
Optymalizacja kosztów dzięki 
inteligentnej komunikacji

Ekonomiczny system komunikacji dla rozdzielnic
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Darwin Technology

SmartWire-DT™
Ekonomiczny system komunikacji dla rozdzielnic 

Producenci maszyn i systemów usiłują osiągnąć równowagę pomiędzy

maksymalnym poziomem funkcjonalności, a optymalizacją kosztów.

SmartWire-DT jest systemem komunikacji dla rozdzielnic przemysłowych,

opartym na koncepcji ciągłego rozwoju szaf sterowniczych oraz urządzeń

peryferyjnych: sterowania, zabezpieczania, łączenia, techniki napędowej oraz

kontroli i sygnalizacji. Technologia, która przynosi korzyści zarówno teraz,

jak i w przyszłości.

Zabezpieczanie Kontrola i 
sygnalizacja

Sterowanie

Łączenie
Technika 
napędowa

SmartWire-DT: The easy way to connect

SmartWire-DT w dużym stopniu redukuje pracochłonność 

wykonania oprzewodowania i pomaga zminimalizować

koszty w całym łańcuchu tworzenia aplikacji – od projektowania 

przez konstruowanie, uruchamianie, aż do rozbudowy.

SmartWire-DT opiera się na sprawdzonych i wypróbowanych 

komponentach firmy Eaton i nadaje im cechy inteligentnej 

komunikacji.
Obniżenie kosztów 

projektowania nawet o 70%
Montaż wolny od 

potencjalych usterek
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Krótszy czas potrzebny do 
oprzewodowania, testów 

oraz uruchomienia

Wygodna i intuicyjna 
obsługa oraz minimalizacja 

czasu przestojów

Efektywniejsze serwiso-
wanie dzięki bezpośredniej 

diagnostyce

Łatwa rozbudowa, dzięki 
możliwości rezerwacji 

miejsca 

Rodzina modułów gateway

Eaton oferuje szeroką gamę modułów gateway przystosowa-

nych do pracy z większością standardowych magistrali przemy-

słowych. Zapewnia tym samym sterowanie i wymianę danych 

na najwyższym poziomie. SmartWire-DT przystosowany jest do 

pracy z systemami sterowania wielu producentów.

easy800 ze SmartWire-DT

Nowy przekaźnik programowalny easy800 łączy w so-

bie funkcjonalność przekaźnika easy800 z bezpośrednim 

połączeniem z systemem komunikacyjnym SmartWire-DT. 

Zamiast tradycyjnego podłączania sygnałów do wejść / wyjść 

urządzenia nadrzędnego - mogą być one obecnie w prosty 

sposób łączone z nowym EASY802-SWD lub EASY806-SWD 

przez SmartWire-DT. Programowanie odbywa się, podobnie 

jak dla całej rodziny easy, w języku drabinkowym, przy użyciu 

programu easySoft-Pro. Nowe easy800 ze SmartWire-DT łączą 

ułatwienia dwóch systemów, dając tym samym podwójne 

zalety przy budowaniu szaf sterowniczych.

Ekonomiczne rozwiązania dla automatyki             
z wykorzystaniem środowiska CoDeSys

Dzięki rozwiązaniom typu „Lean Automation” Eaton rozpoczyna 

optymalizację rozwiązań z dziedziny automatyki już od poziomu 

sterowania:

1. Panele operatorskie HMI/PLC firmy Eaton są połączeniem 

najnowocześniejszych technologii IT z klasycznymi technolo-

giami PLC i HMI. Jeden panel operatorski z wbudowanym PLC 

realizuje sterowanie, wizualizację, operacje wymiany danych 

wewnątrz sieci przemysłowej, jak i za pomocą sieci Ethernet. 

Wyświetlacz dotykowy paneli XV100 pozwala na bezpośrednią 

komunikację z każdym urządzeniem w systemie SmartWire-DT.

2. Nowy kompaktowy sterownik programowalny XC150 łączy 

nowoczesną architekturę sterowania oraz szeroką gamę złącz 

komunikacynych w jednym urządzeniu. Sterownik XC150 

oferuje również bezpośredni dostęp do systemu SmartWire-DT, 

co pozwala na dalsze oszczędności, wynikające z mniejszej 

liczby potrzebnych komponentów.
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SmartWire-DT™
Połączenie 99 urządzeń na długości 600 m

Jeden system, niezliczone możliwości: Niezależnie od wybranego systemu 

nadrzędnego sterowania, dzięki SmartWire-DT można połączyć ze sobą aż do               

99 urządzeń, na całkowitej długości 600 m. „Zielona taśma” łączy ze sobą urządzenia 

wewnątrz oraz poza szafą sterowniczą. Tak więc, z jednej strony gateway pełni 

funkcję urządzenia zarządzającego linią SmartWire-DT, a z drugiej zapewnia wymianę 

informacji z nadrzędnym układem sterowania.

Technologia przewodu
„Zielony” ośmiożyłowy przewód 
płaski lub okrągły stanowi 
magistralę SmartWire-DT i tworzy 
połączenie od gateway’a do 
rezystora terminującego.

Płaska wtyczka
Płaska wtyczka służy do podłączenia przewodu płaskiego do modułu 
gateway i zakończenia magistrali lub do połączenia poszczególnych 
modułów sprzęgających. Montaż realizowany jest w prosty i bezpieczny 
sposób przy pomocy zaciskarki: umieść płaską wtyczkę w zaciskarce, 
wciśnij płaski kabel do wtyczki, ściśnij zaciskarkę – gotowe.

Adresowanie urządzeń                  
w kolejności, w jakiej zostały 
połączone, odbywa się 
automatycznie za pomocą 
przycisku na module gateway.

Przewód

„Zielone” ośmiożyłowe przewody płaskie lub 

okrągłe stanowią linię magistrali SmartWire-DT 

i tworzą połączenie od modułu gateway do 

rezystora terminującego.

Oprócz danych, przewód ten doprowadza 

napięcie zasilające dla urządzeń (15 V DC) oraz 

napięcie sterownicze (24 V DC) dla styczników.

Kabel płaski posiada 
dwie istotne cechy: 
strzałki wskazujące 
kierunek od master'a 
do końca magistrali 
oraz oznaczenie 
pozycji montażu 
urządzenia i płaskiej 
wtyczki, w postaci 
czarnego paska.

1. Sterownik PLC XC-152 
SmartWire-DT

2. HMI-PLC SmartWire-DT

3. Wtyczka kabla komunikacyjnego 
SUB-D 9-bieg.

4. Gateway SmartWire-DT

5. Wtyczka płaska SmartWire-DT

6. Przewód taśmowy płaski 
8-żyłowy SmartWire-DT

7. Przekaźnik programowalny 
easy800 SmartWire-DT

8. Moduły wejść/wyjść  
SmartWire-DT

9. Moduł komunikacyjny do NZM 
SmartWire-DT

10. Wtyczka aparatowa 8-bieg. 
SmartWire-DT

11. Wyłącznik mocy NZM

12. Moduł funkcyjny stycznika 
SmartWire-DT

13. Stycznik mocy DILM

14. Moduł stycznika SmartWire-DT 
z przełącznikiem „Ręcznie-0-
Automatycznie”

15. Wyłącznik silnikowy PKZ

16. Rozrusznik silnikowy MSC

17. Moduł stycznikowy    
SmartWire-DT współpracujący 
z PKE

18. Rozrusznik silnikowy                     
z wyłącznikiem PKE

19. Softstarter DS7                             
z elektronicznym wyłącznikiem 
silnikowym PKE

20. Moduł uniwersalny          
SmartWire-DT mocowany do 
płyty czołowej

21. Elementy diodowe LED 
SmartWire-DT mocowane do 
płyty czołowej
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Krok 3: wykonanie połączenia
... i na koniec połącz wtyczkę       
z płaskim przewodem za pomocą 
zaciskarki.

Krok 2: umiejscowienie wtyczki
... następnie umieść wtyczkę 
we właściwym miejscu na 
przewodzie i dociśnij używając 
niewielkiej siły...

Zakończenie magistrali
Rezystor terminujący kończy 
każdą linię SmartWire-DT.                              
W kasecie sterowniczej z modułem 
M22-SWD-I... terminator jest 
wbudowany i załączany za pomocą 
przełącznika.

Krok 1: montaż wtyczki 
Umieść ośmiożyłowy przewód 
płaski we wtyczce i zatrzaśnij...

22. Łącznik mocujący RMQ-Titan do montażu na 
płycie czołowej

23. Lampka sygnalizacyjna RMQ-Titan

24. Elementy funkcyjne SmartWire-DT do montażu 
czołowego

25. Elementy sterujące SmartWire-DT

26. Moduł zasilacza SmartWire-DT

27. Przepust w szafie sterowniczej SmartWire-DT, 
przejście z przewodu płaskiego na okrągły

28. Złącze do przewodów okrągłych SmartWire-DT

29. Obudowa do nabudowania RMQ-Titan

30. Obudowa do nabudowania RMQ-Titan

31. Płytka drukowana do elementów funkcyjnych 
SmartWire-DT, mocowanie do ścianki tylnej

32. Elementy diodowe LED SmartWire-DT 
mocowane do ścianki tylnej

33. Elementy funkcyjne SmartWire-DT mocowane 
do ścianki tylnej

34. Moduł uniwersalny SmartWire-DT mocowany do 
ścianki tylnej

35. Złącze do przewodów okrągłych SmartWire-DT

36. Przewód okrągły SmartWire-DT, 8-bieg.

37. Adapter przejścia z przewodu płaskiego na 
okrągły SmartWire-DT mocowany na szynę

38. Moduł SmartWire-DT do PKE

39. Wyłączniki silnikowe PKE12, PKE32                       
z elektronicznymi wyzwalaczami PKE-XTUA-… 
do maks. 15 kW

40. Wyłącznik silnikowy PKE65 z elektronicznym 
wyzwalaczem PKE-XTUA-… do maks. 30 kW

41. Softstarter DS7

42. Terminator sieci SmartWire-DT do 8-żyłowego 
przewodu płaskiego

43. Oprogramowanie do projektowania                       
i diagnozowania systemu SmartWire-DT      
SWD-Assist 
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SmartWire-DT™
Po prostu genialny

Konwencjonalne oprzewodowanie urządzeń sterowniczych wymaga sporego 

nakładu pracy i jest drogie – każdy styk lub lampka sygnalizacyjna jest 

oprzewodowana indywidualnie i oddzielnie podłączona do modułów wejść/wyjść 

sterownika. Takie wykonanie wymaga dużo czasu i naraża na wiele błędnych 

połączeń. SmartWire-DT jest po prostu genialny – płaski zielony przewód łączy 

urządzenia sterownicze za pomocą jednego „kliknięcia”. Oszczędza to czas, 

redukuje koszty oraz eliminuje źródła błędów.

Elementy funkcyjne do montażu do płyty czołowej
Elementy funkcyjne różnią się w swoich właściwościach w zależności od urządzenia, które 
ma być podłączone (przyciski, przełączniki wyboru, lampki sygnalizacyjne, itp.) i dostępne 
są w następujących wersjach:

Montaż do ścianki tylnej 
Moduły wymienione po lewej stronie dostępne są 
również w wersji do montażu w obudowie M22-I... 
Na zdjęciu widoczny jest element dwupozycyjny od 
przodu i od tyłu.

SmartWire-DT – po prostu 
genialny – dla urządzeń 
sterowniczych.

Montaż RMQ-Titan®

Urządzenia sterownicze RMQ-Titan są 

łączone ze sobą przy pomocy elementów 

systemu SmartWire-DT. Po prostu wciśnij 

wtyczkę urządzenia i gotowe.

• element LED
• element dwupozycyjny oraz LED
• element trzypozycyjny oraz LED

• element trzypozycyjny
• element dwupozycyjny
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Kasety sterownicze RMQ-Titan z elementami SmartWire-DT
„Zielony” okrągły przewód SmartWire-DT łączy szafę sterowniczą z urządzeniami 
peryferyjnymi. Obudowy do nabudowania M22-I... są łączone za pomocą dławic lub 
gniazd/  wtyczek (akcesoria opcjonalne). Płytka drukowana połączona jest w prosty sposób 
za pomocą kodowanych kolorami zacisków. Po zainstalowaniu jej w obudowie po prostu 
wciśnij element funkcyjny w podstawę i gotowe.

Od szafy sterowniczej do urządzeń
peryferyjnych
Przepust w szafie sterowniczej łączy ze sobą 
przewód płaski z przewodem okrągłym. Dla połączeń 
poza panelem sterowniczym stosuje się okrągły 
przewód SW-DT o stopniu ochrony IP67.

Każdy element funkcyjny SmartWire-DT posiada swój 
własny adres, jak również funkcję autodiagnostyki.
Korzyści: szybka i skuteczna diagnostyka.

Przyciski bezpieczeństwa

Dwupozycyjne elementy zostały tak skonstruowane, aby po lewej i po prawej 

stronie elementu SmartWire-DT możliwe było zastosowanie klasycznych 

styków. Dzięki temu istnieje możliwość wykonania dwukanałowego obwodu 

bezpieczeństwa z monitorowaniem stanu przycisku przez SmartWire-DT.                               

W przypadku innych urządzeń sterowniczych obciążenie może być 

przełączane w tradycyjny sposób.
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SmartWire-DT™
Po prostu inteligentny

Konwencjonalne oprzewodowanie obwodów sterowniczych układów 

rozruchowych lub styczników wymaga sporo czasu i trudu. Każdy układ 

rozruchowy lub każdy stycznik jest oprzewodowany indywidualnie i oddzielnie 

przyłączony do modułów wejść/wyjść sterownika. Takie wykonanie zajmuje 

dużo czasu i narażone jest na wiele błędnych połączeń. Niezastąpionym 

rozwiązaniem są tutaj układy rozruchowe MSC i styczniki serii DILM, 

uzupełnione modułami SmartWire-DT.

SmartWire-DT – po prostu inteligentny – dla 
układów rozruchowych lub styczników.

Układy rozruchowe wykonane ze 
standardowych komponentów

Dobry przykład zmniejszenia nakładu pracy: Moduł 

SmartWire-DT dla styczników DILM do 38 A jest w prosty 

sposób wtykany na stycznik, podobnie jak instalowane są 

styki pomocnicze. Po dodaniu standardowego wyłącznika 

silnikowego i uzupełnieniu akcesoriami systemowymi           

(np. trójfazowymi mostkami łączeniowymi) powstaje 

nowoczesny rozrusznik silnikowy MSC.

Rozruszniki bezpośrednie i układy nawrotne
Proste łączenie układów rozruchu bezpośredniego serii MSC 
oraz układów nawrotnych do 15 kW: Takie komplety składa się ze 
standardowych komponentów oraz uzupełnia zajmującymi niewiele 
miejsca elementami SmartWire-DT. Nadal możliwe jest zastosowanie 
blokad elektrycznych i mechanicznych styczników.

Wyłączanie awaryjne
Wyłączanie awaryjne: Napięcie sterownicze 24 V DC dla styczników 
podawane jest na moduł gateway. Zdjęcie tego zasilania, 
zrealizowane w obwodzie wyłączania awaryjnego, zapewnia 
wyłączenie styczników. Do jednej linii SmartWire-DT może być 
podłączonych kilka obwodów wyłączania awaryjnego. Mogą być one 
w prosty sposób utworzone za pomocą modułów zasilacza 1 lub 2.
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SmartWire-DT udostępnia wszystkie 
niezbędne informacje, bez skomplikowanego
oprzewodowania.

Komfortowa obsługa oraz optymalny 
przepływ informacji

Sprawniejsze uruchomienia, dzięki łatwemu testowaniu: 

Rozrusznik silnikowy MSC może zostać załączony i wyłączony 

bezpośrednio na elemencie funkcyjnym SmartWire-DT                               

z opcją manual/auto, za pomocą wkrętaka. W trybie pracy 

automatycznej stycznik otrzymuje rozkaz załączenia z PLC. 

Dzięki SmartWire-DT możliwe jest uzyskanie dokładnej                 

i precyzyjnej informacji o statusie. Tym samym możliwe jest 

odróżnienie wyzwoleń wskutek zwarcia lub przeciążenia. 

Gwarantowana jest przy tym optymalna przejrzystość systemu.

Przełączanie do 2600 A za pomocą stycznika
Oprócz wielkości 1 i 2 styczników, moduły SmartWire-DT dla serii 
DILM mogą być łączone ze stycznikami typu DILA. Stwarza to 
nowe możliwości sterowania obciążeniami o napięciu AC lub jako 
stycznikami pomocniczymi dla styczników do 2600 A. Status załączenia 
sterowanego stycznika jest odczytany poprzez dwa wejścia cyfrowe 
modułu SmartWire-DT dla DILM.

Sterowanie obciążeniami o napięciu AC
Kombinacje układów rozruchowych, sterowanych napięciem AC, są 
zintegrowane z systemem SmartWire-DT poprzez moduły wejść/
wyjść, za pomocą wyjść przekaźnikowych. Pozycja stycznika 
wykrywana jest przez podanie sygnału ze styku pomocniczego 
DILM na wejście cyfrowe modułu SW-DT. Podobnie monitorowany 
jest status pozycji wyłącznika silnikowego.
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SmartWire-DT™
Po prostu komunikatywny

Status

– pozycja wyłącznika PKE i stycznika  

   DILM

– nastawiony prąd znamionowy

– nastawiona klasa wyzwalania

Wszystko w jednym

Oprócz zintegrowanego sterowania 

układu rozruchowego, element funkcyjny               

PKE-SWD-32 dostarcza wszystkich informacji 

o stanach łączeniowych i wskazaniach 

zadziałania, które do tej pory były dostępne 

tylko za pomocą styków pomocniczych. 

Redukuje to całe oprzewodowanie 

sterownicze odpływu silnikowego i zwiększa            

jego przejrzystość. Dodatkowy przesył 

danych, takich jak aktualny prąd 

silnika i obciążenie termiczne silnika,                           

z wyprzedzeniem wskazuje na potencjalne 

uszkodzenia. Poprawia to łatwość obsługi         

i dostępność systemu.

Układy rozruchowe PKE do 15 kW są w prosty sposób zintegrowane ze światem 

automatyki, dzięki SmartWire-DT. Stosując element funkcyjny PKE-SWD-32 

wszystkie istotne informacje mogą zostać wysłane do sterownika i tym samym 

stają się dostępne w całym systemie.

SmartWire-DT – po prostu komunikatywny – 
dla układów rozruchowych PKE.

Układy rozruchowe PKE do pracy w sieci

Układ rozruchowy, z szerokimi możliwościami 

komunikacyjnymi, budowany jest w systemie SmartWire-DT                     

w kilku prostych krokach. W tym celu potrzebny jest 

wyłącznik silnikowy z wyzwalaczem elektronicznym PKE 

oraz stycznik DILM, które integrujemy ze sobą łącznikiem 

mechanicznym i elektrycznym. Na styczniku instalujemy 

moduł SW-DT, który łączymy z modułem PKE, załączonym 

przewodem płaskim. Całość podpinamy do „zielonej” taśmy 

SmartWire-DT.

Monitoring obciążenia
– wartość względna prądu silnika
– obciążenie termiczne silnika
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Diagnostyka

– diagnostyka przyczyny wyzwolenia 
 wyłącznika silnikowego (zwarcie, 
 przeciążenie, zanik fazy, test)

Funkcje dodatkowe

– funkcja przekaźnika 

 przeciążeniowego ZMR                      

 (w przypadku przeciążenia wyłączany 

 jest stycznik, a nie wyłącznik) 

– praca ręczna / automatyczna za 

 pomocą przełącznika obrotowego

System modułowy do 65 A

Moduły wyzwalacza elektronicznego 

typu PKE-XTUA-… stosowane są           

w celu połączenia z systemem 

komunikacji SmartWire-DT. Do 

dyspozycji jest pięć wersji zakresów  

prądowych od 0,3 A do 65 A. Moduły 

te wtykane są w moduł podstawowy 

PKE12, PKE32 lub PKE65 bez użycia 

dodatkowych narzędzi i w razie 

potrzeby mogą być wymieniane.

Przeciążenie

Zwarcie

Zanik fazy

Test wyzwolenia

Ostrzeżenia

– model termiczny silnika, 

 zaimplementowany w wyłącznikach 

 PKE, pozwala na wczesne wykrycie 

 potencjalnego przeciążenia oraz 

 prewencję przed przestojami, 

 związanymi z przeciążeniem silnika

A 1A 3,0

0,37 - 15 kW (400 V)0,09 - 5,5 kW (400 V)

 PKE 65 PKE 32 PKE 12

4 - 34 kW (400 V)

8 A A 56A 23A 21

A 2.1,A 3,0

A 4A 1

A 56A 61

A 21A 3

A 23A 8

Piêæ wymiennych bloków wyzwalaczy do 65 A

PKE-XTUA-...
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SmartWire-DT™ 
Po prostu skuteczny

Oprócz urządzeń sterowniczych i układów rozruchowych, SmartWire-DT może 

również komunikować się bezpośrednio z wyłącznikami kompaktowymi. W tym 

celu stosuje się moduł NZM typu XSWD-704. Dzięki SmartWire-DT dostępne 

są istotne informacje statusowe na temat wyłącznika, takie jak prądy fazowe, 

czy dane diagnostyczne. Wszystkie wyłączniki NZM 2/3/4 z elektronicznymi 

wyzwalaczami mogą być podłączone bezpośrednio do SmartWire-DT poprzez 

moduł NZM. Wszystkie prądy, aż do 1600 A w systemie rozdzielczym, są tym 

samym pod kontrolą SmartWire-DT.

Pełen zakres danych

Wejścia
• prądy
• statusy
• diagnostyka
• liczniki energii
• wartości nastaw
• identyfikacja

Wyjścia
• zdalne sterowanie
• kasowanie
• liczniki energii

Wszystkie trzy fazy oraz położenie łącznika są dostępne 

jako dane wejściowe. Dla celów diagnostycznych wysyłane 

są ostrzeżenia o obciążeniu, a w przypadku wyzwolenia 

informacja o przyczynie zadziałania. Oprócz energii czynnej, 

dostarczane są również informacje o typie łącznika oraz            

o wartościach nastaw prądowych. 

Możliwe jest również wysłanie do wyłącznika rozkazu 

zdalnego załączenia i wyłączenia oraz skasowania licznika 

energii.

SmartWire-DT – wysoko wydajna 
komunikacja do zarządzania 
energią.

Komunikacja NZM

Odpowiednio wczesne ostrzeganie ma na celu 

wykrycie i usunięcie uszkodzeń, zanim one 

wystąpią. Za pomocą systemu SmartWire-DT 

moduły NZM sygnalizują nadmierne wartości 

prądu na 3 stopniach ostrzegawczych. 

SmartWire-DT umożliwia również zdalne 

sterowanie wyłącznikiem, tak więc całe 

oprzewodowanie, które byłoby konieczne 

w innym przypadku, może być wyeliminowane.

Predykcja obciążenia

Zdalne sterowanie
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XMC-S0

Licznik energii

Moduł NZM-XSWD-704 posiada złącze licznika energii, 

dzięki któremu może współdziałać z zewnętrznym modułem 

pomiarowym NZM-XMC-S0. Dzięki tej funkcjonalności moduł 

ten może wspomagać optymalizację energii. Moduły do 

pomiaru energii mogą być montowane zarówno po stronie 

wejściowej, jak i wyjściowej wyłącznika NZM. Posiadają one 

trzy wbudowane przekładniki prądowe i trzy zaciski napięciowe, 

które poprzez śruby nacinające tworzą styk.

SmartWire-DT – bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów

SmartWire-DT oferuje bezpośredni dostęp do wszystkich 

parametrów softstarterów z poziomu sterownika PLC. 

Użytkownik może odczytać oraz zastąpić ustawienia 

potencjometru, uzyskać obszerne i przejrzyste informacje 

o statusie, diagnostyce lub awarii. Podłączenie za pomocą 

wtyczek aparatowych SmartWire-DT jest szybkie, wolne 

od błędów w oprzewodowaniu oraz dostarcza zasilanie do 

softstarterów. Kompaktowe softstartery DS7 zapewniają 

łagodny rozruch dla silników asynchronicznych do 110 kW. 

W połączeniu z wyłącznikiem silnikowym PKE oferuje ochronę 

aplikacji w przypadku przeciążenia oraz informację o zagrożeniu 

przeciążeniem.
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Oprogramowanie projektowo diagnostyczne 
do systemu SmartWire-DT 

SWD-Assist V1.70

www.eaton.com/moellerproductsSmartWire-DT™

SmartWire-DT™
Prosta konfiguracja i szybkie uruchomienie

SmartWire-DT w dużym stopniu redukuje pracochłonność wykonania 

oprzewodowania, a także w całym łańcuchu tworzenia aplikacji pomaga 

w redukcji kosztów – od projektowania, do instalowania, programowania, 

poprzez uruchamianie, aż do rozbudowy. SmartWire-DT opiera się na znanej 

i sprawdzonej technologii – czyli na aparaturze firmy Eaton – SmartWire-DT 

przeobraża standardową aparaturę firmy Eaton, w zdolne do komunikacji 

urządzenia.

Osiągnij swój cel w prosty sposób 
z SWD-Assist

Oprogramowanie SWD-Assist pomaga 

użytkownikowi w planowaniu, projektowaniu 

i uruchamianiu sieci SmartWire-DT. Po prostu 

wybierz wymagane elementy funkcyjne 

SWD z listy i umieść je w wybranym miejscu. 

Konfiguracja może być zapisana i ponownie 

użyta dla dowolnego innego projektu. Możliwe 

jest również utworzenie plików GSD dla 

sieci Profibus DP. Taki plik łatwo integruje się                

w środowisku programowania w typowy 

sposób. Nie ma już potrzeby konfigurowania 

każdego elementu oddzielnie.

SWD Assist można pobrać z naszej strony:

www.moeller.pl/swdassist

Proste połączenie do                    
standardowych magistrali

Światowa standaryzacja komunikacji dla aplikacji 

przemysłowych ułatwiła aplikację systemu 

SmartWire-DT. Możliwość wykorzystania 

jednego z szerokiej gamy oferowanych 

gateway'ów firmy Eaton powoduje, że system 

SmartWire-DT przystosowany jest do pracy 

z aparaturą sterowniczą wielu producentów. 

Jest to następstwem implementacji                             

w komponentach SW-DT ustandaryzowanych 

mechanizmów dla  konfiguracji i parametryzacji 

systemu. Sposób konfigurowania oraz samego 

programowania, dla najnowocześniejszych                           

urządzeń SmartWire-DT, pozostaje niezmieniony 

względem dotychczasowych, dobrze znanych 

aplikacji, takich jak rozproszone systemy      

wejść/wyjść.
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Szybko i komfortowo: 
diagnostyka SW-DT on-line

Użytkownik może mieć również bezpośredni 

dostęp do urządzeń SmartWire-DT poprzez 

złącze konfiguracyjne modułu gateway. Cała 

sieć może być sprawdzona bez konieczności 

podłączania PLC. Program udostępnia odczyt 

i edycję bieżącej konfiguracji, wyświetlanie 

informacji statusowych, diagnostycznych

i parametrów. Wyświetlane są również 

różnice pomiędzy istniejącą konfiguracją,                     

a konfiguracją określoną w programie. Błędy 

urządzeń wykrywane są natychmiast i mogą 

być szybko naprawione.

RSLogix5000: Wszystkie dane wejść/wyjść urządzeń                       

SmartWire-DT są bezpośrednio dostępne w systemie 

programowania, zaraz po zaimportowaniu plików 

konfiguracyjnych.

CoDeSys: Prosty wybór aparatury w konfiguratorze urządzeń 

oraz zautomatyzowane generowanie adresów odpowiadających 

im wejść/wyjść.

STEP7: Ręczny dobór urządzeń SmartWire-DT z ogólnego 

pliku konfiguracyjnego GSD. Alternatywnie, możliwe jest 

wykorzystanie wygenerowanego specjalnie na potrzeby danej 

aplikacji w oprogramowaniu projektowym SWD-Assist.
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SmartWire-DT TM 
Od szaf sterowniczych do urządzeń peryferyjnych

Konwencjonalne oprzewodowanie

sterownicze jest zastąpione przez

SmartWire-DT. System ten zapewnia nie 

tylko wzajemne połączenia komponentów                

w szafie sterowniczej, ale również połączenia 

rozproszonych szaf sterowniczych, 

kaset sterowniczych lub serwisowych, 

rozmieszczonych na maszynie.

 

Szafa sterownicza z systemem 
SmartWire-DT
1. Gateway: podłączenie do 

sterownika nadrzędnego.

2. Przewód płaski.

3. Element funkcyjny dla stycznika DIL 
oraz rozrusznika silnikowego MSC 
z PKZ.

4. Moduł zasilający 1 (opcjonalne 
zasilanie 24 V DC).

5. Element funkcyjny dla rozrusznika 
silnikowego MSC z PKE.

6. Element funkcyjny dla wyłącznika 
NZM.

7. Elementy funkcyjne: urządzenia 
sterownicze RMQ-Titan do 
montażu czołowego.

8. Przepust przez szafę sterowniczą.

9. Przewód okrągły.

10. M22-I... obudowa natablicowa, 
z płytką drukowaną, 3 punkty 
montażu.

11. M22-PV... Stop awaryjny, obudowa 
natablicowa, z płytką drukowaną,    
1 punkt montażu.

12. Przepust w szafie sterowniczej.

13. Moduł zasilający 2 (opcjonalne 
zasilanie 15 V DC oraz 24 V DC).

14. Moduł wejść/wyjść: do 
podłączenia czujników/elementów 
wykonawczych.

15. Przemiennik częstotliwości DC1 / DA1.

16. Softstarter DS 7.

17. Rezystor terminujący magistralę.
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Protokół Szybkość 
transmisji

Liczba urządzeń 
slave SW-DT

Gniazdo Typ                                         Nr artykułu

Moduły gateway SmartWire-DT

Profibus DP V1 Slave do 12 MBit/s maks. 58 SUB-D EU5C-SWD-DP                    116308

CANopen do 1 MBit/s maks. 99 SUB-D EU5C-SWD-CAN                 116307

Ethernet IP / Modbus-TCP 10/100 MBits/s maks. 99 2*RJ45 (Switch) EU5C-SWD-EIP-MODTCP  153163

PROFINET 100 MBit/s maks. 99 2*RJ45 (Switch) EU5C-SWD-PROFINET       170124*

Cyfrowe wejścia Cyfrowe wyjścia Wyjścia przekaź. Odporn. zwarciowa Typ     Nr artykułu

Moduły wejść/wyjść SmartWire-DT

8 - - - EU5E-SWD-8DX     116381

4 zasilane - - - EU5E-SWD-4DX     144060

4 4 - • EU5E-SWD-4D4D     116382

4 - 2 - EU5E-SWD-4D2R     116383

- 8 - • EU5E-SWD-X8D     144061

Wejścia        
analogowe

Typ czujnika Wyjścia 
analogowe

Typ czujnika Typ    Nr artykułu

4 0-10 V, 0-20 mA - EU5E-SWD-4AX    144062

2 0-10 V, 0-20 mA 2 0-10 V, 0-20 mA EU5E-SWD-2A2A    144063

4 PT100, PT1000, Ni1000 - EU5E-SWD-4PT    144064

Przekątna Rozdzielczość Złącza komunikacyjne Gniazdo Typ Nr artykułu

SmartWire-DT HMI-PLC, PLC
• Zintegrowane złącza: SW-DT master, Ethernet 10/100, USB, złącza komunikacyjne; matryca rezystancyjna TFT-LCD 64 k kolorów

Obudowa z tworzywa 3.5” 320 x 240 - XV-102-BE-35TQRC-10 153524

5.7” 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-102-E6-57TVRC-10 153525

5.7” 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-102-E8-57TVRC-10 153526

7” 800 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-102-E6-70TWRC-10 153527

7” 800 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-102-E8-70TWRC-10 153528

Obudowa metalowa 5.7” 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-152-E6-57TVRC-10 166700

5.7” 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-152-E8-57TVRC-10 166701

8.4” 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-152-E6-84TVRC-10 166702

8.4” 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-152-E8-84TVRC-10 166703

10.4” 640 x 480 CAN, RS485 SUB-D XV-152-E6-10TVRC-10 166704

10.4” 640 x 480 Profibus master, RS485 SUB-D XV-152-E8-10TVRC-10 166705

- - RS232 SUB-D XC-152-E3-11                         167850

- - CAN, RS485 SUB-D XC-152-E6-11                         167851

- - Profibus master, RS485 SUB-D XC-152-E8-11                         167852

Informacje o 
statusie, ustawienia

Dane analogowe Wyjścia Pomiar energii Typ    Nr artykułu

Moduł komunikacyjny SmartWire-DT dla kompaktowych wyłączników mocy NZM 2,3,4
Status wyłącznika 
NZM (zamknięty, 
otwarty, wyzwolony) 
ostrzeżenia, typ 
wyłącznika

Aktualna wartość 
prądu, ustawienia 
wartości dla 
wyzwalacza 
przeciążeniowego

2 cyfrowe wyjścia 
do podłączenia 
urządzenia        
zdalnego załączenia

Pomiar zużycia energii 
w połączeniu z mierni-
kiem NZM...-XMC

NZM-XSWD-704    135530

Napięcie zasilania Opis Typ Nr artykułu

easy800 ze SmartWire-DT
Przekaźnik programowalny ze zintegrowanym masterem SmartWire-DT, rozszerzalny o moduły wejść/wyjść SmartWire-DT

24 V DC Przekaźnik programowalny ze SmartWire-DT EASY802-DC-SWD 152901

24 V DC Przekaźnik programowalny z SmartWire-DT, 4 wejścia,               
z których 2 mogą pracować jako wyjścia (tranzystorowe          
24 V DC; 0,1A), easyNet na pokładzie

EASY806-DC-SWD 152902
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Liczba styków Kolor diody LED Typ
Montaż na płycie czołowej

Nr artykułu Typ
Montaż w elemencie bazowym

Nr artykułu

Elementy funkcyjne RMQ SmartWire-DT
1 styk naprzemienny - M22-SWD-K11 115964 M22-SWD-KC11 115995

2 styki naprzemienne - M22-SWD-K22 115965 M22-SWD-KC22 115996

1 styk naprzemienny M22-SWD-K11-LED-W 115972 M22-SWD-K11-LEDC-W 116003
1 styk naprzemienny M22-SWD-K11-LED-B 115973 M22-SWD-K11-LEDC-B 116004
1 styk naprzemienny M22-SWD-K11-LED-G 115974 M22-SWD-K11-LEDC-G 116005
1 styk naprzemienny M22-SWD-K11-LED-R 115975 M22-SWD-K11-LEDC-R 116006
2 styki naprzemienne M22-SWD-K22-LED-W 115978 M22-SWD-K22-LEDC-W 116009
2 styki naprzemienne M22-SWD-K22-LED-B 115979 M22-SWD-K22-LEDC-B 116010
2 styki naprzemienne M22-SWD-K22-LED-G 115980 M22-SWD-K22-LEDC-G 116011
2 styki naprzemienne M22-SWD-K22-LED-R 115981 M22-SWD-K22-LEDC-R 116012
- M22-SWD-LED-W 115966 M22-SWD-LEDC-W 115997
- M22-SWD-LED-B 115967 M22-SWD-LEDC-B 115998
- M22-SWD-LED-G 115968 M22-SWD-LEDC-G 115999
- M22-SWD-LED-R 115969 M22-SWD-LEDC-R 116000

Opis Typ Nr artykułu

Akcesoria SmartWire-DT

Przewód płaski łączący aparaturę 
SmartWire-DT wewnątrz rozdzielnicy

100 m Fabrycznie zakończony 
dwiema wtyczkami płaskimi 
SWD4-8MF2

SWD4-100LF8-24 116026

3 m SWD4-3LF8-24-2S 116027

5 m SWD4-5LF8-24-2S 116028

10 m SWD4-10LF8-24-2S 116029
Wtyczka urządzeniowa dla modułów SmartWire-DT SWD4-8SF2-5 116022
Wtyczka płaska montowana na końcach przewodu płaskiego SmartWire-DT SWD4-8MF2 116023
Obejście rozwartych gniazd 
montażowych 

dla wtyczek SWD4-8SF2-5 SWD4-SEL8-10 116021
dla gniazd w płytkach M22-SWD-...-LP01 M22-SWD-SEL8-10 116698

Zakończenie magistrali SmartWire-DT - rezystor terminujący SWD4-RC8-10 116020
Adapter przewód płaski/okrągły, mocowanie na szynę SWD4-8FRF-10 121377
Łącznik wtyczek płaskich SWD4-8SFF-5 116024
Adapter (przepust) z przewodu 
płaskiego na okrągły

Połączenie z przewodem okrągłym poprzez gniazdo SWD4-SFL8-20 121380
Połączenie z przewodem okrągłym poprzez wtyczkę SWD4-SML8-20 121381

Przewód okrągły do prowadzenia sieci SmartWire-DT na zewnątrz 
rozdzielnicy

50 m SWD4-50LR8-24 116030
250 m SWD4-250LR-24 144878

Przepust do instalacji aparatury w obudowach natynkowych M22-I. 
8-bieg. gniazdo/wtyczka, fabrycznie oprzewodowana 

gniazdo, 8-bieg. SWD4-SF8-20 116031
wtyczka, 8-bieg. SWD4-SM8-20 116032

Zaciskarka wtyczek urządzeniowych SWD4-8SF2-5 SWD4-CRP-1 116025
Zaciskarka wtyczek płaskich SWD4-8MF2 SWD4-CRP-2 116699
Element uniwersalny rezerwujący adres dla skonfigurowanych 
modułów slave SmartWire-DT, które nie zostały jeszcze zainstalowane

Montaż na płycie czołowej M22-SWD-NOP 147637
Montaż w elem. bazowym M22-SWD-NOPC 147638

Sterowanie 
stycznikiem

Przełącznik 
1-0-A 

Informacje o statusie, 
ustawienia

Dane analogowe Typ Nr artykułu

Nakładka stycznikowa SmartWire-DT

• - 2 cyfrowe wejścia DIL-SWD-32-001
(Opak. = 5)

118560

• • 2 cyfrowe wejścia DIL-SWD-32-002
(Opak. = 5)

118561

Nakładka stycznikowa z komunikacją z PKE SmartWire-DT

• • Przeciążenie, zwarcie, 
utrata fazy, nastawa 
wyzwalacza oraz klasy 
wyzwalania

Aktualna wartość 
prądu, model 
termiczny silnika

PKE-SWD-32
(Opak. = 4)

126895

Nakładka PKE SmartWire-DT

- - Przeciążenie, zwarcie, 
utrata fazy, nastawa 
wyzwalacza oraz klasy 
wyzwalania

Aktualna wartość 
prądu, model 
termiczny silnika

PKE-SWD-SP
(Opak. = 1)

150614

Płytki drukowane SmartWire-DT montowane wewnątrz kaset M22-I...

Liczba otworów / punktów montażowych 1 2 3 4 6

Typ płytki drukowanej M22SWD-I1-LP01 M22SWD-I2-LP01 M22SWD-I3-LP01 M22SWD-I4-LP01 M22SWD-I6-LP01

Nr artykułu 115990 115991 115992 115993 115994
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