub 
uszkodzenie aparatu 
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Wymiana modułów 

Moduł SmartWire DILM 

 
 
 
 
 
Po wymianie modułu i ponownym podłączeniu 
zasilania naleŜy wcisnąć przycisk konfiguracji – 
wówczas nowemu modułowi zostanie przypisany 
odpowiedni adres. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Rozrusznik silnikowy lub stycznik 

 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Przed wymianą modułów naleŜy koniecznie 
wyłączyć zasilanie. 

UWAGA! 
Kolejność modułów SmartWire nie moŜe być 
zmieniona 

UWAGA! 
Przed wymianą modułów naleŜy koniecznie 
wyłączyć zasilanie. 
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Wykrywanie błędów 
 

Do wykrywania błędów wykorzystuje się sygnały 
diagnostyczne LED.  
 
 
Tabela10: Sygnały błędów 
 

Lp. Moduł LED Stan LED Komunikat Działanie 

1. Gateway Bus Miga Brak 
komunikacji z 
magistralą. 

• Sprawdź PLC 
• Sprawdź 

podłączenie 
gatewaya 

• Sprawdź przydział 
adresów 

2. Gateway Bus 
SmartWire 
Ready 

Zgaszona Brak zasilania 
gatewaya 

• Sprawdź zasilanie 
gatewaya 

• Sprawdź 
połączenie 
jednostki 
nadrzędnej z 
gatewayem 

• Sprawdź 
bezpiecznik 
gatewaya 

3. Gateway U Aux Zgaszona Brak zasilania 
stycznika 

• Sprawdź zasilanie 
głównego aparatu i 
cewki stycznika 

• Sprawdź 
połączenie 
jednostki 
nadrzędnej z 
gatewayem 

• Sprawdź 
zabezpieczenie 
cewki stycznika 
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Lp. Moduł LED Stan LED Komunikat Działanie 

Gateway SmartWire 

Moduł 
SmartWire 
DILM lub 
Moduł 
wejść/wyjść 
SmartWire 

Ready 

Miga 4. 

Następne 
moduły 
SmartWire 
DILM lub 
moduły 
wejść/wyjść 

Ready Pulsuje 

Nieprawidłowa 
konfiguracja 
systemu  

• Sprawdź 
połączenia 
modułów 

• Wciśnij przycisk 
konfiguracji po 
wymianie modułów 

Gateway 5. 

Moduł 
SmartWire 
DILM lub 
Moduł 
wejść/wyjść 
SmartWire 

SmartWire 
Ready 

Miga Działanie 
zostało 
przerwane 

• Sprawdź 
połączenie 
układów slave 

• Sprawdź kabel 
połączeniowy i w 
razie konieczności 
zastąp go 
sprawnym 

6. Moduł 
zasilania 

U Aux Zgaszona  Brak zasilania • Sprawdź jednostkę 
zasilającą cewkę 
stycznika 

• Sprawdź 
podłączenie 
jednostki 
nadrzędnej z 
modułęm zasilania 

• Sprawdź 
zabezpieczenie 
cewki stycznika 
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Lp. Moduł LED Stan LED Komunikat Działanie 

Moduł 
SmartWire 
DILM lub 
Moduł 
wejść/wyjść 
SmartWire 

Ready Zgaszona 7. 

Gateway SmartWire Miga 

Wewnętrzny 
błąd modułu 
SmartWire 
DILM lub 
modułu 
wejść/wyjść 

• Wymień moduł 
SmartWire DILM 
lub moduł 
wejść/wyjść 

8. Moduł 
SmartWire 
DILM lub 
Moduł 
wejść/wyjść 
SmartWire 

Ready Zgaszona Brak 
komunikacji w 
systemie 
SmartWire 

• Sprawdź 
podłączenie 
modułów Slave 

• Sprawdź kabel 
połączeniowy i w 
razie konieczności 
zastąp go 
sprawnym 

• Wymień moduł 
SmartWire DILM 
lub moduł 
wejść/wyjść 

9. Moduł 
SmartWire 
DILM 

Wszystkie 
LED 

Świecą 
Stale 

Nie moŜna 
przyciągnąć 
styków 
stycznika 

• Upewnij się, Ŝe 
moduł jest 
prawidłowo 
zamontowany na 
styczniku 

• Ustaw przełącznik 
ustawień w 
odpowiedniej 
pozycji (      str. 23) 

• Sprawdź czy 
złącze modułu nie 
jest uszkodzone 

• Sprawdź czy 
połączenie X3-X4 
jest dostępne w 
SWIRE-DIL 

10. Gateway SmartWire Szybko 
Miga 

Błąd modułu 
przy 
wykonywaniu 
zadania 

• Wyłącz i włącz 
ponownie zasilanie 
gatewaya 

• Sprawdź kabel 
połączeniowy 
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Dodatek 
 
 
Dane techniczne 

 

Ogólne 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Normy i regulacje  IEC/EN 60947, EN 55011, EN 55022, 
IEC/EN 61000-4, IEC/EN 60068-2-27 

MontaŜ  Szyna montaŜowa EN 50022 
35mm lub połączenie śrubowe z 
ZB4-101-GF1 (akcesoria) 

Na 
DILM7..DILM32 

Wymiary 
S x D x G 

mm 30 x 90 x 74 30 x 90 x 74 45 x 44 x 81 

Masa kg 0,1 0,12 0,04 

Połączenia:     

 Stałe mm2 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5 

 Elastyczne z nasadką mm2 0,5...1,5 0,5...1,5 0,5...1,5 

 Stałe lub ruchome AWG 22...16 22...16 22...16 

 Standardowy śrubokręt mm 3,5 x 0,8 3,5 x 0,8 3,5 x 0,8 

 Moment dokręcania max. Nm 0,6 0,6 0,5 
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Warunki środowiskowe 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Warunki klimatyczne:    

Temperatura pracy 
(maksymalna i minimalna 
zgodnie z normą IEC 
60068-2-1, IEC 60068-2-
2) 

ºC -25...55 -25...55 -25..60 

 Rosa  NaleŜy zabezpieczyć przed skraplaniem  

Temperatura 
przechowywania 

ºC -25...70 -25...70 -25...70 

Wilgotność względna – 
bez skraplania. (IEC/EN 
60068-2-30) 

% 5...95 5...95 5...95 

Ciśnienie (praca) hPa 795...1080 795...1080 795...1080 

Warunki mechaniczne:     

Stopień ochrony  
IEC/EN 60529 

 IP20 IP20 IP20 

Stopień 
zanieszyszczenia 

 2 2 2 

Pozycja montaŜu  Pionowo Pionowo Tak jak 
DILM7...DILM32 
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Kompatybilność elektromagnetyczna 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Wyładowania elektryczne 
IEC/EN 61000-4-2, 
Poziom 3, ESD 

    

Wyładowanie powietrzne kV 8 8 8 

Wyładowanie stykowe kV 6 6 6 

Pole elektryczne  
EC/EN 61000-4-3, RFI 

V/m 10 10 10 

Tłumienie sygnałów 
radiowych EN 55011, 
EN 55022 

 Klasa A Klasa A Klasa A 

Impulsy wybuchowe  
EC/EN 61000-4-4, 
Poziom 3 

    

Kabel zasilający AC kV 2 2 2 

Impulsy o duŜej energii 
(udary) IEC/EN 61000-4-5, 
Poziom 2 

kV 0,5 (kable zasilające symetryczne) 

Odporność na przenikanie 
sygnału linii zasilającej 
IEC/EN 61000-4-6 

V 10 10 10 

Wytrzymałość 
dielektryczna  

    

Odległości i odstępy 
pomiędzy elementami 

 EN 50178, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 nr 142 

Wytrzymałość 
dielektryczna 

 EN 50178, EN 60947-1 
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Napięcie zasilania 

(napięcie przełączania elementów składowych 
systemu SmartWire np. cewek styczników) 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Napięcie zasilania UAUX     

Nominalne napięcia 
pracy UAux  

V DC 24, -15%, 
+20% 
(tolerancja 
spada 
>40ºC) 

Zasilanie z gatewaya lub modułu 
zasilania 

Dopuszczalne zakresy V DC 20,4...28,8 
przy 40ºC: 
21...28,8 
przy 50ºC: 
21,6...28,8 
przy 55ºC: 
22...27,6 

Zasilanie z gatewaya lub modułu 
zasilania 

Prąd wejściowy przy  
UAux 24V DC 

A Normalnie 3 – – 

Oscylacje % ≤5 – – 

Przerwy napięcia 
IEC/EN 61131-2 

ms 10 – – 

Zabezpieczenie przed 
odwrotnym podłączeniem 
zasilania 

 TAK – – 

Zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe po 
stronie SmartWire 

 NIE, 
wymagany 
zewnętrzny 
bezpiecznik 
3A. MCB 
FAZ-Z3 

– – 
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LED 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Gotowy do pracy – Ready - zielona Ready - zielona 

Napięcie zasilania modułu 
SmartWire DILM 

UAux - zielona – – 

Stan wyjść – Q1 – zielona 
Q2 – zielona 

– 

 
 
 
 
 

Podłączenie styków bezpotencjałowych 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Wejścia styków 
bezpotencjałowych 

    

Liczba  – 4 1 

Nominalne napięcia 
(własne zasilanie) 

V DC – 17 17 

Prąd wejściowy w stanie 
„1” 

mA – Normalnie 5 Normalnie 5 

Izolacja galwaniczna  – NIE NIE 

Maksymalna długość 
kabla 

m – <2,8 <2,8 
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Wyjścia przekaźnikowe 

 

 

 
 
 

 SWIRE-4DI-2DO-R 

Nominalne napięcie impulsowe Uimp V AC 4000 

Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia  III/3 

Napięcie izolacji Ui V 250 

Nominalne operacyjne Ue V 250 

Zdolność załączania A 30 

Zdolność wyłączania A 10 

Nominalny prąd operacyjny Ie   

AC-15, 250V A 3 

DC-12, 30V A 3 

Standardowy prąd termiczny A 10 

Parametry zwarciowe    

Maksymalny bezpiecznik A gG/gL 10 
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Moduły SmartWire 

 

 SWIRE-PF SWIRE-4DI-2DO-R SWIRE-DIL 

Rodzaje połączeń Wtyczka 6-o 
pinowa 

Wtyczka 6-o 
pinowa 

Wtyczka 6-o 
pinowa 

Kabel danych/zasilania Płaski kabel 6-o Ŝyłowy 

Całkowita długość przewodów w 
systemie 

4m 4m 4m 

Zakończenie systemu Brak Wtyczka 
terminująca 

Wtyczka 
terminująca 

Adres stacji Brak 1...16 1...16 

Stacji w drabince SmartWire Maksymalnie 4 Maksymalnie 4 Maksymalnie 16 

Przydział adresów Brak Automatycznie przez system 
SmartWire 

Izolacja galwaniczna    

Od napięcia zasilania UAux NIE NIE NIE 

Od napięcia zasilania Ugateway NIE NIE NIE 

Funkcja Brak SmartWire Slave SmartWire Slave 

Czas przesyłu danych w 
systemie SmartWire 

   

Polecenie przełączenia  – Typowo 20ms dla wszystkich stacji 

Odczyt stanu – Typowo 10ms na stację  
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ul. Galaktyczna 30 
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Od ponad 100 lat firma Moeller wytycza 
nowe kierunki rozwoju. Najnowszą 
propozycją jest Darwin Technology. Dzięki 
rewolucyjnym rozwiązaniom sterowanie 
rozdzielnicami jest proste jak nigdy dotąd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


