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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
RMQ 
Rozkazy i meldunki są podstawowymi funkcjami 
sterowania maszyn i procesów. Wymagane 
sygnały obsługi są wytwarzane albo ręcznie za 
pomocą aparatów do sterowania i sygnalizacji, 
albo maszynowo za pomocą łączników
pozycyjnych. Każdy przypadek zastosowania 
określa przy tym stopień ochrony, formę i kolor.
Ogólnie stosowane elementy LED i napisy 
wykonane laserowo gwarantują maksymalny 
poziom bezpieczeństwa, dostępności i 
elastyczności. Bardziej szczegółowo oznacza to:

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

• oświetlenie o wysokim kontraście za pomocą  
elementów LED, również przy świetle 
dziennym,

• 100.000 h żywotności,
• odporność na udary i wibracje,
• napięcie robocze LED od 12 do 500 V,
• niewielki pobór mocy - tylko 1/6 mocy żarówki,
• poszerzony zakres temperatur roboczych

-25 do +75 °C,
• testowy układ połączeń elementów świetlnych,
• zintegrowane układy połączeń ochronnych dla 

podwyższenia bezpieczeństwa eksploatacji i 
dostępności,

• odporne na ścieranie i kontrastowe 
oznakowania wykonane techniką laserową,

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

• symbolika o możliwościach dowolnego 
zestawiania,

• ogólnie stosowana technika podłączeniowa za 
pomocą śrub i Cage Clamp1),

• zatrzaskowe podłączenia Cage Clamp do 
bezpiecznego i niewymagającego konserwacji 
styku,

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

• dowolnie programowalna funkcja działania z 
samopowrotem/ lub bez

• wszystkie przyciski w wersji podświetlanej i 
niepodświetlanej,

• przycisk wyłączania awaryjnego z odblokowy-
waniem obrotowym lub przez  pociągnięcie,

• podświetlane przyciski bezpieczeństwa
• styki łączące zróżnicowane potencjały,
• pewność zadziałania styków dzięki

wymuszonemu otwarciu,
• spełnienie normy IEC/EN 60947.

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

RMQ16 
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RMQ-Titan® 

Przycisk/przełącznik 4 pozycyjny
Moeller uzupełnia swój asortyment niezwykle 
popularnych aparatów do sterowania i
sygnalizacji RMQ-Titan o kolejne elementy 
obsługi. Ich budowa zaprojektowana została w 
sposób modułowy. Zastosowanie znajdują 
elementy stykowe z programu RMQ-Titan. 
Pierścienie czołowe wykonane zostały w kształcie 
i kolorze charakterystycznym dla RMQ-Titan.

Przycisk 4 pozycyjny
Za pomocą poczwórnych przycisków użytkownicy 
sterują przy maszynach i instalacjach cztery kie-
runki ruchu. Każdemu kierunkowi ruchu
przyporządkowany jest przy tym jeden element 
stykowy. Przycisk posiada cztery oddzielne szyldy 
przyciskowe. Można je dobrać indywidualnie do 
rozmaitych aplikacji, można też wykonać na nich 
laserowe napisy, zgodnie z indywidualnymi życze-
niami.

Joystick
Joystick posiada cztery precyzyjnie zaprojekto-
wane pozycje. Każdemu kierunkowi ruchu
przyporządkowany jest jeden element stykowy. 
Poprzez joystick użytkownicy sterują przy 
maszynach i instalacjach cztery kierunki ruchu.

Przełącznik 4 pozycyjny
Przełącznik ten dysponuje czterema pozycjami. 
Dostępny jest w wersji z główką obrotową lub 
pokrętłem. Każdej pozycji załączeniowej 
przyporządkowany jest jeden element stykowy.

Tabliczki
Wszystkie elementy obsługi wyposażone zostały 
przez firmę Moeller w tabliczki, wykonane w 
rozmaitych wersjach:
• pozbawionej jakichkolwiek symboli,
• ze strzałkami kierunkowymi,
• z napisami „0-1-0-2-0-3-0-4”.

Ponad to istnieje możliwość utworzenia oznako-
wania odpowiadającego specyficznym klientom. 
Za pomocą software "Labeleditor" tworzy się 
indywidualne systemy oznakowań, które 
przenoszone są potem za pomocą lasera na 
tabliczki w sposób gwarantujący trwałość oraz 
odporność na ścieranie.
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Opis podłączeń i cyfry funkcyjne (wyróżnik liczbowy/symbol łącznika), EN 50013 

Warianty napięć z rezystorami dopasowującymi 

M22-XLED601) Ue FAC/DC

1x 60 V

2x 90 V

3x 120 V

... ...

7x 240 V

M22-XLED220 Ue F

1 x 220 VDC

1) dla podwyższenia wartości 
napięcia AC/DC.

M22-XLED230-T1) Ue F

1x 400 V~

2x 500 V~

1) AC - dla podwyższenia wartości 
napięcia 50/60 Hz.
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03 11 21 31

12 22 32

21
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01
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12 – 30 V h/H

Ue h/H

X2X121

M22-XLED60/
M22-XLED220

M22-(C)LED(C)-...

2121

X2X1211

M22-XLED230-T M22-(C)LED(C)230-...

2

85 – 264 V h, 
50 – 60 Hz

Ue h
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Układ połączeń do testu elementów świetlnych LED 

Przycisk kontrolny służy do kontroli funkcji sygna-
lizatora świetlnego niezależnie od każdorazo-
wego stanu sterowania. Elementy odsprzęgające 
zapobiegają drugostronnemu zasilaniu napięcia.

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

a Przycisk kontrolny
1) tylko dla elementów od 12 do 30 V.

a
14

13

X2

X1

14

13

14

13

2 1

4

3

X2

X1

X2

X1

2 1

2 1

M22-XLED-T

M22-(C)LED(C)-... 1)

M22-(C)K(C)10

12
 –

 2
40

 V
 h

/H

2

1

M22-XLED60/
M22-XLED220

2

1
2

1

2

1
2

1

2

1
M22-XLED60/
M22-XLED220

M22-XLED60/
M22-XLED220
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M22-XLED230-T dla Ue = 85 do 264 V AC/50 – 
60 Hz

a przycisk kontrolny
1) tylko dla elementów od 85 do 264 V.

a

L1

N

14

13

X2

X1

14

13

14

13

4

3

2

1

X2

X1

X2

X1
M22-XLED230-T

M22-(C)LED(C)230-... 2)

M22-(C)K(C)01

M22-(C)K(C)10
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 –

 2
64
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 h

/5
0 

– 
60
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z

2 1

2 1

2 1
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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
Kolumny sygnalizacyjne SL 
Kolumny sygnalizacyjne SL - widoczna sygnalizacja

Za pomocą sygnałów optycznych i akustycznych 
kolumny sygnalizacyjne SL (IP 65) wskazują 
rozmaite stany maszyn. Montowane na szafach 
rozdzielczych lub na maszynach w postaci światła 
ciągłego, światła migającego, światła błyskowego 
albo sygnału akustycznego można je łatwo roz-
poznać i zaklasyfikować.

Cechy produktu
• Światło ciągłe, migające, błyskowe i sygnał   

akustyczny można zestawiać w dowolnych 
kombinacjach.

• Swobodna programowalność zezwala na
sterowanie pięcioma modułami.

• Proste łączenie montażowe bez użycia narzędzi 
z wykorzystaniem zamka bagnetowego.

• Automatyczne połączenie za pomocą 
zintegrowanych kołków wtykowych.

• Znakomite oświetlenie dzięki specjalnie
uformowanym soczewkom Fresnela.

• Oświetlenie do wyboru: za pomocą żarówek lub 
LED.

• W przypadku zastosowań typowych znaczna     
ilość urządzeń już kompletnych ułatwia 
dokonanie wyboru, zamówienie i składowanie.

Zgodnie z normą IEC/EN 60204-1, rozmaite kolory 
elementów świetlnych wskazują aktualny stan 
pracy:
CZERWONY:
stan niebezpieczeństwa - konieczne natychmia- 
stowe działanie
ŻÓŁTY:
stan anormalny - kontrola lub działanie
ZIELONY
stan normalny - nie jest konieczne żadne działanie
NIEBIESKI:
stan odbiegający - wymagane nieodzowne 
działanie
BIAŁY:
stan inny - dowolna możliwość wykorzystania.
3-8
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Programowanie 

Z listwy zaciskowej w module podstawowym 
prowadzonych jest przez każdy moduł pięć
przewodów sygnalizacyjnych. Przy pomocy zworki   
adresowany jest każdy moduł. Można 
programować pięć różnych adresów, również w 
postaci zwielokrotnionej (sygnał z jednego zacisku
sterującego uruchamia >1 moduł). 
I tak na przykład, czerwone światło błyskowe i 
równoległy do niego sygnał akustyczny mogą 
wskazywać i sygnalizować stan niebezpieczny dla 
maszyny. Wystarczy wetknąć obie zworki na taką 
sama pozycję i już gotowe!
(→ Obwód testu elementów świetlnych 
RMQ-Titan strona 3-5).
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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
Łączniki krańcowe LS-Titan®, AT 
LS, LSM, AT0, ATR AT4 AT4/.../ZB

Normy • IEC 60947,
EN 60947,
VDE 0660 
→EN 50047

• wymiary
• wymiary do

mocowania
• punkt przełączania
• min. IP65

• IEC 60947, 
EN 60947,
VDE 0660
→ EN 50041

• wymiary
• wymiary do

mocowania
• punkt przełączania
• min. IP65

• IEC 60947, 
EN 60947,
VDE 0660
→ EN 50041

• wymiary
• wymiary do 

mocowania
• punkt przełączania
• min. IP65

Przeznaczenie • Zastosowanie 
również w obwodach 
prądowych, które 
służą bezpieczeństwu 
przez wymuszone    
pobudzenie i styki o    
wymuszonym 
otwarciu

• Zastosowanie
również w obwodach 
prądowych, które 
służą 
bezpieczeństwu 
przez wymuszone    
pobudzenie i styki o    
wymuszonym 
otwarciu

• Pozycyjne łączniki    
bezpieczeństwa z     
funkcją ochrony ludzi

• Z oddzielnymi 
elementami 
pobudzania dla 
osłon    ochronnych

• Wymuszone    
pobudzanie i styki o    
wymuszonym 
otwarciu

• Dopuszczenie 
związku 
zawodowego i SUVA    
(Szwajcarski Zakład    
Ubezpieczeń od    
Wypadków)

Napęd • Popychacz kopułkowy
• Popychacz z rolką
• Dźwignia kątowa z 

rolką
• Dźwignia o regulowa-

nej dług. z rolką
• Dźwignia prętowa
• Pręt sprężysty
• Dźwignia prętowa
• Głowice napędowe, 

przestawiane co 90°

• Popychacz 
kopułkowy

• Rolka najeżdżana    
(przestawiana co 
90°, najeżdżana 
poziomo lub
pionowo)

• Popychacz z rolką
• Dźwignia obr. z rolką
• Dźwignia o regulo-

wanej dług. z rolką
• Dźwignia prętowa
• Pręt sprężysty
• Głowice napędowe, 

przestawiane co 90°

• Zakodowany 
element napędowy

• Główka napędowa:
– przestawiana co 

90°
– pobudzanie z obu      

stron
• Element napędowy:

– przestawiany  do      
mocowania      
pionowego i      
poziomego

• Z 3-krotnym 
kodowaniem
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AT0-...-ZB ATO-...ZBZ

Normy • IEC 60947, 
EN 60947,
VDE 0660

• IP65

• IEC 60947, 
EN 60947,
VDE 0660

• IP65

Przeznaczenie • Krańcowe łączniki    
bezpieczeństwa z     
funkcją ochrony 
ludzi

• Z oddzielnymi 
elementami    
pobudzania dla 
osłon ochronnych

• Wymuszone    
pobudzanie i styki o    
wymuszonym 
otwarciu

• Dopuszczenie 
związku 
zawodowego i 
SUVA    (Szwajcarski 
Zakład Ubezpieczeń 
od    Wypadków)

• Krańcowe łączniki    
bezpieczeństwa z     
funkcją ochrony 
ludzi

• Z oddzielnymi 
elementami    
pobudzania dla 
osłon ochronnych

• Wymuszone    
pobudzanie i styki o    
wymuszonym 
otwarciu

• Blokowanie 
elektromagnetyczne

• Dopuszczenie 
związku 
zawodowego i 
SUVA    (Szwajcarski 
Zakład Ubezpieczeń 
od    Wypadków)

Napęd • Zakodowany
element napędowy

• Główka napędowa: 
- przestawna co 90°   
- pobudzanie z
4 stron i od góry

• Zakodowany 
element napędowy

• Główka napędowa: 
- przestawna co 90°   
- pobudzanie z
4 stron i od góry
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Łączniki krańcowe bezpieczeństwa AT4/ZB, AT0-ZB 

Łączniki krańcowe bezpieczeństwa firmy Moeller 
są wykonane specjalnie do nadzorowania pozycji 
osłon ochronnych: drzwi, klap, kopuł i siatek
ochronnych. Spełniają one wymagania związków 
zawodowych, dotyczące łączników krańcowych o 
wymuszonym otwarciu, służących bezpieczeństwu 
ludzi (GS-ET-15). Mowa tam między innymi o tym:

„Łączniki krańcowe bezpieczeństwa muszą być 
tak skonstruowane, aby funkcja służąca 
bezpieczeństwu nie mogła być zmieniona lub 
pominięta w sposób ręczny lub za pomocą
prostych narzędzi pomocniczych”. Prostymi 
narzędziami pomocniczymi są: szczypce, wkrętaki, 
kołki, gwoździe, drut, nożyce, noże kieszonkowe 
itp.
Poza tymi wymaganiami łącznik pozycyjny AT0-ZB 
oferuje dodatkowo zabezpieczenie przed 
manipulacjami przez obrotową, jednak nie dającą 
się zdemontować, główkę napędową.

Wymuszone otwarcie 
Mechanicznie pobudzane łączniki krańcowe w 
prądowych obwodach zabezpieczających muszą 
posiadać styki rozwierne otwierające się w sposób 
wymuszony, zgodnie (patrz norma EN 
60947-5-1/10.91). Tutaj pojęcie wymuszonego 
otwarcia zdefiniowane zostało w następujący 
sposób: 
„Wykonanie rozdzielenia styku jako bezpośredni 
wynik ustalonego ruchu elementu obsługi 
wyłącznika ponad częściami niesprężynującymi 
(np. w sposób niezależny od sprężyny)”.

Wymuszone otwarcie jest ruchem otwarcia 
zapewniającym sytuację, w której styki główne 
wyłącznika osiągnęły pozycję otwartą w 
momencie, kiedy element obsługi znajduje się w 
pozycji WYŁĄCZENIA. Te wymagania spełniają 
wszystkie łączniki krańcowe firmy Moeller.

Certyfikacja 
Wszystkie łączniki krańcowe bezpieczeństwa 
firmy Moeller uzyskały certyfikaty Niemieckiego 
Związku Zawodowego oraz TÜV kraju
związkowego Nadrenii i Szwajcarskiego Zakładu 
Ubezpieczeń od Wypadków.
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„Ochrona personelu” poprzez kontrolę urządzenia zabezpieczającego 

AT...ZB

AT0-ZB AT4/ZB
• Drzwi otwarte
• AT...-ZB wyłącza 
napięcie
• Nie ma 
niebezpieczeństwa

zamknięty otwarty a Ochrona personelu

Drzwi są otwie-
rane

aStyk zezwalający (21-22) 
otwiera się w sposób wymu- 
szony

Drzwi są otwarte aStyk zezwalający 
otwarty, również przy 
próbach manipulowania 
prostymi metodami

Drzwi są
zamykane

a3-krotnie kodowany
element napędowy zamyka 
styk zezwalający

STOP

21 22

13 14

21 22

13 14
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„Zwiększona ochrona personelu” poprzez kontrolę i blokowanie urządzenia zabez-
pieczającego 

AT0-...FT-ZBZ, blokowanie sprężyną (zasada prądu spoczynkowego)

AT0-ZBZ
• Polecenie stop
• Czas oczekiwania
• Postój maszyny
• Urządzenie zabezpieczające 

otwarte
• Nie ma niebezpieczeństwa

a zablokowany
b odblokowany
c otwarty

STOP

A1

A2
21 22

11 12

A1

A2

21 22

11 12

A1

A2
21 22

11 12

US US

a b c

aZwiększona ochrona personelu z oddzielną sygnalizacją położenia drzwi

1.Drzwi zamknięte
zablokowane

a bezprądowo: również przy + 
zaniku sieci lub przerwanym prze-
wodzie: drzwi zablokowane= stan 
bezpieczny, styk zezwalający 
(21-22) zamknięty

4.Drzwi są otwarte a oba styki są zablokowane w 
położeniu „otwarte”,również przy 
próbach manipulowania prostymi 
metodami

2.Drzwi 
odblokowane

a napięcie doprowadzone do 
cewki (A1, A2) np. poprzez czujnik 
postojowy, styk zezwalający 
(21-22) otwiera się

5.Drzwi są 
zamykane

a 3-krotnie kodowany element 
napędowy podnosi blokadę styku 
zezwalającego, styk położenie 
drzwi (11-12) zamyka się

3.Drzwi są
otwierane

a jest to tylko wtedy możliwe, 
kiedy drzwi są odblokowane, styk 
położenia drzwi (11-12) otwiera się

6.Drzwi są
zablokowane

a wyłączane jest napięcie cewki
1. element napędowy 
zablokowany
2. styk zezwalający zamknięty 

azezwolenie jest możliwe tylko 
wtedy, gdy drzwi są zablokowane
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„Zabezpieczenie procesu“ 

AT0-...MT-ZBZ, blokowane elektromagnetycznie (zasada prądu roboczego)

• Polecenie stop
• Czas oczekiwania
• Zakończony przebieg

procesu
• Produkt....

a zablokowany
b odblokowany
c otwarty

STOP

A1

A2

21 22

11 12

A1

A2

21 22

11 12

A1

A2

21 22

11 12

US

a b c

a Zabezpieczenie procesu + ochrona personelu z oddzielną sygnalizacją położenia drzwi

1.Drzwi zamknięte
zablokowane

a pod napięciem: możliwa 
szybka naprawa przy zaniku
sieci oraz przerwanym 
przewodzie. Oba styki
zamknięte

4.Drzwi są otwarte a oba styki są zabloko-
wane w położeniu „otwarte”, 
również przy próbach
manipulowowania 
prostymi metodami

2.Drzwi odblokowane a napięcie doprowadzone 
do cewki (A1, A2) np. poprzez 
czujnik postojowy, styk 
zezwalający (21-22) otwiera 
się

5.Drzwi są zamykane a 3-krotnie kodowany 
element napędowy podnosi 
blokadę styku zezwalającego, 
styk położenie drzwi (11-12) 
zamyka się

3.Drzwi są otwierane a jest to tylko wtedy 
możliwe, kiedy drzwi są
odblokowane, styk położenia 
drzwi (11-12) otwiera się

6.Drzwi są blokowane a przyłożone jest napięcie 
cewki:

1. element napędowy 
zablokowany

2. styk zezwalający 
zamknięty

azezwolenie jest 
możliwe tylko wtedy, gdy 
drzwi są zablokowane
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„Ochrona personelu” poprzez kontrolę urządzenia zabezpieczającego 

ATR-.../TKG, ATR-.../TS

ATR-... /TKG ATR-.../TS

• Osłona 
zabezpieczająca 
otwarta

• ATR/T... wyłącza 
napięcie

• Nie ma 
niebezpieczeństwa

STOP

zamknięty otwarty a Ochrona personelu

Osłona zabezpieczająca 
jest otwierana

a Styk zezwalający (21-22) 
otwiera się w sposób 
wymuszony

Osłona zabezpieczająca 
jest otwarta

a Styk zezwalający otwarty, 
również przy próbach 
manipulowania prostymi 
metodami

Osłona zabezpieczająca 
jest zamykana

a Styk zezwalający (21-22) 
zamyka się

21 22

13 14

21 22

13 14
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Indukcyjny łącznik zbliżeniowy pracuje na 
zasadzie tłumionego oscylatora LC: jeżeli w obszar 
działania dostanie się metal, to z systemu zostaje 
zabrana energia. Część metalowa wywołuje stratę 
energii na prądy wirowe. Straty na prądy wirowe 
są zależne od wielkości i rodzaju części metalo-
wej.
Zmiana amplitudy drgań oscylatora prowadzi do 
zmiany prądu, która jest w przyłączonej 
elektronice analizowana i przetwarzana na
zdefiniowany sygnał łączący. W czasie tłumienia 
na wyjściu aparatu mamy do dyspozycji statyczny 
sygnał.

a oscylator
b prostownik
c wzmacniacz
d wyjście
e zasilanie elektryczne

Właściwości indukcyjnego łącznika 
zbliżeniowego 

Dla wszystkich indukcyjnych łączników 
zbliżeniowych obowiązują następujące dane:
• izolacja ochronna według IEC346/VDE 0100 lub 

IEC 536,
• stopień ochrony IP 67,
• wysoka częstość łączeń lub częstotliwość 

łączeń,
• nie wymagają konserwacji i nie ulegają zużyciu 

(długa żywotność),

• nieczułe na wibracje
• dowolna pozycja wbudowania
• zakres temperatur pracy -25 do + 70°C
• naprężenia wywołane przez drgania: czas cyklu 

5 min, amplituda 1 mm, zakres częstotliwości 
10 - 55 Hz

• zgodność z IEC 947-5-2
• posiadają statyczne wyjście, które tak długo 
• pozostaje aktywne, jak długo aparat jest 

tłumiony
• bark odskoków łączeniowych w zakresie 

mikrosekund (10–6 s).

Odległość zadziałania S
Odległość zadziałania jest to odległość, przy której 
część metalowa zbliżając się do aktywnej 
powierzchni powoduje zmianę sygnału na wyjściu. 
Odległość zadziałania jest zależna od:
• kierunku najeżdżania
• wielkości
• rodzaju materiału części metalowej
Przy różnych materiałach należy uwzględniać 
następujące współczynniki korekcyjne:

Sn = znamionowa odległość zadziałania

� �

�

�
�

Stal (St 37) 1,00 x Sn

Mosiądź 0,35 – 0,50 x Sn

Miedź 0,25 – 0,45 x Sn

Aluminium 0,35 – 0,50 x Sn

Stal szlachetna 0,60 – 1,00 x Sn
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Praca przy napięciu przemiennym 

Indukcyjne łączniki zbliżeniowe, pracujące przy 
napięciu przemiennym, posiadają dwa przyłącza. 
Obciążenie jest połączone szeregowo.

Praca przy napięciu stałym

Indukcyjne łączniki zbliżeniowe, pracujące przy 
napięciu stałym, posiadają trzy przyłącza. Do 
zasilania stosuje się napięcie bezpieczne.
Przebiegi łączeniowe dają się tu bliżej określić, 
ponieważ obciążenie jest sterowane poprzez 
wydzielone wyjście, daje się tu zaobserwować 
zachowanie niezależne od obciążenia.

R

UU

U, I N

L1

czujnik

obc.

pracyczujnika

obc.

+

�

R

U U

U, I

czujnik

obc.

pracyczujnika

obc.
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Zasada działania

Optoelektroniczne sensory łącznika pracują z 
modulowanym światłem podczerwonym. Tak 
więc światło widzialne nie może zakłócić ich 
działania. Światło podczerwone może przeniknąć 
przez silne zabrudzenie optyki, gwarantując przez 
to pewne działanie. Nadajnik i odbiornik łącznika 
zbliżeniowego są wzajemnie zestrojone. Odbior-
nik sensora wzmacnia w pierwszej kolejności 
częstotliwość nadajnika poprzez scalony filtr 
pasmowy. Wszystkie inne częstotliwości zostają 
osłabione. Daje to aparatom dużą odporność na 
światło obce. Elementy optyczne z tworzywa 
sztucznego gwarantują duży zasięg. Z uwagi na 
działanie rozróżnia się dwa rodzaje czujników 
zbliżeniowych.

Optyczny czujnik refleksyjny 

Optyczny czujnik refleksyjny wysyła światło 
podczerwone na wyczuwany obiekt, który odbija 
to światło we wszystkich kierunkach. Sygnał 
świetlny (przy wystarczającym natężeniu)
trafiający na odbiornik powoduje sygnał łączący. 
Analizowane są stany "jest odbicie" i "nie ma 
odbicia". Stany te są jednoznaczne z obecnością i 
nieobecnością obiektu w wyczuwanym zakresie. 
Na stopień odbicia wyczuwanych powierzchni 
obiektu ma wpływ strefa działania Sd. 
Różne cechy odbijającego materiału dają 
następujące współczynniki korekcyjne:

Sd = zakres łączenia

Optyczny czujnik odbiciowy 

Aparat wysyła impulsowy strumień światła 
podczerwonego, który jest odbijany z powrotem 
przez reflektor lub lustro. Przerwanie strumienia 
świetlnego powoduje przełączenie aparatu. Zapory 
świetlne rozpoznają przedmioty niezależnie od ich 
powierzchni, o ile nie są one błyszczące. Wielkość 
reflektora należy tak dobrać, aby wykrywany
przedmiot prawie całkowicie przerywał strumień 
światła. Pewne rozpoznanie jest zagwarantowane 
w każdym przypadku, gdy obiekt ma wielkość 
reflektora. Aparat może zostać również tak
nastawiony, aby rozpoznawał przezroczyste 
obiekty.

b

a
a Obiekt
b Reflektor

Materiał Współczynnik ca
Papier, biały, matowy 
200 g/m2 

1 x Sd

Metal, błyszczący 1,2 – 1,6 x Sd

Aluminium, czarne, 
anodowe

1,1 – 1,8 x Sd

Styropor, biały 1 x Sd

Materiał bawełniany, biały 0,6 x Sd

PVC, szare 0,5 x Sd

Drewno bez obróbki 0,4 x Sd

Karton, czarny, błyszczący 0,3 x Sd

Karton, czarny, matowy 0,1 x Sd

aa Obiekt
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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
Pojemnościowe łączniki zbliżeniowe LSC 
Zasada działania

Aktywna powierzchnia pojemnościowego 
łącznika zbliżeniowego LSC utworzona zostaje z 
dwóch koncentrycznie rozmieszczonych elektrod 
metalicznych, które można przedstawić jako 
elektrody "otworzonego" kondensatora. 
Powierzchnie elektrodowe tego kondensatora 
umieszczone są w rozgałęzieniu sprzężenia
zwrotnego oscylatora wysokoczęstotliwościo-
wego. Jest on tak dopasowany, aby w przypadku 
wolnej powierzchni nie wykonywał ruchu oscyla-
cyjnego. Jeżeli do aktywnej powierzchni łącznika 
zbliżeniowego zbliża się obiekt, to kieruje się on 
do pola elektrycznego przed powierzchniami
elektrodowymi. To powoduje podwyższenie 
wydajności sprzęgania pomiędzy płytkami a oscy-
lator zaczyna drgać. Amplituda drgań zostaje roz-
poznana przez układ rozeznawania i zamieniona 
w polecenie łączenia.

a Oscylator
b Układ rozeznawania
c Wzmacniacz 
d Wyjście
e Zasilanie elektryczne
A,B Elektrody główne
C Elektroda pomocnicza 

Rodzaje ingerencji 
Pojemnościowe łączniki zbliżeniowe uruchamiane 
są zarówno przez obiekty przewodzące, jak i 
nieprzewodzące. 
Metale osiągają największe odległości 
zadziałania, ze względu na swoją bardzo wysoką 
wartość łączeniową. Współczynników
redukcyjnych dla rozmaitych metali nie 
uwzględnia się, tak jak ma to miejsce w przypadku 
łączników zbliżeniowych indukcyjnych.
Uruchomienie poprzez obiekty wykonane z 
materiałów nieprzewodzących (izolatorów):
Jeżeli pomiędzy elektrodami kondensatora 
umieszczony zostanie izolator, to pojemność 
ulegnie podwyższeniu w zależności od stałej 
dielektrycznej e izolatora. Stała dielektryczna jest 
dla wszystkich substancji stałych i ciekłych 
większa niż dla powietrza. 
W taki sam sposób oddziaływają na aktywną 
powierzchnię pojemnościowego łącznika 
zbliżeniowego obiekty z materiałów 
nieprzewodzących. Pojemność sprzęgająca 
zostaje podniesiona. Materiały o większej stałej 
dielektrycznej uzyskują większe odległości 
zadziałania.

Uwaga
Podczas badania materiałów organicznych 
(drewno, zboże, itd.) należy zwrócić uwagę na to, 
że uzyskana odległość zadziałania zależy w 
ogromnym stopniu od zawartości wody tych 
materiałów. (ewody = 80!)

Wpływ uwarunkowań środowiskowych 
Na podstawie poniższego diagramu łatwo 
stwierdzić, że odległość zadziałania Sr zależna jest 
od stałej dielektrycznej obiektu rozpoznania.
W przypadku obiektów metalicznych osiąga się 
maksymalną odległość zadziałania (100%).
W przypadku innych materiałów odległość ta 
ulega redukcji w zależności od stałych dielektrycz-
nych obiektu rozpoznania.

A+

B–

a

C
B

A

B
C

b

e

c
d
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W poniższej tabeli wymieniono stałe dielektryczne 
er kilku najważniejszych materiałów. Ze względu 
na wysoką stałą dielektryczną względną wody w 
przypadku drewna istnieją relatywnie duże 
wahania. Wilgotne drewno rozpoznawane będzie 
zatem przez pojemnościowe łączniki zbliżeniowe 
o wiele lepiej niż suche.

60

80

30

10

10 20 40 60 80 1001

er

sr
[%]

Materiał  er 

Powietrze, próżnia 1
Teflon 2
Drewno 2 do 7
Parafina 2,2
Nafta 2,2
Olej terpentynowy 2,2
Olej transformatorowy 2,2
Papier 2,3
Polietylen 2,3
Polipropylen 2,3
Zalewa kablowa 2,5
Guma miękka 2,5
Guma silikonowa 2,8
Polichlorek winylu 2,9
Polistyren 3
Celuloid 3
Pleksiglas 3,2
Araldyt 3,6
Bakelit 3,6
Szkło kwarcowe 3,7
Guma twarda 4
Papier olejowy 4
Tektura szlachetna 4
Porcelana 4,4
Laminat papierowy 4,5
Piasek kwarcowy 4,5
Szkło 5
Poliamid 5
Mika 6
Marmur 8
Alkohol 25,8
Woda 80
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Aparatura sterująca i sygnalizacyjna
Elektroniczne łączniki pozycyjne LSE-Titan® 
Punkt przełączania o zmiennym ustawieniu

Elektroniczny łącznik krańcowy LSE-Titan posiada 
zmiennie ustawiany punkt przełączenia. Dwa 
szybkie i bezodbiciowe wyjścia łączeniowe PNP 
umożliwiają wysokie częstotliwości łączenia.
Łącznik krańcowy jest odporny na przeciążenia i 
zwarcia, jak również wyposażony w skokowy 
system łączenia. Gwarantuje to zdefiniowany i 
powtarzalny punkt przełączenia. Sam punkt 
przełączenia znajduje się w zakresie od 0,5 do 5,5 
mm (stan fabryczny = 3 mm).
Ustawianie „nowego” punktu przełączenia 
przeprowadza się w następujący sposób:
Popychacz kopułkowy musi być przesunięty ze 
„starej” na „nową” pozycję przełączenia. W tym 
celu należy przycisnąć na 1 sekundę zworkę SET. 
LED miga teraz z wysoką częstotliwością
taktowania a nowy punkt przełączenia jest 
ustawiony w sposób magnetyczny. 
Łączniki krańcowe LSE-Titan osiągają w
przypadku budowy redundantnej, tak jak 
elektromechaniczne łączniki pozycyjne, kategorię 
bezpieczeństwa 3 lub 4, wg EN 954-1
„Bezpieczeństwo maszyn”.

Uwaga
W ten sposób wszystkie aparaty nadają się 
również do zastosowań związanych z 
zabezpieczaniem procesu i ochroną personelu.

Diagram procesu łączenia
LSE-11

LSE-02

LED 1 s

fmax≤ 2 N

TÜV
Rheinland

Bauart geprüft

Type approved

Functional

Safety

Q1

0V

Q2

+Ue

electron.

Q1

Q2

0.5 5.5

domy�lnie=3.0

6.10

Q1

0V

Q2

+Ue

electron.

Q1

Q2

0.5 5.5

domy�lnie=3.0

0
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Analogowe elektroniczne łączniki krańcowe

Dostępne są dwa typy:
• LSE-AI z wyjściem prądowym,
• LSE-AU z wyjściem napięciowym.

Analogowe, mechanicznie poruszane 
łączniki krańcowe łączone w sposób 
bezpośredni z całym układem automatyza-
cyjnym 
Analogowe łączniki krańcowe LSE-AI (4 do 20 
mA) i LSE-AU (0 do 10 V) są innowacyjnym 
rozwiązaniem wśród łączników krańcowych. 
Dzięki temu można rozpoznać w sposób ciągły 
rzeczywistą pozycję klapy albo napędu 
nastawnika. Przy tym pozycja zamieniana jest w 
sposób analogowy w napięcie (0 do 10 V) lub prąd 
(4 do 20 mA) z nieustannym powiadamianiem 
całego układu sterującego. Również obiekty o 
zróżnicowanej wielkości lub grubości, jak szczęka 
hamulcowa, są rozpoznawalne i znajdują dalsze 
zastosowanie. 
Proste, zależne od prędkości obrotowej, 
sterowniki silników wentylatorowych albo 
nawiewów oddymiających powiadamiają, jak 
szeroko rozwarta jest klapa powietrzna (np. 25, 
50 albo 75%), chroniąc w ten sposób energię i 
materiał. Analogowe łączniki krańcowe posiadają 

oprócz tego wyjście diagnostyczne do dalszej 
obróbki danych. Dzięki temu można w każdej 
chwili kontrolować i szacować bezpieczny stan. 
Łącznik krańcowe dysponuje także funkcją
autotestowania. Wyjścia Q1 i Q2 kontrolowane są 
nieustannie pod względem przeciążeń, zwarcia 
względem 0 V i zwarcia względem +Ue.

Diagram procesu łączenia
LSE-AI

LSE-AU

Podłączeniowy schemat ideowy 

1000

4

20

S [%]

I [mA]

1000

10

S [%]

U [V]

LSE-AI

F 200 mA

4 – 20 mA

0 V

Q Ue< 400 O

A

+24 V (–15 / +20 %)

+Ue

Diagnose +Q2

analog +Q1

0 V
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Diagram łączeniowy
Stan normalny

Stan awarii

LSE-AU

F 200 mA

F 10 mA

0 V

0 V – 10 V Q UeV

+24 V (–15 / +20 %)

+Ue

Diagnose +Q2

analog +Q1

0 V

LSE-AI LSE-AU

Q1 4 – 20 mA 0 – 10 V

Q2 Q Ue Q Ue

LED

t

LED

t

LED

LSE-AI LSE-AU

Q1 0 mA 0 V

Q2 0 V 0 V

LED

Reset

t

LED

t

LED

+Ue

t
> 1 s

+Ue

t
> 1 s
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RMQ-Titan® i LS-Titan®

Po prostu zatrzasnąć elementy z serii 
RMQ-Titan®
Kolejną wyjątkową cechą jest możliwość łączenia 
w kombinacje aparatów do sterowania z serii 
RMQ-Titan z łącznikami krańcowymi LS-Titan. 
Przyciski, przełączniki albo przyciski 
bezpieczeństwa można teraz zatrzasnąć na 
każdym łączniku pozycyjnym jako głowice
napędowe. Cała jednostka dysponuje zarówno od 
strony czoła, jak i od tyłu wysokim stopniem 
ochrony IP66.

Dodatkowo wszystkie głowice napędowe i 
adapter do montażu przycisków RMQ-Titan 
posiadają zamek bagnetowy, który montowany 

jest szybko i w sposób niezawodny. Głowice z 
zamkiem bagnetowym można nasadzać we 
wszystkich czterech kierunkach (4 x 90°).

a Głowice napędowe nakładane w czterech 
pozycjach, za każdym razem przesunięte o 
90°.

a

RMQ-Titan

LS-Titan
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