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Rozdzielnice iMCC
Pola kasetowe xEnergy XW 
z komunikacją SmartWire-DT
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Pola kasetowe xEnergy XW

System oprzewodowania 

sterowniczego SmartWire-DT

Klasyczna aparatura sterująco-sygnalizacyjna serii RMQ-Titan 
połączona systemem SmartWire-DT

Szyna montażowa TS35 ze 
zintegrowanym przedziałem kablowym 
dla zabudowy aparatury modułowej

Bezpieczne styki zasilające

Ergonomiczny wygląd 
i bezpieczne, zintegrowane 
zaciski drzwiczek

Rękojeść napędu 
obrotowego wyłącznika

Blokada dla zabezpieczenia 
przed wysunięciem kasety

xEnergy to system rozdzielnic z szerokim zakresem możliwości dla niezawodnej dystrybucji mocy 
i indywidualnego dopasowania w zależności od specyfikacji projektowej. Obejmuje on pięć 
rodzajów pól: pola zasilające XP, odpływowe XF, XR i XW oraz ogólnego zastosowania XG.

Rozdzielnice MCC w wersji wysuwnej

Pola kasetowe XW umożliwiają konserwację i wymianę kaset 
w ciągu kilku sekund. W pełni wysuwne jednostki umożliwiają 
ich wymianę w warunkach pracy rozdzielnicy pod napięciem. 
Jednoznaczny wskaźnik położenia kasety informuje czy znajduje 
się ona w stanie pracy, testu, czy też przerwy izolacyjnej, zaś 
konstrukcja samego pola umożliwia przeprowadzenie czynności 
konserwacyjnych bez konieczności użycia specjalnych narzędzi 
oraz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa personelu 
obsługi.

Podstawowe cechy i parametry

• szerokości pól: 1000 i 1200 mm

• głębokości pól: 600 / 800 / 1000 mm

• przedział kablowy w pełni odgrodzony od przedziału kasetowego, 
szyn głównych oraz szyn zasilających odpływy

• możliwość wymiany kaset pod napięciem

• podział wewnętrzny do formy 4

• jednoznaczny wskaźnik położenia kasety dla stanu pracy, testu 
oraz przerwy izolacyjnej

• stopień ochrony IP31 lub IP55

• maksymalna wysokość do zabudowy wynosi 1875 mm

• dostępne kasety*
- odpływy liniowe do 400 A
- rozruszniki bezpośrednie 0,06-160 kW
- układy nawrotne 0,06-110 kW
- rozruszniki gwiazda - trójkąt 5,5-75 kW

• kasety w wielkościach od 75-450 mm

*) odpływy o mocach do 250 kW i prądzie do 630 A są zrealizowane 
poprzez montaż na stałe w modułach o wysokościach 600 i 750 mm.
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System SmartWire-DT
Ekonomiczny system komunikacji dla rozdzielnic zastępujący skomplikowane i kosztowne 
oprzewodowanie sterownicze jednym przewodem – taśmą łączeniową SmartWire-DT.

SmartWire-DT− Oszczędności
SmartWire-DT pozwala wygenerować oszczędności na każdym etapie budowania szaf sterowniczych:

Projektowanie Materiały Montaż Kontrola jakości Uruchomienie

Konwencjonalna szafa sterownicza Szafa sterownicza w systemie SmartWire-DT

Uruchomienie

Materiały

Projektowanie

Montaż
Projektowanie

Montaż

Kontrola jakości Uruchomienie

Materiały

Oszczędności

Kontrola jakości

- znacznie mniej
  indywidualnych połączeń
  sterowniczych

- gotowe bloki EPLAN

- mniejsza objętość
  finalnego projektu

- bezpłatny program
  SWD-Assist, dostępny
  w języku polskim,
  wspiera dobór
  elementów

- eliminacja tradycyjnych
  wejść/wyjść

- eliminacja przekładników,
  przetworników, wejść
  analogowych przy
  pomiarze prądu

- możliwość
  wyeliminowania
  samego sterownika
  PLC i modułu Gateway
  jednym urządzeniem
  HMI-PLC z SW-DT

- redukcja czynności
  montażowych

- istotne skrócenie
  czasu montażu

- redukcja błędów
  w połączeniach

- monterzy mogą
  posiadać niższe
  kwalifikacje

- indywidualna dioda
  sygnalizacyjna na 
  każdym elemencie 
  SW-DT

- łatwa i szybka lokalizacja
  nieprawidłowości

- program SWD-Assist
  wspomagający
  diagnostykę

- prosta integracja 
  w nadrzędnych 
  systemach
  komunikacyjnych – tak 
  jak klasyczne moduły
  wejść/wyjść

- łatwa zmiana sposobu
  działania bez 
  konieczności zmiany 
  oprzewodowania

- proste adresowanie całej
  magistrali jednym
  przyciskiem CONFIG

Poniższe diagramy przedstawiają estymacje w zakresie oszczędności jakie dla przykładowej aplikacji mogą zostać osiągnięte dzięki zastąpieniu 
tradycyjnego oprzewodowania taśmą łączeniową.

SmartWire-DT − Efekty
Efekty stosowania systemu obrazuje doskonale poniższe porównanie dwóch szaf sterowniczych.

Szafa sterownicza wykonana klasycznie Szafa sterownicza wykonana w systemie SmartWire-DT

Technologia SmartWire-DT to system nowoczesnego łączenia komponentów za pomocą „zielonej taśmy”. Jest to jedyny na 
rynku system łączący bezpośrednio tak wiele elementów elektrycznych w obrębie szafy sterowniczej – elementów sterowania, 
zabezpieczania, łączenia, techniki napędowej oraz kontroli i sygnalizacji.
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Rozdzielnice iMCC

Tradycyjne oprzewodowanie sterownicze wewnątrz jednostki 
wysuwnej oraz oprzewodowanie sterownika nadrzędnego zostało 
zastąpione systemem komunikacyjnym SmartWire-DT. Przynosi to 
wymierne korzyści dla użytkownika, polegające na zmniejszeniu 
do minimum czasu przeznaczonego na okablowanie. Ponadto 
podstawowe informacje z kasety, takie jak wartość prądu, napięcia, 
stan styków, mogą być przekazane bezpośrednio do sterownika 

nadrzędnego przez sieć Profibus DP, PROFINET, Modbus TCP, 
CANopen, EtherNet/IP. Pozwala to operatorowi na pełną kontrolę 
pracy systemu. System xEnergy dzięki temu jest idealnym 
rozwiązaniem do zastosowania w procesach produkcyjnych 
wymagających wysokiego poziomu ciągłości pracy maszyn oraz 
systemu.

Rozdzielnice iMCC umożliwiają operatorowi znaczące zwiększenie 
dostępu do informacji o stanie systemu. Szczegółowe dane 
z jednostek wysuwnych, takie jak ostrzeżenie o przeciążeniu, 
mierzona wartość prądu, czy informacja o wyzwoleniu, mogą być 
przekazywane do sterownika nadrzędnego poprzez moduły łączące 

system SW-DT ze standardowymi protokołami przemysłowymi. 
Potencjalne przeciążenie silnika może zostać w porę wykryte,                 
a tym samym operator może podjąć działania korygujące 
odpowiednio wcześnie, zanim nastąpi awaria.

Nowe, inteligentne rozdzielnice do sterowania napędami (iMCC - inteligent Motor Control Center) 
firmy Eaton stanowią doskonałe rozwiązanie rozbudowujące system xEnergy o możliwości 
komunikacyjne.

Gdy liczy się ciągłość procesów produkcyjnych.

Konserwacja i wymiana kaset w polach kasetowych XW możliwa 
jest w ciągu kilku sekund. Dzięki w pełni wysuwnym jednostkom         

i możliwości wymiany indywidualnych modułów w warunkach pracy 
rozdzielnicy pod napięciem, wyłączenia procesu należą do przeszłości.

komunikacja

energia

status

monitoring i re
gulac

ja p
roc

es
u 



5

Schemat funkcyjny rozdzielnicy iMCC

Kasety muszą umożliwiać ich szybką wymianę w ciągu kilku minut - 
bez utraty lub zmiany funkcjonalności innych kaset w polu.

Inżynierowie EATON, wprowadzając do oferty moduł rozdzielacza 
SW-DT do kaset XW, rozwinęli możliwości technologii                         
SmartWire-DT, dzięki czemu nie ma konieczności dokonywania 
zmiany w połączeniach sieci podczas wymiany kasety.

Moduły rozdzielacza umożliwiają przerwanie linii SW-DT, przy czym 
inne kasety w polu pozostają nadal aktywne. 

Każda kaseta jest podłączona poprzez styki pomocnicze                                    
z indywidualnym zasilaczem rozdzielacza. Po wyjęciu kasety               
z pola, zasilacz rozdzielacza pozostaje w linii SW-DT i pełni funkcję 
mostka dla pozostałych urządzeń SW-DT.

Pola kasetowe XW są stosowane przede wszystkim w aplikacjach, gdzie klient oczekuje 
wysokiej funkcjonalności.

Przewód SW-DT

Oprzewodowanie pomocnicze, dowolny przewód 8 x 0,75 mm2

Podłączenie do sieci (CAN, Profibus DP, Ethernet...)

Przewód zasilający 24 VDC (przekrój zależny od poboru prądu)

① Elementy SW-DT (...SWD...)

② Przewód SW-DT (SWDT4-100LF8-24)

③ Adapter rozdzielacza (SWD4 FFR-PF1-1)

④ Styk pomocniczy (XMW-AC-1, 4 szt.)

⑤ Zasilacz rozdzielacza (SWD4 FFR-ST1-1)

⑥ SWD Gateway (EU5C-SWD...) do sieci Profibus DP, PROFINET, Modbus TCP, CANopen, EtherNet/IP

⑦ Zasilacz 24 VDC

①

②

③

④ ⑤ ⑥

system 
nadrzędny

⑦

kaseta xEnergy XW
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Narzędzia dla projektantów

• proste tworzenie aplikacji       
w systemie SmartWire-DT

• wbudowana funkcja 
generowania listy zamówień

• wbudowana kontrola 
poprawności

• funkcjonalności online:
- proste wstępne 
  uruchomienie wejść i wyjść 

  systemu SmartWire-DT oraz 
  kontrola działania
- prosta diagnostyka 
  elementów sieci            
  SmartWire-DT

• pobierz bezpłatnie:          
http://downloadcenter.
moeller.net

W konfiguratorze xEnergy dostępny jest parametr, dotyczący 
zastosowania SW-DT w kasetach XW.

W zależności od dostępnych opcji, możliwe jest wybranie 
„oprzewodowania pomocniczego” spośród trzech wariantów:

• „Oprzewodowanie standardowe”
Oznacza to zastosowanie dedykowanego, standardowego 
oprzewodowania dla funkcji sterująco - sygnalizacyjnych.

• „SWD peryferyjnie”
W tym przypadku aparat zabezpieczający silnik nie wykorzystuje 
podłączenia do sieci SW-DT, rozmiar kasety będzie zbliżony do 
rozmiaru standardowej kasety.

• „SWD Pełne zastosowanie”
Wybór tej funkcji oznacza pełne wykorzystanie możliwości          
SW-DT, również dla aparatu zabezpieczającego silnik. Zgodnie           
z naszą bazą aparatową kaset XW, zostanie dobrane odpowiednie 
zabezpieczenie silnika z SW-DT, które nie spowoduje zmiany 
rozmiaru kasety.

Darmowa aplikacja SWD-Assist umożliwia szybkie 
i wygodne projektowanie sieci SmartWire-DT.

Eaton xEnergy Configurator -  najszybszy program do doboru elementów xEnergy.

Prosta obsługa przy doborze 
xEnergy 
 
• listy dialogowe bazujące na 

Windows
• funkcjonalna, przejrzysta 

budowa
• krótki czas wdrożenia się dzięki 

systemowi Look and Feel

Szeroki zakres zastosowania

• zarządzanie projektem               
i struktura instalacji

• widok konfigurowanej 
rozdzielnicy jest generowany 
automatycznie w trybie 
kontrolowanym

• tworzenie materiałowego 
wykazu części dla urządzeń, 
zestawów montażowych         
i rozdzielnic

• generowanie widoku 
rozdzielnicy do konkretnych 
ofert

• indywidualne dopasowanie 
za pomocą funkcji Drag and 
Drop

Pomoc przy projektowaniu i zamawianiu (SWD-Assist).
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Komunikacja SmartWire-DT dla kaset xEnergy XW
Dzięki okablowaniu w systemie SmartWire-DT użytkownik może dostosować funkcjonalność 
i zakres odczytywanych informacji z każdej z kaset xEnergy XW.

Konwencjonalne oprzewodowanie urządzeń sterowniczych wymaga 
sporego nakładu pracy i jest kosztowne. Co więcej, klasyczne 
oprzewodowanie sterownicze dostarcza do systemu nadrzędnego jedynie 
podstawowe informacje na temat stanu pracy komponentów elektrycznych 
w kasecie sterowniczej, takie jak: 
• pozycja wyłącznika silnikowego (ON/OFF)
• przyczyna wyzwolenia (wymagany dodatkowy styk AGM)
• położenie styczników (ON/OFF).

Oprzewodowanie klasyczne

Parametr PKE NZM-ME/AE/VE

Stan położenia styków ✓ ✓
Przyczyna wyzwolenia ✓ ✓
Odczyt wartości nastaw ✓ ✓
Względny prąd silnika [%] ✓ −
Wartość prądu [A] − ✓
Dane identyfikacyjne wyłącznika ✓ ✓
Informacje diagnostyczne ✓ ✓

Korzyści z połączenia xEnergy XW i SmartWire-DT

• Dostęp do rozszerzonych danych umożliwiających zaawansowaną diagnostykę
• Oszczędność miejsca w kasecie
• Obniżenie kosztów
• Oszczędność czasu na poszczególnych etapach
• Kompatybilność z dowolnym sterownikiem PLC / systemem nadrzędnym
• Skalowalność systemu

Oprzewodowanie w systemie SmartWire-DT

Parametry możliwe do odczytywania w wariancie kompletnym:

Łączenie urządzeń za pomocą płaskiego zielonego przewodu nie tylko oszczędza czas, redukuje koszty oraz eliminuje źródła błędów, ale umożliwia 
dostęp do rozszerzonych danych, a tym samym rozbudowaną diagnostykę. Każdy komponent elektryczny jest inteligentnym urządzeniem zdolnym 
do komunikacji. Wykonanie kaset w systemie SW-DT możliwe jest w dwóch wariantach, w zależności od potrzeb aplikacji i stosowanych aparatów 
zabezpieczających silnik. Całość komunikuje się z dowolnym systemem nadrzędnym za pośrednictwem standardowych sieci komunikacyjnych.

Wariant podstawowy

• wyłączniki z wyzwalaczami termomagnetycznymi PKZ / NZM
• funkcjonalność jak przy klasycznym oprzewodowaniu
• akwizycja stanów za pomocą zainstalowanych w kasecie 

modułów we/wy 

Wariant kompletny

• elektroniczne wyłączniki silnikowe PKE, wyłączniki mocy NZM                         
z wyzwalaczem elektronicznym

• pełna funkcjonalność włącznie z monitorowaniem prądu
• komponenty elektryczne wewnątrz kasety zintegrowane 

bezpośrednio ze SmartWire-DT


