
The easy way to connect.

www.moeller.pl/darwinDarwin Technology

 

SmartWire-Darwin

The easy way to connect.

Informacje o produkcie

Ekonomiczny system komunikacji 
dla rozdzielnic



2

SmartWire-Darwin.
Ewolucja szaf sterowniczych.

Producenci maszyn i systemów usiłują osiągnąć równowagę pomiędzy 

maksymalnym poziomem funkcjonalności, a optymalizacją kosztów.           

SmartWire-Darwin jest systemem komunikacji dla rozdzielnic przemysłowych 

opartym na koncepcji ciągłego rozwoju dla 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-Darwin: The easy way to connect.

SmartWire-Darwin w dużym stopniu redukuje pracochłonność wykonania oprzewodowania i pomaga zminimalizować 

koszty w całym łańcuchu tworzenia aplikacji – od projektowania przez konstruowanie, uruchamianie, aż do rozszerzania. 

SmartWire-Darwin opiera się na sprawdzonych i wypróbowanych komponentach fi rmy Moeller i nadaje im cechy inteligentnej 

komunikacji.

Efektywne planowanie 
i projektowanie

Komfortowa praca

Szybkie uruchamianie

Łatwa rozbudowa

Bezbłędny montaż 
i oprzewodowanie

Obsługa z bezpośrednią 
diagnostyką
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Powszechnie stosowana technologia automatyki przez lata oferowała najbardziej rozmaite rozwiązania z różnymi konfi guracjami 

architektury sieci, począwszy od klasycznych centralnych konfi guracji do rozwiązań rozproszonych. Rozdzielnica jest 

oprzewodowana indywidualnie i przyłączona do wejść i wyjść sterownika. Błędy montażowe, złożone oprzewodowanie i testy 

oraz długi czas diagnostyki podczas rozwiązywania problemów błędnego działania występują niezależnie od skomplikowanych 

właściwości automatyki. SmartWire-Darwin przeobraża standardowy aparat elektryczny w zdolne do komunikacji urządzenie. 

Konwencjonalne oprzewodowanie sterownicze pomiędzy modułami wejść/wyjść oraz rozdzielnicą jest znacząco zredukowane.

Wczoraj

W przeszłości, klasyczny panel 

sterowniczy składał się ze sterownika 

centralnego, czujników i elementów 

wykonawczych, które musiały być  

indywidualnie oprzewodowane. 

Wniosek:  duża pracochłonność             

wykonania oprzewodowania, duże 

i kosztowne rozdzielnice sterownicze, 

czasochłonne uruchamianie, utrudnione 

rozwiązywanie problemów, ograniczone 

możliwości diagnostyczne. 

Dzisiaj

Aparatura sterująca silnikiem przyłączona 

jest bezpośrednio do SmartWire-Darwin   

oraz sprzęgnięta poprzez moduł wejść/

wyjść ze sterownikiem. Oprzewodowanie     

zredukowane jest do minimum.

Wniosek: znaczne redukcje 

w oprzewodowaniu, przejrzyste 

i kompaktowe rozdzielnice sterownicze, 

szybkie uruchamianie oraz wyczerpujące 

właściwości diagnostyczne redukują 

czasy postoju i tym samym zwiększają 

dostępność.

Jutro

Nowe składniki SmartWire-Darwin 

poszerzają możliwości. Kolejnymi 

elementami systemu Darwin są 

wyłączniki serii NZM fi rmy Moeller oraz 

nowe elektroniczne wyłączniki silnikowe 

PKE.

Wniosek:  Moeller oferuje

nowoczesny i przyszłościowy system 

łączenia SmartWire-Darwin dla

automatyki przemysłowej.   

SmartWire-Darwin.
Przyszłość właśnie się rozpoczęła.
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SmartWire-Darwin. 
Od szaf sterowniczaych do urządzeń peryferyjnych

Konwencjonalne oprzewodowanie 

sterownicze jest zastąpione przez 

SmartWire-Darwin. SmartWire-Darwin 

zapewnia nie tylko wzajemne połączenia 

komponentów w szafi e sterowniczej, ale 

również połączenia rozproszonych szaf 

sterowniczych lub kaset sterowniczych, czy 

serwisowych, rozmieszczonych w maszynie.

 

Szafa sterownicza 
SmartWire-Darwin:
1.  Gateway: podłączenie do 

 sterownika nadrzędnego.

2. Kabel płaski. 

3. Element funkcyjny dla stycznika 

 DIL oraz rozrusznika silnikowego 

 MSC z PKZ.

4. Moduł zasilający 1 (opcjonalnie 

 zasilanie 24 V DC).

5. Element funkcyjny dla 

 rozrusznika silnikowego MSC 

 z PKE (w przygotowaniu).

6. Element funkcyjny dla wyłącznika 

 NZM (w przygotowaniu).

7. Elementy funkcjyjne: urządzenia 

 sterownicze RMQ Titan do  

 montażu czołowego.

8. Przepust w szafi e sterowniczej. 

9. Kabel okrągły.

10. M22-I.. Kaseta sterownicza  

 z płytką drukowaną, 3 pozycje  

 montażu.

11. M22-PV.. Stop awaryjny, kaseta  

 sterownicza z płytką drukowaną, 

 1 pozycja montażu.

12. Przepust w szafi e sterowniczej.

13. Moduł zasilający 2 (opcjonalnie 

 zasilanie 15 V DC oraz 24 V DC).

14. Moduł wejść/wyjść: 

 połączenie czujników/elementów 

 wykonawczych. 

15. Terminator sieci. 
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Gateway

Moduły Profi bus-DP oraz CANopen 

zapewniają wymianę danych 

z nadrzędnym systemem sterowania. 

Zapewnione jest zatem połączenie 

z najbardziej popularnymi sieciami 

przemysłowymi. Wymagane pliki GSD 

oraz EDS można znaleźć na naszej 

stronie internetowej lub mogą być łatwo 

wygenerowane przez program 

SWD-Assist.

SmartWire-Darwin. 
Łączenie zamiast oprzewodowania.

Jeden system, niezliczone możliwości: Niezależnie od wybranego systemu 

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

99 urządzeń na całkowitej długości 100 m. SmartWire-Darwin zawsze rozpoczyna 

się modułem gateway. Od tego miejsca „zielony” płaski przewód łączy ze sobą 

urządzenia wewnątrz oraz poza szafą sterowniczą, by wreszcie zakończyć się 

rezystorem terminującym. Tak więc z jednej strony gateway pełni funkcję urządzenia 

zarządzającego linią SmartWire-Darwin, a z drugiej zapewnia wymianę informacji 

z nadrzędnym układem sterowania. 

Technologia przewodu
„Zielony” ośmiożyłowy przewód płaski lub 
okrągły stanowi magistralę SmartWire-Darwin 
i tworzy połączenie od gateway’a do 
rezystorów terminujących. Kabel płaski posiada 
dwie istotne cechy: strzałki wskazujące 
kierunek od gateway’a do końca magistrali 
oraz oznaczenie pozycji montażu urządzenia    
i płaskiej wtyczki w postaci czarnego paska.

Zakończenie magistrali
Zakończenie magistrali znajduje się na końcu 
każdej linii SmartWire-Darwin. Każde 
w panelu sterowniczym w obudowie typu 
M22-.. Rezystor terminujący umieszczany 
jest na końcu każdej linii SmartWire-Darwin. 
Jest to realizowane za pomocą specjalnego 
elementu wewnątrz szafy sterowniczej lub 
poprzez przesunięcie przełącznika w kasetach 
do nabudowania.

Płaska wtyczka
Płaska wtyczka służy do podłączenia przewodu 
płaskiego do gateway’a 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 kabel płaski do wtyczki, ściśnij 
zaciskarkę – gotowe.

Adresowanie urządzeń 
SmartWire-Darwin odbywa 
się automatycznie za pomocą 
przycisku na gateway’u              
w kolejności, w której są one 
montowane. 

Przewód

„Zielone” ośmiożyłowe przewody 

płaskie lub okrągłe są linią magistralną 

SmartWire-Darwin i tworzą połączenie 

od gateway’a do rezystora teminującego. 

Oprócz danych, kabel ten doprowadza 

napięcie zasilające dla urządzeń (15 V 

DC) oraz napięcie sterownicze (24 V DC) 

dla styczników.
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Moduł wejść/wyjść

Dostępne są różne moduły wejść/wyjść 

do integrowania konwencjonalnych 

czujników i elementów wykonawczych.

Moduł zasilacza 2

Tak jak moduł zasilacza 1, zasilacz 2 

stosowany jest jako zasilanie urządzeń 

napięciem 24 V DC jak również 15 V 

DC. Idealny, gdy stosowanych jest wiele 

urządzeń lub długie przewody.

Krok 3: wykonanie połączenia
.… i na koniec połącz wtyczkę i kabel płaski za 
pomocą zaciskarki.

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

Krok 1: montaż wtyczki 
Umieść 8-żyłowy przewód płaski we wtyczce 
i zatrzaśnij…. 

Moduł zasilacza 1

Moduł zasilacza 1 służy jako dodatkowe 

zasilanie 24 V DC dla kombinacji 

rozruszników silnikowych xStart lub 

styczników xStart o wielkości 1 lub 2     

w danej linii SmartWire-Darwin.
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SmartWire-Darwin.
Po prostu genialne.

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 błędów montażowych. 

SmartWire-Darwin 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
Elementy funkcyjne wymienione po lewej stronie 

dostępne są również do montażu w obudowie 

M22-I.. Na zdjęciu widoczny jest element 

dwupozycyjny od przodu i od tyłu.

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

Montaż RMQ Titan®

Urządzenia sterownicze RMQ Titan są 

łączone ze sobą przy pomocy elementów 

systemu SmartWire-Drawin.

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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Obudowy natablicowe RMQ-Titan z elementami SmartWire-Darwin
Zielony okrągły przewód SmartWire-Darwin łączy szafę sterowniczą z urządzeniami 
peryferyjnymi. Obudowy do wbudowania 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 szafi e sterowniczej łączy ze sobą 
przewód płaski z przewodem okrągłym. Dla 
połączeń poza panelem sterowniczym stosuje 
się okrągły przewód SWD o stopniu ochrony 
IP67.

Każdy element funkcyjny SmartWire-Darwin posiada swój 
własny adres jak również funkcję samodzielnej diagnostyki. 
Korzyści: szybka i skuteczna diagnostyka.

Urządzenia zatrzymania awaryjnego

Dwupozycyjne elementy zostały tak skonstruowane, aby standardowy element 

stykowy mógł być zastosowany zarówno po lewej jak i po prawej stronie elementu 

SmartWire-Darwin. W przypadku urządzeń wyłączania awaryjnego daje to taką 

korzyść, że obwód wyłączania awaryjnego może być oprzewodowany oddzielnie, 

jako wykonanie dwukanałowe. W przypadku innych urządzeń sterowniczych 

obciążenie może być przełączane w tradycyjny sposób.
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SmartWire-Darwin.
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 błędów montażowych. 

Niezastąpionym rozwiązaniem są tutaj układy rozruchowe i styczniki serii xStart 

uzupełnione modułami SmartWire-Darwin. 

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

Układy rozruchowe wykonane ze 
standardowych komponentów 

Dobry przykład zmniejszenia nakładu pracy:

Moduł SmartWire-Darwin dla styczników DILM do 38 A jest 

w prosty sposób wtykany na stycznik podobnie jak styki 

pomocnicze. Do skonfigurowania układu rozruchowego 

należy jeszcze zastosować wyłącznik silnikowy ze 

standardowego typoszeregu. Takie zestawienie może 

być również uzupełnione akcesoriami systemowymi (np. 

trójfazowe połączenia sprzęgające lub adaptery szynowe).

Rozruszniki bezpośrednie i układy nawrotne 
Proste łączenie układów rozruchu bezpośredniego serii xStart oraz 
układów nawrotnych do 15 kW: Takie komplety składa się ze 
standardowych komponentów oraz uzupełnia zajmującymi niewiele 
miejsca elementami SmartWire-Drawin. 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-Drawin 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-Darwin udostępnia wszystkie 
niezbędne informacje bez skomplikowanego 
oprzewodowania.

Komfortowa obsługa oraz optymalny przepływ 
informacji. 

Sprawniejsze uruchomienia dzięki prostemu testowaniu: 

Rozrusznik silnikowy xStart może zostać załączony 

i wyłączony bezpośrednio na elemencie funkcyjnym 

SmartWire-Darwin z opcją manual/auto za pomocą narzędzia 

w postaci wkrętaka. W trybie pracy automatycznej, stycznik 

otrzymuje rozkaz na załączenie z PLC. 

Dzięki SmartWire-Darwin 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.

Wyłączniki w systemie SmartWire-Darwin
Prądy, ostrzeżenia o obciążeniu oraz przyczyna wyzwolenia wyłącznika 
oferowana w atrakcyjnej cenie; to wszystko dzięki nowemu złączu 
SmartWire-Darwin dla wyłączników serii NZM. Otwiera to nowe 
możliwości w obszarze projektowania dla dystrybucji energii.

Układy rozruchowe z elektronicznymi wyzwalaczami PKE.
Układy rozruchowe z nowymi elektronicznymi wyłącznikami 
silnikowymi PKE umożliwiają bezpośrednią integrację ze światem 
automatyki dzięki SmartWire-Darwin.
Oprócz różnych funkcji sygnalizacyjnych takich jak diagnostyka, 
status lub informacje o przeciążeniu może zostać również odczytany 
rzeczywisty przepływ prądu w PKE. W rezultacie dane są dostępne 
bezpośrednio w układzie sterowania oraz w całym systemie.

W przygotowaniu

W przygotowaniu
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SmartWire-Darwin

SmartWire-Darwin.
Chroni twoje know-how.

SmartWire-Darwin 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 rozszerzania. 

SmartWire-Darwin opiera się na znanej i sprawdzonej technologii – czyli na 

rozdzielnicach fi rmy Moeller – SmartWire-Darwin przeobraża standardową 

aparaturę fi rmy Moeller w zdolne do komunikacji urządzenie.

Twoja aplikacja zostaje 
zachowana.

Integrowanie gateway’ów SmartWire-Darwin 

do programu PLC jest również 

bezproblemowe. Odbywa się to po prostu 

jako konfi guracja sterowania, a nie jako 

aplikacja programowa. 

Tak więc konwersja do SmartWire-Drawin 

w środowisku programowania PLC jest 

również prosta i łatwa. Możesz dalej 

chronić i zachowywać know-how swojego 

oprogramowania.

SmartWire Darwin w konfi guracji PLC środowiska Step7

SmartWire-Darwin w konfi guracji easySoft-CoDeSys.

Dowolny PLC

XC100/200

S7
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Osiągnij swój cel łatwo z SWD-Assist.

W zasadzie wszystkie linie SmartWire-Darwin mogą być utworzone 

i skonfi gurowane bez stosowania narzędzi programowych. Oprogramowanie 

SWD-Assist pomaga użytkownikowi w prosty i łatwy sposób projektować linie 

SmartWire-Drawin. Standardowe funkcje MS Windows upraszczają obsługę. 

Konfi guracja może być zapisana i ponownie użyta dla dowolnego innego 

projektu. Użytkownik otrzymuje kompletną listę zamówieniową wraz z wyma-

ganymi ilościami i numerami katalogowymi. Dla celów przygotowania 

dokumentacji dostępne jest pole edytora. Za pomocą SWD-Assist mogą być 

utworzone też pliki opisu urządzenia – GSD dla Profi bus-DP lub EDS dla 

CANopen. Plik taki w łatwy sposób integruje się w konfi guracji sterownika 

w środowisku programowania użytkownika. 

SWD-Assist można ściągnąć 
bezpłatnie z naszej strony: 
www.moeller.net/swdassist

Oprogramowanie SWD-Assist wspiera 
użytkownika w szybkim i bezpiecznym 
projektowaniu linii SmartWire-Darwin
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SmartWire-Darwin – 
Przegląd systemu.

Gateway

Moduły gateway Typ Nr katalogowy

Gateway Profi bus-DP EU5C-SWD-DP 116308

Gateway CANopen EU5C-SWD-CAN 116307

Moduły wejścia/wyjścia

Moduły wejścia/wyjścia Typ Nr katalogowy

Moduł cyfrowy, 8 wejść EU5E-SWD-8DX 116381

Moduł cyfrowy, 4 wejścia, 4 wyjścia EU5E-SWD-4D4D 116382

Moduł cyfrowy, 4 wejścia, 2 wyjścia EU5E-SWD-4D2R 116383

Elementy sterujące

Elementy  do montażu do płyty czołowej Typ Nr katalogowy

Element funkcyjny, dwa styki M22-SWD-K11 115964

Element funkcyjny, cztery styki M22-SWD-K22 115965

Element funkcyjny dioda LED, biała M22-SWD-LED-W 115966

Element funkcyjny dioda LED, niebieska M22-SWD-LED-B 115967

Element funkcyjny dioda LED, zielona M22-SWD-LED-G 115968

Element funkcyjny dioda LED, czerwona M22-SWD-LED-R 115969

Element funkcyjny, dwa styki M22-SWD-K11LED-W 115972

Element funkcyjny, dwa styki M22-SWD-K11LED-B 115973

Element funkcyjny, dwa styki M22-SWD-K11LED-G 115974

Element funkcyjny, dwa styki M22-SWD-K11LED-R 115975

Element funkcyjny, cztery styki M22-SWD-K22LED-W 115978

Element funkcyjny, cztery styki M22-SWD-K22LED-B 115979

Element funkcyjny, cztery styki M22-SWD-K22LED-G 115980

Element funkcyjny, cztery styki M22-SWD-K22LED-R 115981

Elementy  do montażu w elemencie bazowym Typ Nr katalogowy

Element, dwa styki M22-SWD-KC11 115995

Element, cztery styki M22-SWD-KC22 115996

Element  dioda LED, biała M22-SWD-LEDC-W 115997

Element  dioda LED, niebieska M22-SWD-LEDC-B 115998

Element  dioda LED, zielona M22-SWD-LEDC-G 115999

Element  dioda LED, czerwona M22-SWD-LEDC-R 116000

Element, dwa styki M22-SWD-K11LEDC-W 116003

Element, dwa styki M22-SWD-K11LEDC-B 116004

Element, dwa styki M22-SWD-K11LEDC-G 116005

Element, dwa styki M22-SWD-K11LEDC-R 116006

Element, cztery styki M22-SWD-K22LEDC-W 116009

Element, cztery styki M22-SWD-K22LEDC-B 116010

Element, cztery styki M22-SWD-K22LEDC-G 116011

Element, cztery styki M22-SWD-K22LEDC-R 116012
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Akcesoria dla obudowy do nabudowania M22-I.. Typ Nr katalogowy

PCB dla obudowy, jedna pozycja montażu M22-SWD-I1-LP01 115990

PCB dla obudowy, dwie pozycje montażu M22-SWD-I2-LP01 115991

PCB dla obudowy, trzy pozycje montażu M22-SWD-I3-LP01 115992

PCB dla obudowy, cztery pozycje montażu M22-SWD-I4-LP01 115993

PCB dla obudowy, sześć pozycji montażu M22-SWD-I6-LP01 115994

Moduły stycznikowe

Element funkcyjny, DIL/MSC DIL-SWD-32-001 118560

Element funkcyjny, DIL/MSC, manual/auto DIL-SWD-32-002 118561

Akcesoria

Moduły zasilacza Typ Nr katalogowy

Zasilacz 1 EU5C-SWD-PF1-1 116309

Zasilacz 2 EU5C-SWD-PF2-1 116380

Przewody płaskie i okrągłe Typ Nr katalogowy

Przewód płaski, 100m, 8-żyłowy SWD4-100LF8-24 116026

Przewód płaski, 3m, 8-żyłowy zakończony wtyczkami płaskimi SWD4-3LF8-24-2S 116027

Przewód płaski, 5m, 8-żyłowy zakończony wtyczkami płaskimi SWD4-5LF8-24-2S 116028

Przewód płaski, 10m, 8-żyłowy zakończony wtyczkami płaskimi SWD4-10LF8-24-2S 116029

Przewód okrągły, 50m, 8-żyłowy SWD4-50LR8-24 116030

Wtyczki i rezystory terminujące Typ Nr katalogowy

Wtyczka urządzenia, 8-biegunowa SWD4-8SF2-5 116022

Wtyczka płaska, 8-biegunowa SWD4-8MF2 116023

Łącznik sprzęgający, 8-biegunowy SWD4-8SFF2-5 116024

Zakończenie magistrali - rezystor terminujący SWD4-RC8-10 116020

Narzędzia instalacyjne Typ Nr katalogowy

Zaciskarka do wtyczek urządzenia SWD4-CRP-1 116025

Zaciskarka do wtyczek płaskich SWD4-CRP-2 116699

Adapter SWD do zaciskarki wtyczek urządzenia SWD4-CRPAD-1 116700

Adapter do zaciskarki wtyczek płaskich SWD4-CRPAD-2 116701

Elementy łączeniowe Typ Nr katalogowy

Zworka kablowa, podstawa M22-SWD-SEL8-10 116698

Zworka kablowa, front SWD4-SEL8-10 116021

4-pozycyjny adapter dla joysticka, przycisków 4-pozycyjnych i przełączników M22-SWD-A4 116016

Obudowa gniazda zasilania dla M22 SWD4-SF8-20 116031

Obudowa wtyczki zasilania dla M22 SWD4-SM8-20 116032

Gniazdo zasilania panela sterowniczego, POW SWD4-SFL8-20 121380

Wtyczka zasilania panela sterowniczego, POW SWD4-SML8-20 121381

Gniazdo, proste, 8-biegunowe SWD4-SF8-67 116033

Wtyczka, proste, 8-biegunowe SWD4-SM8-67 116034

Gniazdo, katowe 90o, 8-biegunowe SWD4-SF8-67W 116035

Wtyczka, kątowe 90o, 8-biegunowe SWD4-SM8-67W 116036

Adapter dla złącza płaskiego/przewodu okrągłego SWD4-8FRF-10 121377
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