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Systemy mechaniki 19’’
Rodzinę obudów stanowi obecnie bardzo wiele różnorodnych gałęzi począwszy od prostych i tanich wyrobów
z tworzywa sztucznego (ABS, poliwęglan, polistyren, poliester, itd.) przez typowe puszki aluminiowe i szafy ze
stali nierdzewnej aż po wykonanie kwasoodporne oraz przeciwwybuchowe, a także specjalistyczne – takie jak
elementy systemów zawieszeń bądź do zastosowań górniczych.
Podział ze względu na materiał wykonania jest jednym z najczęściej stosowanych, lecz równie ważna jest aplikacja użytkownika. Segregacja ta jest być może nawet bardziej obszerna, ale
w tym artykule skupimy się na tzw. mechanice 19”.

Sama nazwa „system 19 cali” odnosi się do szerokości panelu
przedniego obudowy (19 x 25,4 = 482,6 mm). Oprócz tego podawana jest również szerokość użytkowa obudowy, która jest
oznaczana w sposób zależny od producenta: 84H, 84E. Obudowy
systemu 19’’ mają określoną maksymalną szerokość zewnętrzną wynoszącą 450 mm, która jest uwarunkowana wewnętrzną szerokością szafy rack. Liczby 84 oznaczają ilość jednostek
szerokości H lub E. Taka jednostka wynosi dokładnie 5,08 mm
i oznacza rozstaw oraz ilość otworów montażowych do zamocowania szyn do płytek PCB lub frontów paneli. Podsumowując,
szerokość użytkowa obudowy 19 cali wynosi (84H) 84*5,08 mm
= 426,72 mm.

Mając określony jeden z parametrów jako standardowy, często można już na tym etapie przystąpić do projektowania fragmentu instalacji wykorzystującej mechanikę 19”. Głównymi
użytkownikami tego rodzaju rozwiązań jest przemysł motoryzacyjny, branża maszynowa, produkcja elektroniki i płyt PCB, przemysł lotniczy, kolejnictwo oraz wojsko. Niektóre z zastosowań
wymagają skonstruowania nietypowych rozwiązań, ale w porozumieniu z dostawcami modułów elektronicznych lub innych
podzespołów, które mają być zabudowane wewnątrz szaf rackowych, istnieje możliwość sprostania najbardziej wymagającym
warunkom przyszłej pracy. Istotną cechą jest tu atest związany
z badaniami na wytrzymałość na wahania i wstrząsy zgodny z IEC
61 587-1 na podstawie norm IEC 600-68-2-6 kontrola Fc oraz normy IEC600-68-2-27 kontrola Ea.
biuletyn marzec - kwiecień - 2016

Kolejnym oznaczeniem w systemie 19 cali jest wysokość zewnętrzna obudowy U. Literę tę można uznać jako jednostkę wysokości, tzn. 1U = 44,45 mm. Podając w oznaczeniu wysokość 1U,
2U, 3U, 4U, 5U, 6U podawana jest wielokrotność tej jednostki,
czyli obudowa 6U ma wysokość 6* 44,45 = 266,7 mm. Głębokość
obudów nie jest ściśle określona przez normy, ale najczęściej stosowane głębokości wynoszą 200, 250 bądź 300 mm.
Typowa budowa systemu zabudowy elektroniki wygląda następująco: rama nośna kart, blachy pokrywy, szyny łączące oraz
inne pojedyncze części montażowe. Wykonanie poszczególnych
powierzchni:
– ściany boczne – wykonane z gładkiego aluminium
o grubości 2 mm,
– szyny łączące – profil wytłaczany z aluminium
odpornego na korozję,
– płyty kołnierzowe – wstępnie anodyzowane.

Ze względu na typowo mechaniczną problematykę, która pojawia się przy okazji systemów 19-calowych, niewielu producentów oferuje pełen zakres usług. Bardzo często firmy ograniczają
się do dostawy komponentów bazując na podanych wcześniej
numerach produktowych – i nic ponadto. Wyjątkiem na rynku
jest tu firma Heitec reprezentowana przez Dacpol, która wychodzi wyraźnie przed szereg. Dostawa pojedynczych elementów
to tylko podstawowa forma działalności. Oprócz tego oferowany jest montaż komponentów w gotowe podzespoły, a te w całe systemy dedykowane pod konkretnego odbiorcę tak, aby były
one jakościowo wydajne, a przy tym dopasowane do wymagań
środowiska pracy (np. ochrona EMC, układy chłodzenia, malowanie i inne). Warto zainteresować się dostawcą, który pełni rolę
nie tylko hurtowni dostarczającej wyposażenie, ale także pomoże w doborze i zapewni długotrwałe wsparcie po sprzedażowe.
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PGE podnosi bezpieczeństwo dostaw i zwiększa
liczbę obiektów przyłączanych do sieci

Fot. PGE

PGE Dystrybucja konsekwentnie realizuje cele wyznaczone
w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE i inwestuje
w projekty, których celem jest podnoszenie niezawodności
sieci oraz gwarancja stabilnych dostaw energii elektrycznej
do odbiorców końcowych. PGE Dystrybucja usprawnia także
proces przyłączania do sieci nowych podmiotów.
Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku nakłady
na inwestycje w modernizacje i nowe projekty dystrybucyjne
wyniosły 1,1 mld zł, a na koniec roku – według szacunków –
znacznie przekroczą 1,5 mld zł. Największe projekty inwestycyjne
zrealizowane zostały w oddziale warszawskim, który obejmuje
dużą część województwa mazowieckiego.
PGE Dystrybucja w 2015 r. przeznaczyła na Mazowszu ponad
300 mln zł na inwestycje w infrastrukturę energetyczną, tj. budowę
linii, stacji, zabezpieczenia i automatykę oraz przyłączenia. Jednym
z projektów, który został sfinalizowany w ostatnim czasie, jest
nowa stacja wysokiego napięcia w podwarszawskim Pruszkowie.
Inwestycja o wartości 18 mln polegała na modernizacji stacji
transformatorowej 110/15 kV i wymianie aparatury na nową,
wykonaną w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear), w którym
jako medium izolacyjne stosuje się gaz (sześcio fluorek siarki –
SF6).
Zastosowanie gazu, który jest bardzo dobrym izolatorem oraz
posiada własność gaszenia łuku elektrycznego, powstającego
przy zwarciach, zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących przy
urządzeniach skonstruowanych z zastosowaniem tej technologii.
Mechanizmy oparte na gazie są ponadto mniej zawodne, dzięki
czemu dostawy energii do odbiorców na tym terenie będą
bardziej stabilne.
Mniejsze gabaryty nowej aparatury pozwoliły ograniczyć
teren stacji o prawie połowę – z 10 000 m2 na 5 500 m2,
co pozytywnie wpłynęło na uporządkowanie terenu i krajobraz
otaczający budynek rejonu energetycznego. Stacja w Pruszkowie
została wyposażona w nowoczesne systemy automatyki
zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, centralnej
sygnalizacji, łączności głosowej i pomiarów energii. Modernizacja
była konieczna ze względu na wzrost zapotrzebowania na moc
szczytową, konieczność odciążenia istniejących stacji 110/15 kV
i zwiększenia możliwości przyłączania nowych obiektów.
Stacja w Pruszkowie to trzecia stacja wysokiego napięcia
wybudowana w ostatnich miesiącach przez warszawski oddział

PGE Dystrybucji. W październiku i listopadzie do użytku zostały
oddane stacje w podwarszawskim Nadarzynie oraz w Ostrołęce,
w specjalnej podstrefie ekonomicznej w Wojciechowicach.
Wkrótce gotowa będzie także stacja w Chorzelach.
PGE konsekwentnie zmierza do realizacji strategicznego celu
Grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii
elektrycznej do 2020 r. o 50 proc. w stosunku do 2013 r. Grupa
zamierza także osiągnąć cel wynikający z ogłoszonej przez Prezesa
URE strategii rozwoju operatorów systemów dystrybucyjnych,
zakładający efektywną redukcję kosztów operacyjnych o 7,5 proc.
– mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy
Energetycznej.
W 2016 r. PGE planuje rozwijać i modernizować sieć
dystrybucyjną w celu dalszej poprawy parametrów jakościowych
dostaw energii elektrycznej i ograniczenia strat sieciowych.
Zgodnie z założeniami strategii biznesowej w latach 2014‒2020
Grupa zainwestuje w obszarze dystrybucji ok. 12 mld zł, czyli
średnio ok. 1,7 mld zł rocznie. Blisko 60 proc. ogólnych nakładów
przeznaczy na modernizację infrastruktury, a około 40 proc.
na inwestycje rozwojowe, w tym przyłączanie nowych obiektów.
Grupa jest aktywna również w obszarze przyłączania wytwórców
energii ze źródeł odnawialnych. W 2015 r. przyłączyła do sieci
łącznie 395 MW takich mocy, a zgodnie ze stanem zawartych
umów, w 2016 r. przyłączone zostaną nowe odnawialne źródła
energii o mocy 250 MW.
Oprócz finansowania korporacyjnego w ramach Grupy
Kapitałowej, PGE Dystrybucja pozyskuje środki na finansowanie
swoich inwestycji również z Unii Europejskiej. Dzięki 76 mln zł,
w czterech oddziałach spółki, warszawskim, lubelskim, łódzkim
i zamojskim, wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów.
W nowej perspektywie finansowej spółka także będzie się ubiegała
o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.
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Smartfony i tablety do zastosowań
przemysłowych
Na rynku pojawiły się smartfony i tablety, które zostały zaprojektowane z myślą do pracy w trudnych warunkach eksploatacji,
takich jak np. przemysł. Rozwój technologii umożliwia wykorzystanie tego typu urządzeń między innymi do diagnostyki maszyn
zarządzaniem urządzeniami itp. Ten typ smartfonów i tabletów
jest odporny na upadki i uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy. Bardzo istotnym parametrem jest stopień ochrony IP 68, odporność na zalanie wodą, kurz, pył, działanie piasku itp. Istotnym
parametrem jest także zakres pracy w temperaturach od -20 ° C
do + 60 °.
Oferowane przez DACPOL urządzenia wyposażone są w dwie
karty SIM oraz inne funkcjonalne opcje takie same jak tradycyjne
smartfony, np. wbudowane dwie kamery umożliwiające tworzenie dokumentacji technicznej, GPS/ASP, Bluetooth, dużej pojemności baterie, zewnętrzna pamięć na karcie mikro SD. Przydatną
funkcją może być także wydajna latarka LED.
Grupy docelowe: wszyscy, którzy korzystają z telefonów komórkowych w trudnych warunkach oraz osoby dla, których
jakość, bezpieczeństwo i niezawodność mają znaczenie. Szczególnie polecane dla przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, rzemiosła,
przemysłu morskiego itp.
Polecane przez nas telefony i smartfony:

• 2G (GSM/GPRS/EDGE)
• Tylny aparat 1,3 MP
• 2 baterie: 1250 mAh, czas czuwania
300 h, czas rozmowy 2G/3G: 280
min./220 min.
2500 mAh, czas czuwania 600h, czas
rozmowy 2G/3G: 560 min./440 min.
• Bluetooth® 3.0
• MT6260 pamięć wewnętrzna 64 MB
ROM i 64 MB RAM
• Pamięć zewnętrzna microSD do 32 GB
• Częstotliwości: czterozakresowe
GSM 850/900/1800/1900 MHz
• Dual SIM
• Wymiary: 126 x 58 x 23 mm, masa 180 g
• Radio, odtwarzacz MP3
Kolor: czarno – szary

• Pamięć zewnętrzna microSD do 8 GB
• Częstotliwości: czterozakresowe GSM 850/900/1800/1900
MHz |WCDMA 850/1900/2100 MHz (opcjonalnie 850/1700
AWS/2100 MHz)
• Wymiary: 127,5 x 63 x 21,5 mm, masa 180 g
• Radio, odtwarzacz MP3
Kolor: czarno – zółty

• Android™ 4.1.2 Jelly Bean
• 2 aparaty: tylny 5 MP i przedni 0,3 MP,
nagrywanie filmów z autofocusem
• IEEE 802.11 b/g/n
• Bluetooth® 4.0
• 3G (UMTS/HSPA), procesor MT6577
(Dwurdzeniowy 1 GHz), pamięć wewnętrzna 4 GB ROM
i 512 MB RAM
• Dual SIM
• Pamięć zewnętrzna microSD do 32 GB
• Near Field Communication
• Bateria 2060 mAh, czas czuwania 300 h, czas rozmów 2G/3G:
468 min./210 min.
• Wymiary: 124 x 68,5 x 24 mm, masa 206 g
• Częstotliwości: Czterozakresowy GSM/GPRS/EDGE
850/900/1800/1900 MHz WCDMA/HSPA 850/1900/2100 MHz
• Radio, odtwarzacz MP3

• Android™ 4.1.2 Jelly Bean
• 2 aparaty: tylny 8 MP i przedni 2 MP,
nagrywanie filmów z autofocusem
i 4x zoomem cyfrowym
• IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth® 4.0
• 3G (UMTS/HSPA), procesor MT6577
(Dwurdzeniowy 1 GHz), pamięć
wewnętrzna 8 GB ROM i 1 GB RAM
• Dual SIM
• Pamięć zewnętrzna microSD do 32 GB
• Near Field Communication
• Bateria 2900 mAh, czas czuwania
450 h, czas rozmów 2G/3G: 480 min./420 min.
• Wymiary: 155 x 82,9 x 15,55 mm, masa 245 g
• Częstotliwości: Czterozakresowy SIM 1: WCDMA/HSPA
850/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
MHz |SIM 2: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
• Radio, odtwarzacz MP3
Kolory czarny, czarno- żółty

• 3G (UMTS/HSPA)
• 2 aparaty, tylny 5 MP i przedni 0,3 MP
• Bateria 1500mAh, czas
czuwania 300 h, czas rozmowy
2G/3G: 300 min./240 min.
• Bluetooth® 2.1
• Qualcomm QSC6270, pamięć
wewnętrzna 256 MB ROM i 128 MB RAM
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SERWIS I GWARANCJA
24 miesiące na urządzenie, 6 miesięcy na zużywające się części:
baterie, ładowarkę, zestaw słuchawkowy i kable Gwarancja
na upadek z wysokości 2 metrów, odporność na wodę, itp.

• Android™ 4.1.2 Jelly Bean
• 2 aparaty: tylny 8 MP i przedni
2 MP, autofocus, CMOS
• IEEE 802.11 b/g/n; 13
kanałów (wszystkie)
• Bluetooth® V2.1, EDR class2
• 3G (UMTS/HSPA), procesor
Qualcomm MSM8225Q
(Czterordzeniowy 1,2 GHz),
pamięć wewnętrzna 16 GB
ROM i 1 GB RAM DDR2
• Bateria 7000 mAh,
czas czuwania 450
h, czas rozmów 2G/3G: 480 min./420 min.
• Pamięć zewnętrzna microSD do 32 GB
• Near Field Communication
• Radio, odtwarzacz MP3
• Wymiary: 213 x 140,9 x 20 mm, masa 650 g
• Częstotliwości: Czterozakresowy WCDMA
850/1900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
kolor: RG900, czarno-zloty

Szczególnym przypadkiem smartfonów przeznaczonych
do pracy w trudnych warunkach są rozwiązania z dopuszczeniem
do stref zagrożonych wybuchem (EX). Są to telefony posiadające
atest ATEX, który pozwala na ich użycie w najbardziej
wymagającym środowisku: kopalniach, elektrowniach,
zakładach petro- i chemicznych oraz w przemyśle ciężkim.
Ochrona zaaplikowana do modeli typu ‚rugged’ jest dodatkowo
wzmocniona specjalistycznymi badaniami przeprowadzanymi
przez jednostki notyfikowane, dzięki którym ryzyko wystąpienia
iskry (a tym samym doprowadzenie do zapłonu i w konsekwencji
wybuchu) jest zredukowane do minimum.
Typowym reprezentantem tej rodziny jest model Rough Pro
firmy Extronics, którego można używać zarówno w strefach
gazowych (1 i 2), jak i pyłowych (21 i 22). Oprócz wysokiej
wydajności i wspomnianej wcześniej ochrony, RP cechuje się
także nowoczesnym wyglądem oraz możliwością – poprzez
aplikację od producenta – wpięcia go w bardziej ogólny system
zdalnej identyfikacji i lokalizacji obiektów w strefach EX.

Na początku 2016 roku, oferta produktowa RugGear została
poszerzona o dwa nowe urządzenia: nowy zewnętrzny –
przemysłowy telefon komórkowy RugGear RG310 i nowy
zewnętrzny smartphone RugGear typ RG730.

RugGear RG310 system operacyjny
oparty jest na nowym Androidzie.
Mocna latarka LED w górnej części
urządzenia, przycisk SOS umieszczony
centralnie, dużej pojemności bateria
3600 mAh. RG310 jest idealny
do pracy w trudnych i wymagających
warunkach, wodoodporny,
pyłoszczelny (IP68), odporny na upadki
i temperaturę (MIL-STD 810 G). Inne
zalety: 2,4 ‚’ ekran dotykowy Dual SIM
mikro, NFC, GPS/AGPS, Bluetooth 4.0.

Cecha
ATEX II 2 G Ex ib IIC Gb II 2 D Ex ib IIIC T135oC Db
Klasa szczelności
• IP 68
Aparat
• 8 MPx z tyłu/0,3 MPx z przodu
Wyświetlacz
• 4,5” LCD, odporność na uderzenia
Czujniki
• GPS, A-GPS, EPO, Akcelerometr, Gyro, Kompas, Czujnik
światła
Pamięć wewnętrzna
• 4 GB z dodatkową SD (max. 32 GB karta SD)
• Bateria2200 m

System operacyjny Android ™ 5.1
Lollipop, czterordzeniowy procesor
1,3 GHz Solidny, mocny i stylowy,
5 ‚’ ekran RugGear RG730 łączy
najnowsze standardy techniczne
z wysoką odpornością (IP68, MIL-STD
810G) i nowoczesnym wzornictwem.
Bateria 3.020 mAh, LTE, Bluetooth
4.0, NFC, dwie karty micro SIM, 16
GB pamięci (micro SD z możliwością
rozszerzenia do 64 GB), 13 MP aparat
fotograficzny, USB OTG, przycisk
PTT i ładowarka bezprzewodowa
(standard QI).RG730.
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DACPOL Sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. (+48) 22 70 35 100
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„Pierwszy ogień” - Ruszyła turbina
gazowa elektrociepłowni we Włocławku
Uruchomienie Bloku Gazowo-Parowego o mocy 463 MWe
we Włocławku przebiegło z sukcesem – turbina gazowa
osiągnęła zakładane 3 tysiące obrotów. To kolejny etap fazy
rozruchu, który zakończy się w połowie roku.
Kolejne fazy uruchamiania koncentrować będą się
na przygotowaniu instalacji do pierwszej synchronizacji z siecią
krajową, która planowana jest na styczeń oraz dalszej optymalizacji
pracy bloku. Faza ruchu regulacyjnego powinna zakończyć się
w drugim kwartale przyszłego roku przeprowadzeniem przez PKN
ORLEN kompletnych pomiarów parametrów gwarantowanych
i odbiorem inwestycji.

Projekty we Włocławku i w Płocku to inwestycje w energetykę
przemysłową, dostosowaną do potrzeb Grupy ORLEN i znacząco
poprawiające doskonałość operacyjną segmentu Downstream
(Rafineria, Petrochemia, Energetyka oraz Gospodarka Wodno –
Ściekowa).
Dzięki tym inwestycjom PKN ORLEN sukcesywnie rozbudowuje
swój potencjał energetyczny. Obecnie Spółka posiada w Polsce,
Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej
mocy elektrycznej ponad 760 MW oraz zainstalowanej mocy
cieplnej blisko 5000 MW. Dwa nowe projekty powiększą moc
elektryczną o ponad 1000 MW, a cieplną o 630 MW.
PKN ORLEN SA, www.orlen.pl

Budowa GPZ Koksownia
dla Tauron Dystrybucja zakończona
Zakład Łódzki PKP Energetyka w konsorcjum z firmą E-mont
zakończył w Częstochowie budowę Głównego Punktu
Zasilania 110 kV dla Tauron Dystrybucja.
PZ Koksownia dla Tauron Dystrybucja to realizacja warta
12,5 mln zł netto, która jest efektem wygranego przez Zakład
Łódzki przetargu ogłoszonego przez częstochowski oddział
Tauron Dystrybucja SA na Zaprojektowanie, wybudowanie
i uruchomienie Głównego Punktu Zasilającego w Częstochowie
z niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczna
oraz włączeniem go do sieci 110 kV.

Fot. PKN ORLEN

– To historyczna chwila nie tylko dla PKN ORLEN, ale również dla
polskiej branży energetycznej. Uruchomiliśmy flagową inwestycję,
która jest pierwszym w Polsce blokiem CCGT o dużej mocy
i ma ogromne znaczenie także dla wzmocnienia doskonałości
operacyjnej Grupy ORLEN i bezpieczeństwa Krajowego Systemu
Energetycznego – powiedział Piotr Chełmiński, Członek Zarządu
ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN.
Sprzyjająca lokalizacji inwestycji we Włocławku jest bliskość
sieci GAZ-SYSTEM oraz położenie sieci elektroenergetycznej
PSE OPERATOR. Bliskość zakładów Anwil, a zatem istniejąca
infrastruktura umożliwiła zoptymalizowanie nakładów
inwestycyjnych.
Pierwszą elektrownię gazową dla PKN ORLEN buduje
konsorcjum General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA Szacunkowa
wartość kontraktu netto na budowę elektrowni we Włocławku
wyniesie ok. 1,4 mld zł. Dla zapewnienia odpowiedniego serwisu
serca elektrowni, czyli turbiny gazowej określanej jako „Power
Train”, PKN ORLEN zawarł także z General Electric, długoletnią
umowę serwisową.
Blok Gazowo-Parowy we Włocławku to jeden z dwóch obok
Płocka, kluczowych kogeneracyjnych projektów energetycznych
PKN ORLEN. Energia elektryczna produkowana przez oba bloki
w skojarzeniu z ciepłem w procesie wysokosprawnej kogeneracji
będzie wykorzystywana nie tylko na potrzeby wewnętrzne
Grupy ORLEN, ale również sprzedawana na rynku krajowym.

Fot. PKP ENERGETYKA S.A.

Stację elektroenergetyczną wyposażono w rozdzielnię 110 kV
w układzie H5 z dwoma transformatorami o mocy 25/16/16 MVA
oraz dwusekcyjnymi rozdzielnicami 6 i 15 kV.
Budowa Głównego Punktu Zasilania 110kV to pierwsza
tak poważna inwestycja realizowana przez Zakład Łódzki dla
inwestora spoza sektora kolejowego. To nowe doświadczenie,
które zostanie wykorzystane przy realizacji kolejnych inwestycji.
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Systemy iskrobezpieczne
Systemy iskrobezpieczne, zdefiniowany jako zestaw
połączonych ze sobą urządzeń elektrycznych, w którym
obwody lub części obwodów przeznaczonych do użytku
w atmosferze wybuchowej są obwodami iskrobezpiecznymi,
zanim zostaną zainstalowane na konkretnym obiekcie muszą
być prawidłowo zaprojektowane i ocenione, jako bezpieczne.
Gwarancję zapewnienia założonego poziomu zabezpieczenia
przeciwwybuchowego jest zaprojektowanie i dokonanie oceny
systemu iskrobezpiecznego zgodnie z wymaganiami normy PNEN 60079-25. Projektant, którym może być producent, ekspert
lub użytkownik, powinien uwzględnić specyficzne wymagania
zawarte w ww. normie dotyczące systemów iskrobezpiecznych
rodzaju zabezpieczenia „i”, przeznaczonych do użytku w całości
lub jako część w miejscach, gdzie jest wymagane użycie urządzeń
grupy I, II lub III.

System iskrobezpieczny może być (rys.1):
• systemem iskrobezpiecznym certyfikowanym tj. systemem,
dla którego wydano certyfikat potwierdzający zgodność
systemu elektrycznego z PN-EN 60079-25,
• systemem iskrobezpiecznym niecertyfikowanym tj.
systemem, w którym znajomość parametrów elektrycznych
poszczególnych certyfikowanych urządzeń elektrycznych,
certyfikowanych urządzeń towarzyszących, urządzeń prostych
w rozumieniu PN-EN 60079-11 oraz znajomość elektrycznych
i fizycznych parametrów oprzewodowania łączącego pozwala
jednoznacznie wnioskować, że iskrobezpieczeństwo jest
zachowane.

Rys. 1. Podział systemów iskrobezpiecznych

Zapewnienie iskrobezpieczeństwa każdego systemu,
niezależnie czy będzie certyfikowany, czy nie, należy wykazać
w dokumencie opisującym system, zawierającym specyfikację
urządzeń elektrycznych, ich parametry elektryczne oraz parametry
oprzewodowania łączącego.
Wymaga się, aby dokument opisujący system zawierał
odpowiednią analizę osiąganego poziomu bezpieczeństwa, w tym
co najmniej:

• schemat blokowy systemu ze wszystkimi urządzeniami
systemu, łącznie z urządzeniami prostymi i oprzewodowaniem
łączącym,
• oświadczenie dotyczące podgrupy (w przypadku grupy II i III),
poziomu zabezpieczenia każdej części składowej systemu,
klasy temperaturowej, kategorii i znamionowej temperatury
otoczenia,
• wymagania i dopuszczalne parametry oprzewodowania
łączącego, od których zależy iskrobezpieczeństwo,
alternatywnie, w dokumencie powinien być wyszczególniony
charakterystyczny rodzaj kabla lub przewodu i uzasadnienie
jego zastosowania, w tym dozwolone rodzaje kabli lub
przewodów wielożyłowych, które mogą być użyte w każdym
obwodzie,
• szczegóły dotyczące uziemiania i połączeń wyrównawczych
punktów systemu (jeżeli użyto urządzeń ochrony
przepięciowej należy również dołączyć stosowną analizę);
należy wskazać, który punkt lub punkty systemu przeznaczone
do połączenia z potencjałem odniesienia instalacji oraz
wszystkie specjalne wymagania tego połączenia,
• tam gdzie ma to zastosowanie, uzasadnienie oceny urządzeń
jako urządzeń prostych zgodnie z PN-EN 60079-11,
• tam, gdzie obwód iskrobezpieczny zawiera kilka urządzeń
iskrobezpiecznych powinna być dostępna analiza
sumy ich parametrów (analiza powinna obejmować
wszystkie urządzenia proste i certyfikowane urządzenia
iskrobezpieczne),
• zakres temperatury otoczenia, jeżeli część systemu lub cały
system jest przeznaczony do pracy poza normalnym zakresem
temperatury otoczenia, wynoszącym od –20 OC do +40 OC,
• analiza szczególnych warunków stosowania poszczególnych
urządzeń, określonych w instrukcjach/certyfikatach urządzeń.
Dokument opisujący system powinien posiadać niepowtarzalne
oznakowanie, powinien być podpisany i datowany przez
projektanta systemu.

Poziom zabezpieczenia systemu
Każda część systemu iskrobezpiecznego przeznaczona
do użytku w atmosferze wybuchowej będzie miała poziom
zabezpieczenia „ia” „ib” lub „ic” zgodnie z PN-EN 60079-11. Nie jest
wymagane, aby cały system miał jeden poziom zabezpieczenia.
Urządzenie z poziomem zabezpieczenia „ia” zasilane z zasilacza
„ib” tworzą system „ib”. System może posiadać poziom „ib”
w warunkach normalnej pracy, przy zasilaniu zewnętrznym, lecz
gdy zasilanie to jest odłączone zgodnie z określonymi warunkami
bezpieczeństwa, to system zasilany z rezerwowej baterii może
posiadać poziom „ia”.
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Tabela 1. Wymagania dla poszczególnych rodzajów kabli/przewodów wielożyłowych.
Rodzaj kabla
wielo-żyłowego

Budowa żył

A

B

Średnice
pojedynczych
drutów lub drutów
przewodów
linkowych
≥ 0,1 mm

C

Ekran
przewodzący

Izolacja

Grubość izolacji
≥ 0,2 mm
Próba
wytrzymałości
elektr. izolacji:
ekran/pancerz
- wiązka żył
≥ 500 V AC
≥ 750 V DC
pomiędzy dwoma
wiązkami żył
≥ 1000 V AC
≥ 1500 V DC

Wymagania dla kabli/przewodów wielożyłowych
Wielożyłowe kable lub przewody zawierające obwody
zaliczone do poziomu zabezpieczenia „ia”, „ib” lub „ic” nie
powinny zawierać obwodów nieiskrobezpiecznych. W normie
PN-EN 60079-25:2011 rozróżnia się trzy rodzaje kabli/przewodów
wielożyłowych (rodzaju A, B i C). Wymagania dla poszczególnych
rodzajów kabli/przewodów wielożyłowych przedstawiono
w tabeli 1.

Uziemianie i połączenia wyrównawcze systemów
iskrobezpiecznych
Obwód iskrobezpieczny powinien być albo nieuziemiony albo
połączony tylko w jednym punkcie z potencjałem odniesienia,
związanym z przestrzenią zagrożoną. W przypadku połączenia
obwodu iskrobezpiecznego z ziemią, w obrębie systemu,
należy zastosować połączenia wyrównawcze. Więcej niż jedno
połączenie z ziemią jest dozwolone w obwodzie pod warunkiem,
że obwód jest galwanicznie rozdzielony na podobwody,
z których każdy ma tylko jeden punkt uziemienia.
Ekrany kabli/przewodów powinny być połączone z ziemią
(w jednym punkcie).
Parametry elektryczne kabli lub przewodów
Do oceny iskrobezpieczeństwa systemu przyjmuje się
parametry elektryczne (Cc i Lc lub Cc i Lc/Rc) wszystkich kabli
lub przewodów:
a) podane przez producenta kabla lub przewodu (najbardziej
niekorzystne parametry),
b) określone pomiarami próbki zgodnie z Załącznikiem G
normy PN-EN 60079-25,
biuletyn marzec - kwiecień - 2016

Dodatkowe
wymagania

ekrany
przewodzące
indywidualne
każdego obwodu
(pokrycie ≥ 60%
powierzchni)

Analiza uszkodzeń

Nie uwzględnia się

Instalacja stała,
skutecznie
ochroniona przed
uszkodzeniami
mechanicznymi

Nie uwzględnia się
jeżeli brak obwodu
o U0 > 60 V

dwa zwarcia żył,
cztery przerwy
c) jeżeli oprzewodowanie składa się z dwóch lub trzech
żył konwencjonalnie wykonanych kabli lub przewodów
(z ekranem lub bez ekranu): 200 pF/m i 1 µH/m albo stosunek
indukcyjności do rezystancji (Lc/Rc), który oblicza się dzieląc
1 µH przez określoną przez producenta rezystancję pętli
na metr. Alternatywnie, dla prądów do Io = 3 A może być
użyty stosunek L/R wynoszący 30 µH/Ω.
Ocena systemu iskrobezpiecznego
Podejście do oceny systemów iskrobezpiecznych zależy
od tego, czy system jest zestawiony z urządzeń certyfikowanych,
czy nie, oraz rodzaju i liczby źródeł zasilania. Szczegółowe zasady
oceny systemów podano w załącznikach do normy PN-EN 6007925 (rys. 2).

Rys. 2. Tryb oceny systemów iskrobezpiecznych

Systemy składające się z urządzeń, które oddzielnie nie zostały
ocenione, jako spełniające PN-EN 60079-11 oraz systemy,
w których liniowe i nieliniowe obwody są połączone lub mogą
się połączyć w stanach awaryjnych, ze względu na konieczność
zapewnienia dostępu do specjalistycznej wiedzy i odpowiedniej
aparatury badawczej, powinny być oceniane przez kompetentną
jednostkę certyfikującą, laboratorium badawcze lub
upoważnionego inżyniera.
Większość systemów iskrobezpiecznych to systemy proste,
zawierające jedno źródło zasilania, połączone z jednym
urządzeniem iskrobezpiecznym obiektowym.
Ocena systemu rozpoczyna się od określenia parametrów
wejściowych i wyjściowych połączonych ze sobą urządzeń oraz
parametrów kabla łączącego. Parametry te mogą pochodzić
z kopii certyfikatu, instrukcji lub rysunku kontrolnego, które
powinny być dostępne dla projektanta systemu. Ocena prostego
obwodu iskrobezpiecznego obejmuje następujące kroki:
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Tablica 2. Wyniki analizy i oceny systemu iskrobezpiecznego
Element

Interfejs

Czujnik

Kabel

System

Grupa urządzenia

IIC

IIC

-

IIC

Poziom zabezpieczenia

ib [ia]

ia

-

ib (interfejs) ia (czujnik)

Klasyfikacja temperaturowa

T6

T6

-

-

Temperatura otoczenia

-10 °C 4- +40 °C

-20 °C 4- +60 °C

-

-

Zaciski 7 - 8 - 9

Zaciski 1 - 2 - 3

-

-

- napięcie

UO = 16,5 V

Ui = 16,5 V

-

√

- prąd

IO = 2,37 A

-

-

√

- moc

PO = 9,84 W

-

-

√

- indukcyjność

LO = 96 pH

Li = 0 pH

LC ≤ 96 pH

√

- pojemność

CO = 11 pF

Ci = 0 pF

CC ≤ 11 pF

√

- L/R

LO/RO = 52 pH/m

-

LC/RC ≤ 52 pH/m

√

Uziemienie

izolowany

izolowany

-

izolowany

Porównanie parametrów:

6.

7.

Ustalenie dopuszczalnych parametrów kabla lub
przewodu.
Cc = CO – Ci
Lc = LO – Li
Sprawdzenie, że poziom izolacji względem ziemi jest
dopuszczalny lub że wymagania uziemienia systemu
są spełnione.

Wygodnym sposobem dokumentowania wyników analizy
i oceny obwodu iskrobezpiecznego jest stworzenie tablicy
(Przykład: Tablica 2, prezentującej ocenę systemu, w skład
którego wchodzi iskrobezpieczny interfejs i współpracujący
z nim czujnika temperatury).
Wnioski

1.

2.

3.
4.
5.

Porównanie grup urządzeń (jeżeli różnią się, to system
przyjmuje najniższą grupę; na przykład, jeżeli jedno
urządzenie jest IIC a drugie IIB, to wówczas system staje
się IIB).
Porównanie poziomu zabezpieczenia (jeżeli różnią się,
to system przyjmuje najniższy poziom zabezpieczenia;
na przykład, jeżeli jendo urządzenie jest „ia” a drugie „ib”,
to system staje się „ib”).
Ustalenie klasyfikacji temperaturowej urządzeń
instalowanych w przestrzeni zagrożonej (nie systemu).
Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia każdego
urządzenia powinien być zapisany.
Parametry wyjściowe źródła zasilania, napięcie
(Uo), prąd (Io) i moc (Po), powinny być porównane
z parametrami wejściowymi urządzenia obiektowego (Ui,
Ii, i Pi) i parametry wyjściowe nie powinny przewyższać
odpowiednich parametrów wejściowych. Sporadycznie,
bezpieczeństwo urządzenia obiektowego jest całkowicie
określone tylko przez jeden z tych parametrów. W tych
przypadkach parametry nieokreślone nie mają znaczenia.
UO ≤ Ui
IO ≤ Ii
PO ≤ Pi

Projektowanie systemów iskrobezpiecznych jest zadaniem
odpowiedzialnym, ze względu na potencjalne skutki
nieprawidłowego doboru urządzeń i nieprawidłwoego
wykonania połączeń między nimi (utrata iskrobezpieczeństwa).
Zaprezentowana w artykule metoda analizy i dokumentowania
systemów iskrobezpiecznych, bazująca na normie PN-EN
60079-25, pozwala na uniknięcie wielu błędów na etapie
projektowania. Prawidłowo sporządzona dokumentacja systemu
iskrobezpiecznego stanowi również zabezpieczenie dla
projektanta, że zaproponowany przez niego system,
spełnia wymagania techniczne odzwierciedlające aktualny
poziom wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa
przeciwwybuchowego.
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Umowa na modernizację generatorów
w Elektrowni Turów podpisana
Alstom Power zmodernizuje generatory bloków nr 1-3
Elektrowni Turów. Kontrakt o wartości nieco ponad 32 mln zł
netto jest częścią kompleksowej modernizacji trzech bloków
turoszowskiej elektrowni.
Modernizacja generatorów obejmie m.in. wykonanie całości
prac projektowo-dokumentacyjnych, wykonawstwo prac na
obiekcie, próby funkcjonalne i rozruch urządzeń w ramach
współudziału w rozruchu modernizowanych bloków.

wszystkich kontraktów planowane jest do końca I kwartału 2016
roku.
Celem projektu kompleksowej modernizacji bloków 1-3
Elektrowni Turów jest optymalne wykorzystanie jednostek
wytwórczych, dostosowanie ich do przyszłych wymogów ochrony
środowiska oraz zwiększenie ich żywotności o minimum 20 lat.
Dodatkowo w ramach zadania zwiększona zostanie moc jednostek
z 235 do 250 MWe oraz podniesiona ich sprawność.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna modernizuje
także bloki nr 4-6 w Elektrowni Turów wyposażając je w
instalacje odsiarczania spalin. Inwestycja warta jest ponad 500
mln zł, a projekt w niemal 50 proc. dofinansowany jest środkami
pomocowymi. Trwająca od lipca ubiegłego roku budowa
wchodzi obecnie w finalną fazę realizacji. Dzięki tym instalacjom
Elektrownia Turów kilkukrotnie zmniejszy emisje tlenków siarki
do atmosfery.
W Elektrowni Turów trwa również budowa zasilanego węglem
brunatnym bloku o mocy 496 MWe – jednego z flagowych
projektów PGE w obszarze wytwarzania.

Fot. PGE

Umowa na modernizację generatorów jest kolejnym
podpisanym kontraktem w ramach kompleksowej modernizacji
trzech bloków Elektrowni Turów. Podpisane już zostały m.in.
umowy na modernizację turbin i kotłów. Rozstrzygnięte zostały
postępowania na modernizację systemów sterowania i nadzoru
wraz z układami elektrycznymi i AKPiA oraz elektrofiltrów. Trwa
postępowanie na modernizację chłodni kominowych. Podpisanie
reklama
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Obroty Bosch na świecie po raz pierwszy
w historii przekroczyły 70 mld EUR
Wstępne wyniki Grupy Bosch za rok 2015
• Innowacyjność oraz integracja z internetem motorem wzrostu
• Prezes Grupy Bosch Volkmar Denner: – Osiągnęliśmy
zakładane cele biznesowe
• Wzrost obrotów o ok. 10%, dochód na poziomie 5 mld EUR
• Zysk operacyjny ponownie wzrósł do ok. 6,5%

dla nas zagrożenia, lecz jest ogromną szansą – dodał Denner.
Na przykład, kilka tygodni temu spółka ogłosiła zamiar wejścia
na rynek inteligentnych budynków. Na targach CES w Las Vegas
Bosch po raz pierwszy zaprezentował opinii publicznej swój
System Smart Home.

Fot. Bosch

Fot. Bosch

Stuttgart – Według wstępnych danych, w roku 2015 Grupa
Bosch na świecie po raz pierwszy przekroczyła próg obrotów
w wysokości 70 mld EUR. W minionym roku koncern zwiększył
swoje przychody o około dziesięć procent. Dalszej poprawie
uległa także dochodowość. Dochód przed odliczeniem podatków
i odsetek (EBIT), z uwzględnieniem efektów specjalnych, wzrósł
do ok. 5 mld EUR. Zysk operacyjny wyniósł ok. 6,5% i jest
wyższy od ubiegłorocznego. Pomimo miliardowych kwot, jakie
przeznaczono na akwizycję spółek BSH Hausgeräte GmbH i Robert
Bosch Automotive Steering GmbH, zarówno kapitał własny, jak
i płynność utrzymują się na wysokim poziomie. – Dzięki naszej
innowacyjności, w 2015 roku udało nam się pozostać na ścieżce
wzrostu, i to pomimo trudnej sytuacji gospodarki światowej oraz
stagnacji na części rynków. Ważnym czynnikiem pozytywnego
rozwoju koncernu jest rosnąca liczba rozwiązań dla świata
zintegrowanego z internetem – powiedział dr Volkmar Denner,
prezes zarządu spółki Robert Bosch GmbH.

Obroty w podziale na sektory przedsiębiorstwa
W roku 2015 koncern w wielu obszarach poprawił swoją
pozycję i konkurencyjność, a także zdobył nowe udział
rynkowe. Jednak obroty w czterech sektorach działalności
Bosch kształtowały się w sposób zróżnicowany. Według
wstępnych danych sektor Mobility Solutions wyraźnie zwiększył
obroty, o 12%, do 41,7 mld EUR, pomimo słabego wzrostu
produkcji samochodów na świecie. W ubiegłym roku Bosch
z powodzeniem sprzedawał m.in. układy wtrysku paliwa

„Cyfrowa transformacja“ – Bosch kształtuje zmiany
Pod wpływem takich trendów jak Internet rzeczy i coraz
większa integracja w sieci, działalność Bosch zasadniczo się
zmienia. Bosch jest jedynym na świecie koncernem, który działa
na wszystkich trzech poziomach Internetu rzeczy, określanych
jako 3S: czujniki (Sensors), oprogramowanie (Software)
wykorzystywane w procesie integracji, a równocześnie zajmuje
się opracowywaniem nowych usług bazujących na integracji
(Services). – Dzięki naszym kompetencjom w dziedzinie
czujników, oprogramowania i usług nie tylko kształtujemy
świat zintegrowany z internetem, ale także rozwijamy nowe
obszary działalności. „Cyfrowa transformacja“ nie stanowi
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do silników benzynowych i Diesla, układy wspomagające
oraz systemy Infotainment. Solidny wzrost osiągnął także
sektor Consumer Goods, w którym Bosch zwiększył obroty
o 9,3% w porównaniu do roku poprzedniego, do 17,2 mld EUR.
Dużym popytem cieszyły się inteligentne elektronarzędzia
akumulatorowe i sprzęt AGD, np. seria kuchenek wyposażona
w opcję komunikacji przez internet.

Fot. Bosch

W 2015 roku sektor Energy and Building Technology
odnotował znacznie wyższy od ubiegłorocznego, 11-procentowy
wzrost obrotów (do 5,1 mld EUR). Głównymi filarami sukcesu
były usługi i serwis, systemy zabezpieczeń dla dużych
projektów infrastrukturalnych oraz zintegrowane z internetem
rozwiązania w obszarze inteligentnej techniki grzewczej.
Podobnie jak wcześniej, także w 2015 roku sektor Industrial
Technology odczuwał negatywne skutki słabej koniunktury
w przemyśle maszynowym. W ubiegłym roku obroty obniżyły
się w porównaniu do roku 2014 o 1,7%, do poziomu 6,6 mld
EUR. Dział branżowy Drive and Control Technology musiał
w minionym roku po raz kolejny zmierzyć się z załamaniem
ważnych segmentów rynku budowy maszyn.

FIRMA PREZENTUJE

Szczególnie poszukiwaną grupą pracowników byli specjaliści IT.
2016 – ostrożny optymizm w prognozach
W 2016 roku Bosch spodziewa się umiarkowanego wzrostu
światowej koniunktury w wysokości 2,8%. Pod względem
geopolitycznym sytuacja w roku 2016 pozostanie nadal bardzo
złożona i niepewna. Niezależnie od tego, także w tym roku
Bosch planuje rosnąć w tempie szybszym niż rynki. Pomimo
ogromnych inwestycji, mających na celu zabezpieczenie
przyszłości przedsiębiorstwa, planowana jest dalsza poprawa
dochodowości i zysku operacyjnego.
Łatwiejsze i bardziej komfortowe życie dzięki rozwiązaniom
zintegrowanym z internetem
Celem strategicznym Grupy Bosch są rozwiązania dla
zintegrowanej mobilności i produkcji, zintegrowanych systemów
energetycznych oraz budynków. W ubiegłym roku koncern
zaprezentował i wprowadził na rynek liczne nowe rozwiązania
w tych obszarach. – Tylko dzięki upowszechnieniu się technologii
zintegrowanych z internetem można będzie sprostać takim
problemom przyszłości, jak wyczerpujące się zasoby naturalne
czy urbanizacja – powiedział Volkmar Denner. Na przykład
w inteligentnym, zintegrowanym z internetem budynku można
obniżyć zużycie energii nawet o 40%. Do roku 2020 około 230
mln, tj. 15% wszystkich gospodarstw domowych na świecie
będzie wyposażonych w rozwiązania Smart Home.
– Zintegrowane technologie i systemy muszą być dla
konsumentów łatwe i intuicyjne w obsłudze – powiedział
Denner. Dlatego przy projektowaniu systemu Bosch Smart
Home skoncentrowaliśmy się na wrażeniach użytkowników
(User Experience). W ramach jednej platformy możliwa jest
inteligentna integracja systemu grzewczego, sprzętu AGD,
systemów rozrywkowych, oświetlenia, a także systemów
zabezpieczeń. Wszystkie zintegrowane w ten sposób urządzenia
w domu można obsługiwać za pomocą smartfona lub tabletu
wyposażonego w odpowiednią aplikację.

Obroty w podziale na regiony
W 2015 roku Grup Bosch pomyślnie rozwijała się w Europie,
a wzrost obrotów był tutaj wyraźnie wyższy niż w 2014 roku.
Według wstępnych danych koncern zwiększył obroty w tym
regionie o 4,2%, do 37,5 mld EUR. Także w Niemczech obroty
rozwijały się pozytywnie. Szczególnie silny wzrost obrotów
Bosch odnotował w Ameryce Północnej, o 24%, do 12,6 mld EUR.
W Ameryce Południowej nadal utrzymuje się trudna sytuacja
gospodarcza, co wpływa także na obroty, które wyniosły 1,4
mld EUR, tj. o 13% mniej niż w roku poprzednim. W regionie Azji
i Pacyfiku obroty Bosch wzrosły o 16%, do 19,1 mld EUR. Duży
potencjał w perspektywie długoterminowej Bosch dostrzega
w Afryce. W 2015 roku przedsiębiorstwo rozszerzyło swoją
działalność w tym regionie świata.
Wzrost zatrudnienia w Europie, regionie Azji i Pacyfiku
oraz w USA
Na dzień 31.12.2015 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie
ok. 375 000 pracowników. W 2015 roku liczba zatrudnionych
zwiększyła się o 17 600 osób, głównie w Europie Środkowej
i Wschodniej, Niemczech, regionie Azji i Pacyfiku oraz USA.
biuletyn marzec - kwiecień - 2016

Fot. Bosch

– Odkrywamy nowe, perspektywiczne rynki, takie jak
Smart Home czy zintegrowana produkcja, a równocześnie
wykorzystujemy szanse rozwoju w tradycyjnych obszarach naszej
działalności – wyjaśnił prezes Bosch. Należy do nich elektryfikacja
w transporcie samochodowym. Jedną z najważniejszych
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akwizycji w 2015 roku było przejęcie amerykańskiego start-upu
specjalizującego się w technologii akumulatorowej Seeo Inc.,
dzięki czemu Bosch dysponuje dziś przyszłościowym know-how
w dziedzinie innowacyjnych akumulatorów.
Automatyzacja, elektryfikacja oraz integracja za pośrednictwem
internetu będą wpływać także na segmenty pojazdów
użytkowych i jednośladowych. Na przykład, w segmencie
pojazdów użytkowych postępująca automatyzacja przyczyni
się w przyszłości do obniżenia liczby wypadków. Z kolei
układy wtryskowe dla jednośladów, zamiast stosowanych dziś
powszechnie gaźników, obniżają zużycie paliwa i zwłaszcza
w krajach rozwijających się, mogłyby znacząco pomóc
w ochronie zasobów naturalnych.

reklama

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych – niemożliwe bez
technologii Diesla
Vokmar Denner podkreślił także znaczenie technologii Diesla
dla ochrony klimatu na świecie: – Tylko przy dalszym stosowaniu
technologii Diesla możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów
unijnych dotyczących obniżania emisji CO2. Samochody
z silnikami Diesla mają wyraźnie niższy poziom emisji CO2
niż porównywalne samochody z silnikami benzynowymi. –
Także w debacie o jakości powietrza w miastach i emisji pyłów
samochody z technologią Diesla należy traktować jako element
rozwiązania, a nie problem – powiedział Denner i zapewnił,
że jest nadal wiele możliwości optymalizacji silników Diesla.
Stwierdził także, że Bosch dysponuje technologią, która pozwoli
silnikom wysokoprężnym wykazać najniższy poziom emisji
tlenków azotu, także w warunkach rzeczywistych. – Naszym
celem jest, aby samochody z silnikami Diesla spełniały aktualnie
obowiązujące limity emisji nie tylko w warunkach testowych, ale
także podczas rzeczywistej jazdy – powiedział Denner. Dodał,
że Bosch już od dawna wspiera wprowadzenie realistycznego
cyklu testowego oraz pomiarów emisji w realnych warunkach
jazdy. Denner opowiedział się także za regularnymi kontrolami
seryjnie produkowanych pojazdów przez niezależne jednostki
badawcze.
Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii
i usług. Zatrudnia około 375 00 pracowników na całym świecie (wg
danych na 31 grudnia 2015). Według wstępnych danych, spółka
wygenerowała w 2015 roku obrót w wysokości ponad 70 mld
euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility
Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and
Building Technology. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch
GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach
świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych,
Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja
oraz sieć sprzedaży na całym świecie stanowią podstawę dalszego
wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch zgłosił ok. 5 400
patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie
rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne
produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie
budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która
jest „bliżej nas”.

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
tel. (+48) 22 715 40 40
fax (+48) 22 715 49 00
www.bosch.pl
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TAURON Dystrybucja:
Tysiące kilometrów nowych linii w 2016 r.
Rozbudowa infrastruktury energetycznej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, automatyzacja
pracy sieci, usprawnienie procesu przyłączania klientów,
a także rozwój nowych technologii – to jedne z głównych
kierunków inwestycji zaplanowanych przez TAURON Dystrybucja w 2016 r.

na Dolnym Śląsku, która umożliwi modernizację Elektrowni Wodnej Pilchowice, Tucznawa w Dąbrowie Górniczej dla przyłączenia obiektów inwestycyjnych na terenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, a także Zabrze i Płaskowicka dla przyłączenia Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Spółka planuje również
modernizacje stacji energetycznych w Żukowicach, Miasteczku
Śląskim i Bochni.
– Będziemy także kontynuować budowę nowoczesnych Centrów
Zarządzania Siecią w Krakowie i Wrocławiu, które umożliwią szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawami prądu. Ważnym zadaniem będzie rozwój nowych
technologii, w szczególności w zakresie smart grid i smart metering
– dodaje Robert Zasina.

Fot. Tauron

W okresie uzgodnionego przez Prezesa URE Planu rozwoju
na lata 2016-2019 TAURON Dystrybucja planuje zrealizować kilkadziesiąt tysięcy zadań inwestycyjnych i przyłączyć klientów
o mocy przyłączeniowej ponad 3,5 GW oraz wytwórców o mocy
przyłączeniowej niespełna 1,5 GW.
– W latach 2016-2019 planujemy zbudować około 4 tys. km
przyłączy, 5 tys. km odcinków linii elektroenergetycznych różnych
napięć oraz 1,5 tys. szt. stacji elektroenergetycznych. W zakresie odtworzenia sieci zmodernizujemy ponad 16 tys. km linii oraz około
3,5 tys. stacji elektroenergetycznych – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.
W 2015 r. nakłady inwestycyjne spółki wyniosły ponad 1,9
mld zł, z czego ok 600 mln zł zostało przeznaczonych na zadania związane z budową i rozbudową sieci w celu przyłączenia
nowych klientów. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w ubiegłym roku to budowa nowych stacji elektroenergetycznych: GPZ Koksownia w Częstochowie, GPZ Jadowniki
w Brzesku oraz GPZ Komorniki (gm. Środa Śląska), kompleksowa modernizacja i rozbudowa stacji elektroenergetycznych: GPZ
Świebodzice oraz GPZ Brzegowa w Głogowie oraz modernizacja
linii elektroenergetycznych 110 kV relacji Boguszów – Porići (Republika Czeska).

Fot. Tauron

W tym obszarze TAURON Dystrybucja zamierza m.in. wdrażać
na całym terenie działania projekt zwiększający zdolności przesyłowe sieci energetycznych, czyli system dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia, jak również rozwijać dyspozytorski
system łączności bezprzewodowej TETRA, który gwarantuje bezpieczeństwo pracy, a dyspozytorom daje możliwość ciągłego
kontaktu oraz zarządzania zespołami i sytuacją w terenie.
W zakresie smart meteringu w ubiegłym roku firma rozpoczęła we Wrocławiu wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania w ramach projektu AMIPlus Smart City Wrocław. W 2016 r.
planuje kontynuację zadania, które zakłada instalację 330 tys. inteligentnych liczników. Dodatkowo spółka instaluje liczniki bilansujące w układach pomiarowych stacji średniego napięcia
(SN), które są odpowiedzialne za rejestrowanie wartości pomiarowych oraz sieciowych energii elektrycznej, która jest dostarczana do odbiorców końcowych na niskim napięciu (nN).

Jedną z ważniejszych inwestycji zaplanowanych przez TAURON Dystrybucja w 2016 r. jest m.in. budowa Głównego Punktu
Zasilania Skarbimierz wraz z liniami zasilającymi 110kV w celu
zapewnienia realizacji nowych przyłączeń na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaplanowana jest również budowa stacji energetycznych: Pilchowice w Pokrzywniku
biuletyn marzec - kwiecień - 2016
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CE(L): zgodność maszyn i urządzeń
Niemal w każdej pracy towarzyszą nam maszyny lub
inne urządzenia, a międzynarodowy transfer technologii
jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Zgodność
z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia dotyczy nie tylko odpowiednich warunków
pracy. To również kwestia kar grożących za eksploatowanie
urządzeń niezgodnych z wymaganiami.
Najistotniejszym aktem prawnym dotyczącym zgodności
maszyn i urządzeń jest dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ws. maszyn (tzw. dyrektywa maszynowa).
Oddać do użytku, a także wprowadzić do obrotu na terenie
Unii Europejskiej można jedynie urządzenia, które spełniają
postanowienia tej dyrektywy i powiązanych z nią aktów prawnych.
Stare dobre przepisy
Czy na pewno muszę dostosować starą maszynę do aktualnych
wymagań? Jakie konsekwencje grożą mi, jeśli tego nie zrobię?
To jedne z pytań często zadawanych specjalistom z Akademii
EcoMS, która prowadzi szkolenia otwarte m.in. z zakresu oceny
zgodności maszyn i urządzeń.

– Gdy słyszę takie pytania, przywołuję, ku zdziwieniu sporej części
słuchaczy, akt prawny, który powstał trzydzieści lat przed dyrektywą
maszynową, czyli Kodeks pracy – opowiada Grzegorz Brylonek,
trener z Akademii EcoMS.
Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy, niedopuszczalne jest
wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia,
które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności
określonych w odrębnych przepisach. Grozi za to grzywna
od 1000 do 30 000 zł. Wykroczenie ma charakter formalny,
co oznacza, że kwestia, czy maszyna jest naprawdę niebezpieczna,
nie ma znaczenia. Liczy się brak wymaganej deklaracji zgodności.
Warto dodać, że grzywnę z tytułu wprowadzania do obrotu
lub oddawania do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi
wymaganiami – i to bez określonej górnej granicy jej wysokości
– przewiduje także art. 45 Ustawy o systemie oceny zgodności.
Przesadny minimalizm wymagań
Jakie wymagania – minimalne czy zasadnicze – powinny
zostać spełnione przy sprowadzaniu do zakładu starej maszyny?
Często popełnianym błędem przy poszukiwaniu odpowiedzi
na to pytanie jest „wybieranie” takiej daty z cyklu
życia maszyny, by uznać, że niezbędne jest
dostosowanie tylko do wymagań minimalnych.
Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy, „maszyny nabyte przed dniem
1 stycznia 2003 r. powinny być, w terminie
do dnia 1 stycznia 2006 r., dostosowane
do minimalnych wymagań dotyczących maszyn
(…) ”. Co z maszynami wyprodukowanymi
przed 1 stycznia 2003 r., a kupionymi na rynku
wtórnym dopiero teraz?

reklama
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– Jeśli data zakupu jest późniejsza niż 1
stycznia 2003 r., to maszyna musi zostać
dostosowana do wymagań zasadniczych
i oznaczona znakiem CE bez względu na to, kiedy
została wyprodukowana czy zakupiona przez
poprzednich użytkowników – wyjaśnia Grzegorz
Brylonek.
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Dość często zdarzają się zakupy maszyn bez dokumentacji,
tabliczki znamionowej, informacji o roku produkcji, nie
mówiąc już o oznaczeniu CE. W takiej sytuacji maszynę należy
bezwzględnie dostosować do wymagań zasadniczych.
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Dla przykładu: w jednej z firm zostały zainstalowane
kilkunastoletnie maszyny, które nie spełniały aktualnych czasów
dobiegów. Niezbędne było zatem ich dostosowanie. Czasy
dobiegów zależą od rodzaju maszyny, a szczegółowe wytyczne
można odnaleźć właśnie w normach zharmonizowanych.
Tematyka zgodności maszyn i urządzeń to tak naprawdę
zbiór konkretnych, często złożonych przypadków, które należy
rozpatrywać częstokroć w oparciu o wiele aktów prawnych. –
Dlatego w Akademii EcoMS integralną część szkoleń z tego
zagadnienia stanowią zajęcia praktyczne. Uczestnicy pracują
na autentycznych przypadkach, wykonując, przy czynnym
wsparciu trenera, praktyczne oceny wybranych maszyn –
opowiada Grzegorz Brylonek.

Na kłopoty – norma zharmonizowana
Wymagania zasadnicze zostały określone w dyrektywie
maszynowej oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn. Oczywiście nie sposób oczekiwać, by te akty prawne
regulowały kwestie bardziej szczegółowe, charakterystyczne
dla konkretnych maszyn. Wówczas wyjaśnień i odpowiedzi
na nurtujące nas pytania należy poszukiwać w normach
zharmonizowanych z tą dyrektywą.
reklama

ECOMS CONSULTING SP. Z O.O.
Aquarius Business House
ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
tel. (+48) 71 346 04 85
fax. (+48) 71 346 04 87
biuro@akademiaecoms.pl, www.akademiaecoms.pl

SERWIS WYPRZEDAŻOWY
www.portal4tech.com

Sprzedaj...
Kto może sprzedawać ?

Firmy produkcyjne, usługowe oraz handlowe posiadające niewykorzystane zapasy,
nadwyżki produkcyjne.
Korzyści:
- wyprzedanie niechodliwych towarów,
- możliwość sprzedaży produktów pozostałych w wyniku modernizacji
i unowocześnienia urządzeń,
- zwolnienie powierzchni magazynowych i tym samym zmniejszenie kosztów magazynowania.

Kim jesteśmy ?
Portal4tech to platforma wyprzedażowa zawierająca produkty
do natychmiastowej dostawy.
Zajmujemy się pośrednictwem w handlu podzespołami i urządzeniami niezbędnymi w firmach
produkcyjnych i serwisowych oraz służymy doradztwem technicznym.

www.portal4tech.com
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Kursy i szkolenia z zakresu tematyki przeciwwybuchowej
Energoelektronika.pl jest organizatorem specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Tematyka jest opracowywana indywidualnie w porozumieniu z klientem i dotyczy m. in.:
•
•
•
•
•

Dyrektywy ATEX, przepisów i norm zharmonizowanych
Znakowania urządzeń Ex
Metod zabezpieczeń
Zasad doboru sprzętu do pracy w strefach
Eksploatacji (montaż, konserwacja, modernizacje)

Tematyka szkoleń może dotyczyć również:
• Wybranego sposobu ochrony
		 (iskrobezpieczna, ognioszczelna, podciśnieniowa etc.)
• Wybranej normy lub dyrektywy ATEX-User
• Ochrony urządzeń mechanicznych w strefach Ex
• Specyficznej aplikacji użytkownika
W ramach prowadzonych szkoleń zapewniamy:
• Przeprowadzenie szkolenia w zakresie określonym
		 przez organizatora
• Opiekę doświadczonego trenera
• Bezpłatne udostępnienie materiałów szkoleniowych
• Panel dyskusyjny dla omówienia zagadnień poruszanych
		 przez uczestników
• Omówienie zagadnień praktycznych
• Wydanie zaświadczeniu o odbyciu szkolenia
• Poczęstunek i obiad
Pomoc przy certyfikacji wyrobów
Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywą ATEX lub według schematu IECEx stanowi proces weryfikacji konstrukcji wyrobu
w odniesieniu do wymagań norm i dokumentów prawnych. Odbywa się to w Jednostce Certyfikującej, której zadaniem jest ocena
zgodności dokumentacji oraz przeprowadzenie badań typu reprezentatywnego egzemplarza wyrobu. Oferujmy pełną pomoc w tej
procedurze: właściwy dobór środków bezpieczeństwa, opracowanie analiz zgodności, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie samej certyfikacji w imieniu użytkownika.
Organizowane przez nas szkolenia przeznaczone są dla pracowników różnych specjalności i szczebli mających styczność z tematyką przeciwwybuchową:
• Projektantów
• Konstruktorów
• Elektryków i energetyków
• Automatyków i technologów
• Pracowników Służb Utrzymania Ruchu
• Inspektorów BHP
• Inżynierów i techników

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w Seminarium napisz do nas: promocja@energoelektronika.pl
Energoelektronika.pl tel. (+48) 22 70 35 291/215
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Naprawa urządzeń - DACPOL SERVICE

Dział serwisowy firmy DACPOL, od kilku lat wykonuje naprawy
falowników, softstartów, regulatorów mocy i zasilaczy.
Jeżeli chcieli by Państwo wycenić naprawę urządzenia, które
znajduje się w Państwa magazynie, bądź ostatnio uległo awarii,
prosimy o kontakt.
Postaramy się odebrać uszkodzony sprzęt i przygotować
bezpłatną wycenę naprawy.

• inwerterów solarnych i do farm wiatrowych;
• falowników, przemienników częstotliwości
AC praktycznie wszystkich marek (aby wycena była
opłacalna, wskazany jest falownik powyżej 2kW);
• układów do kompensacji mocy
biernej – łączniki tyrystorowe;
• regulatorów mocy;
takich firm jak: ABB, Allen Bradley, Apator Control, Baumüller,
Berger Lahr Berges, Control Techniques, Danfoss, Elau, KONE,
Fuji Electric, GE Power Protection, Hitachi, Indramat, KEB, Lenze, LG Industrial Systems, Lust, Mitsubishi, Nord, Omron, Rockwell Automation, Schneider Electric, SEW Eurodrive, Siemens,
Stöber, Toshiba, Toyo Denki, Vacon, Watt Drive, Yaskawa i wielu
innych….
Specjalizujemy się w naprawach urządzeń:
• KONE – falowników do wind, schodów ruchomych itp.;
• Serwo-przemienników AC marki ELAU;
• serwisu urządzeń serii MANIPACK do pakownia/foliowania
banknotów.

Na naprawione urządzenia udzielamy 12 miesięcznej gwarancji.
DACPOL SERVICE Sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. (+48) 22 70 35 180
fax (+48) 22 70 35 181
service@dacpol.eu, www.dacpolservice.pl

Oferta napraw dotyczy m.in.:
• softstartów;
• UPS-ów;
• zasilaczy AC/DC, przetwornic, inwerterów;

biuletyn marzec - kwiecień - 2016
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OBUDOWY
PRZEMYSŁOWE

Obudowy aluminiowe pod pulpity operatorskie i systemy zawieszeń
-

AluFACE – obudowa aluminiowa IP66
MultiVISION – obudowa pod pulpit sterowniczy IP65
TopVISION – obudowa pod pulpit sterowniczy IP54
TaraPlus – systemy zawieszeń IP54

ProfiPLUS - nowy system ZAWIESZEŃ!
Innowacyjne rozwiązanie systemu podwieszania
pulpitów. Estetyczny, ładnie wyglądający i prosty
w obsłudze system.

www.rolec.com.pl
reklama

reklama

Zapraszamy na Seminaria Techniczne dla Służb Utrzymania Ruchu
edycja 42 Częstochowa - 16 marzec 2016
edycja 43 Trójmiasto - 18 maj 2016
Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu cechuje wyjątkowo sprzyjająca atmosfera do zdobycia cennej wiedzy
oraz nawiązania relacji biznesowych zarówno podczas części merytorycznej, jak i przerw kawowych oraz obiadowej.
Dedykowane dla: osób z pionu Utrzymania Ruchu, osób technicznych z działu zakupów, projektantów, inżynierów
i techników z działu UR, kierowników produkcji, mechaników, diagnostyków,
automatyków, głównych energetyków, inżynierów.

Więcej informacji:
www.seminarium.energoelektronika.pl
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Pierwsza na świecie profesjonalna
szlifierka kątowa 10,8 V
Niewielkie wymiary, duża moc
GWS 10,8-76 V-EC Professional firmy Bosch to pierwsza na świecie
akumulatorowa szlifierka kątowa 10,8 V dla profesjonalistów.
Narzędzie jest wyjątkowo lekkie i kompaktowe, a zarazem
bardzo wydajne. Doskonale nadaje się do szybkich, krótkich cięć
w różnego rodzaju materiałach.
W akumulatorowej szlifierce
kątowej GWS 10,8-76 V-EC
Professional firmy Bosch
zastosowana została tarcza
o średnicy 76 mm. Maksymalna
głębokość jej cięcia wynosi 16 mm.
Dzięki temu instalatorzy i elektrycy,
ale także dekarze, wykonawcy
suchej zabudowy czy ekipy
Fot. Bosch
wykończeniowe mają do dyspozycji
niewielkie, praktyczne narzędzie do cięcia w różnego rodzaju
materiałach. Szlifierka umożliwia łatwe cięcie tuneli kablowych,
gwintów, listew oporowych i płytek oraz fug, rur, profili pustych,
a nawet cegły dziurawki i parkietu.
Niska waga, ergonomia i wydajny silnik EC
Mała, lecz wydajna szlifierka kątowa jest lekka – waży zaledwie
900 g – i doskonale leży w dłoni. Zoptymalizowana konstrukcja
umożliwia stosowanie szlifierki GWS 10,8-76 V-EC Professional
praktycznie wszędzie, także w wąskich i trudno dostępnych
miejscach. W przeciwieństwie do konwencjonalnych szlifierek
kątowych, tarcza jest w niej zamocowana. Narzędzie jest dzięki
temu bardziej ergonomiczne i łatwiejsze do prowadzenia kontroli.
Dodatkowo może zastąpić wiele innych narzędzi, np. piłę ręczną.
Wydajny, bezszczotkowy silnik EC zapewnia wysoką moc. Silnik
EC jest bezobsługowy i gwarantuje narzędziu długą żywotność.
Model GWS 10,8‒76 V-EC Professional jest także wyposażony
w osłonę tarczy, którą można wygodnie przestawiać bez użycia
dodatkowych narzędzi. Po wyłączeniu szlifierki kątowej tarcza
zatrzymuje się w czasie poniżej jednej sekundy.

Fot. Bosch

Professional wyposażono w nową wersję blokady wrzeciona.
Przycisku blokady nie trzeba trzymać wciśniętego przez cały
czas, tak jak w przypadku konwencjonalnych szlifierek kątowych
– wystarczy zwolnić blokadę przed wymianą osprzętu, a potem
znowu ją włączyć.

ROBERT BOSCH Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
tel. (+48) 22 715 40 40
fax (+48) 22 715 49 00
www.bosch.pl

reklama

Zapraszamy na V edycje Seminarium
Techniczne ATEX (Ex)

Eksploatacja urządzeń
elektrycznych i nieelektrycznych
w strefach Ex

Fot. Bosch

20-21.04.2016 - Zabrze (kopalnia)

Aby użytkownicy mogli dostosować narzędzie do swoich
wymagań i zakresu wykonywanych prac, Bosch oferuje szeroki
program osprzętu – tarczę tnącą do metalu, do cięcia różnych
materiałów (Multi Material) oraz diamentową tarczę tnącą. W celu
szybkiej i wygodnej wymiany tarczy narzędzie GWS 10,8-76 V-EC

Więcej informacji:
www.seminarium.energoelektronika.pl
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Rozwiązania dla stref zagrożonych
wybuchem oraz środowisk wymagających
Rynek przetwórstwa oleju czy gazu można podzielić na trzy
sektory - pierwszy wydobycie, badania i produkcja, drugi –
transport, magazynowanie oleju i gazu ze źródła do rafinerii.
Ostatni sektor to przetwarzanie i dystrybucja końcowego
produktu do klienta końcowego.
Urządzenia i instalacje pracujące na platformach wiertniczych
lub innych obiektach pozabrzegowych są zawsze narażone
na ekstremalne warunki pogodowe, działanie soli morskiej czy
silnych wiatrów. Tutaj zalecane jest stosowanie elementów ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej czy też dodatkowo pokrytej
specjalną warstwą ochronną. W pomieszczeniach zamkniętych
czy zbiornikach lub wokół nich tworzy się natomiast bardzo
duże stężenie gazów czy cieczy palnych przez co łatwo
może dojść do powstania atmosfery wybuchowej. Tutaj jest
przymus szczególnego stosowania środków bezpieczeństwa
i montowania jedynie certyfikowanych urządzeń i instalacji
zgodnych z dyrektywą ATEX
Jednym z takich rozwiązań dedykowanych specjalnie do stref
zagrożonych wybuchem jest system Kopex – Ex.
KOPEX-Ex elastyczny system ochrony kabli

są wykonane z materiałów chrakteryzujących się wysoką
odpornością na działanie wody morskiej (platformy offshore),
odpornością na paliwa silnikowe, tłuszcze, oleje, słabe kwasy
i zasady oraz inne powszechnie stosowane rozpuszczalniki
(przetwórstwo ropy i gazu oraz platformy wiertnicze),
Dodatkowo nie ulegają korozji i wykazują wysoką odporność na
działanie promieni ultrafioletowych, zróżnicowane temperatury
otoczenia.
Stosując system elastycznych połączeń rur i końcówek, służby
utrzymania ruchu i ekipy montażowe mogą dokonać instalacji
systemu ochrony kabli KOPEX-Ex oraz przycinać rury za pomocą
prostych nożyc bezpośrednio na docelowym miejscu montażu.
Montażu może dokonać tylko jedna osoba. Atutem elastycznego
systemu ochrony jest możliwość stosowania w ciasnych
przejściach i ograniczonych przestrzeniach.
Produkty KOPEX-Ex znajdują zastosowanie w wielu miejscach,
najczęściej przy podłączeniach do skrzynek, puszek w wykonaniu
Ex.
Uzupełnienie systemu KOPEX-Ex stanowi szereg dławnic
kablowych, zaślepek wentylacyjnych, zarówno dla I jak i II grupy
urządzeń. Posiadają one czterofunkcyjne podwójne zadławienie
przewodu.
Taśmy i opaski ze stali

System Kopex- Ex obejmuje grupę rur elastycznych
wykonanych z modyfikowanego poliamidu PA12
o właściwościach antystatycznych, rur dodatkowo pokrytych
oplotem ze stali nierdzewnej o właściwościach ekranujących oraz
rur ze stali galwanizowanej czy nierdzewnej pokrytych płaszczem
z tworzywa wolnego od halogenów. Dostępne są również
akcesoria – końcówki: proste, łukowe, czy złączki rozgałęźne
odpowiednie dla urządzeń II grupy, tj. pracujących nad ziemią.
Ponadto dostępnych jest szereg dławnic kablowych i zaślepek
wentylacyjnych zarówno dla I jak i dla II grupy urządzeń.
Produkty KOPEX-Ex są zgodne ze standardami Dyrektywy
Europejskiej ATEX 94/9/EC i zostały dopuszczone zgodnie
z nowym standardem międzynarodowym IECEx do stosowania
w strefach 1, 2, 21, 22. Przeznaczone są do stosowania
w instalacjach statycznych i dynamicznych oraz pracujących
w ekstremalnych temperaturach. Producent systemu KOPEXEx działa na rynku stref zagrożonych wybuchem od ponad
30 lat i posiada doświadczenie na rynku chemicznym,
petrochemicznym, przetwórstwa żywności i farmaceutycznym.
Produkty posiadają wysoki stopień ochrony IP66/IP69,

Wibracje, wpływy zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne
skracają czas życia instalacji. Do mocowania coraz częściej w tych
warunkach stosuje się opaski oraz taśmy ze stali nierdzewnej
i nierdzewnej kwasoodpornej.
Od ponad 60 lat liderem wśród producentów taśm i opasek
stalowych jest amerykański Band-it. Produkty Band-It wykonane
są w całkowitej zgodności z dyrektywą RoHS oraz dyrektywą
niskonapięciową (oznaczenie CE). Zostały pozytywnie
zaopiniowane przez instytucje klasyfikujące i certyfikujące takie
jak: Underwriters Laboratories, Det Norske Veritas czy Lloyds
Register.
Stosowanie opasek i taśm wraz zamkami Band-It jest
bezpieczne dla izolacji mocowanych przewodów. Większość
opasek i taśm ma gładką powierzchnię wewnętrzną oraz
zaokrąglone krawędzie, co nawet przy silnych wibracjach

- 22 -

biuletyn marzec - kwiecień - 2016

www.energoelektronika.pl
zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji. W ofercie znajdziemy
również opaski i taśmy powlekane co stanowi dodatkową
ochronę przed szkodliwym wpływem wibracji oraz zapobiega
tworzeniu ogniw na styku metali. Wszystkie materiały stosowane
do powlekania (PP 571, żywica epoksydowa EP, PA11) są
tworzywami bezhalogenowymi, niskotoksycznymi.
Taśmy i opaski są zalecane do:
• mocowania kabli oraz przewodów do elementów
konstrukcyjnych, drabin, masztów i słupów
• mocowania innych elementów do słupów, masztów (np.
znaków i tablic informacyjnych)
• uszczelniania połączeń na wężach.
Polecane są wszędzie tam gdzie ważna jest duża odporność
na zerwanie, podwyższona odporność na działanie ognia,
odporność na działanie wysokich i niskich temperatur, oraz
czynników chemicznych czy wody morskiej.
W Polce są szeroko stosowane przy budowie statków,
w infrastrukturze kolejowej i drogowej.

FIRMA PREZENTUJE

Koryta siatkowe DEFEM
Elementy systemu koryt DEFEM dają możliwość budowania
torów w dowolnej płaszczyźnie poprzez przycinanie i łączenie
odcinków koryt. Kształtowanie toru odbywa się bezpośrednio
w miejscu montażu i nie wymaga specjalnego przeszkolenia
instalatorów.
Elementy koryt występują w różnym standardzie wykonania:
stal nierdzewna kwasoodporna, ocynk elektrolityczny, ocynk
ogniowy i znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu:
przetwórstwo spożywcze, przemysł chemiczny, petrochemiczny,
budowa statków, tabor szynowy, telekomunikacja. System tras
kablowych umożliwia rozprowadzanie przewodów po całej
hali produkcyjnej, doprowadzając je również do urządzeń, szaf
i rozdzielnic.

M-Boss Lite - System tłoczenia oznaczeń ze stali nierdzewnej
M-BOSS Lite jest innowacyjnym systemem tłoczenia oznaczeń
na szyldach ze stali nierdzewnej, przeznaczonym dla klientów
potrzebujących krótkiej serii tabliczek. Ten rodzaj oznaczeń
jest przeznaczony głównie do stosowania w obszarach
o ekstremalnych warunkach środowiskowych, np. w miejscach
gdzie występują wysokie/niskie temperatury i/lub szkodliwe
substancje chemiczne.
M-BOSS Lite dzięki swojej kompaktowej budowie i wadze
zaledwie 35 kg, nie stwarza problemów przy transporcie. Dlatego
urządzenie może pracować zarówno jako stacjonarne, jak też
jako quasi mobilne, np. na budowach.

Koryta można z powodzeniem stosować w przemyśle
o szczególnych wymaganiach, posiadają bowiem atest
higieniczny PZH i pozytywne opinie klientów. Uzupełnieniem
koryt kablowych dla dużych obciążeń instalacji kablami są
drabiny kablowe.
To tylko niektóre z rozwiązań dla aplikacji o wysokich
wymaganiach. Oferta ASTE jest dużo bogatsza:
• kable odporne na wysokie i niskie temperatury, działanie
olejów, smarów,
• rury PMA dla różnych zastosowań, nie tylko do stref
zagrożonych wybuchem
• opaski z tworzyw sztucznych z różnymi sposobami
zamocowania, odporne na działanie wysokich temperatur
oraz agresywnych związków chemicznych
• rurki termokurczliwe do identyfikacji i izolowania żył.

M-BOSS Lite jest sterowane za pomocą komputera.
Odpowiednie oznaczenia są łatwo generowane poprzez
oprogramowanie dostarczane razem z urządzeniem. Istnieje
możliwość importowania danych np. z Excela. Prędkość tłoczenia
szyldów jest uzależniona od wielkości oznaczenia i w przypadku
tłoczenia 48 znaków na szyldzie o rozmiarze 20 x 90 mm trwa
poniżej jednej minuty!
Do drukarki przeznaczone są szyldy ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej typu 316 (ASTM) w czterech wielkościach, które
mocuje się przy pomocy opasek kablowych o szerokości 4,6 mm
lub przy pomocy śrub czy nitów.
Oznaczenia M-BOSS Lite są stosowane na rynkach
o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych
i odporności chemicznej.
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Ładowarki z inwerterami
firmy Victron Energy – zastosowania
Holenderska firma Victron Energy jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie przetwornic energii dla zastosowań nieprzemysłowych. Posiada w swojej ofercie urządzenia łączące w sobie
zaawansowaną ładowarkę akumulatorów oraz inwerter sinus.
Występują w dwóch seriach: Multi – podstawowej oraz Quattro
– rozbudowanej o drugie wejście AC. Warto wspomnieć, że produkty te występują w wersjach przystosowanych do napięć AC
zarówno 230V i 120V, mają inwertery różnych mocy i ładowarki
o rożnym prądzie ładowania. Połączenie inwertera z ładowarką
umożliwia znalezienie zastosowania w wielu różnych aplikacjach. Oto kilka podstawowych.

Energy. Anytime. Anywhere.

Samochody kempingowe. Oprócz standardowej instalacji 12VDC w samochodach kempingowych wymagana jest instalacja 230VAC umożliwiająca podłączenie wielu urządzeń.
Zastosowanie ładowarko-inwertera zapewnia prąd przemienny sinus w instalacji 230V, a w przypadku podłączenia do sieci
(np. na kempingu) umożliwia naładowanie akumulatorów pokładowych.

Bardzo podobna sytuacja ma miejsce w łodziach. Podczas postoju w porcie pokładowa instalacja AC pobiera prąd z portowej
sieci,
2 a ładowarka ładuje pokładowe akumulatory. W przypadku
braku zasilania z sieci energia pobierana jest z akumulatorów –
część na potrzeby instalacji DC, a część zostaje przekształcona
za pośrednictwem inwertera i dostarcza energię do instalacji prądu przemiennego.

Podobne zastosowanie możemy znaleźć w karetkach, gdzie
część sprzętu medycznego musi być zasilana z 230V AC. To samo
dotyczy tzw. mobilnych warsztatów, gdzie istnieje konieczność
dostarczenia zasilania do elektronarzędzi takich jak np. wiertarki,
czy szlifierki. Również w pojazdach specjalnych, czy wojskowych
część urządzeń elektrycznych wymaga prądu przemiennego.
W przypadku off-gridowych systemów zasilania fotowoltaicznego, wspomaganych przez generatory użycie urządzeń
Multi i Quattro również jest wskazane. W tym przypadku zamiast
podłączenia zasilania z sieci podłączony zostaje generator. Gdy
energia z paneli fotowoltaicznych nie jest wystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie odbiorów, załączony zostaje generator
uzupełniający braki w energii.
Przy kiepskiej jakości zasilania z sieci elektroenergetycznej Victron proponuje zastosowanie Multi lub Quattro do zapewnienia
awaryjnego zasilania. W przypadku normalnej
pracy sieć zasila odbiory i doładowuje baterię
akumulatorów, jeśli jest to wymagane. Kiedy
nastąpi zanik zasilania sieciowego, samoczynnie załącza się inwerter i pobierając energię
z baterii akumulatorów wytwarza prąd przemienny na wyjściu, aby zasilanie odbiorów pozostało niezakłócone. Taki rodzaj pracy przypomina standardowy UPS.

Kolejną ciekawą aplikacją jest wsparcie generatora prądotwórczego, a w zasadzie podniesienie jego mocy. W przypadku
dużego zapotrzebowania na moc chwilową i zbyt niskiej mocy
maksymalnej generatora, akumulatory za pośrednictwem inwertera wspomagają generator i pokrywają zapotrzebowanie
odbiorów.

Podałem kilka podstawowych przykładów
zastosowania urządzeń łączących w sobie
inwertery sinus i ładowarki akumulatorów.
Aplikacji oczywiście może być znacznie więcej.
Może właśnie Ty wymyślisz jedną z nich…
Jeżeli jesteś zainteresowany omawianymi produktami napisz do nas:
biuletyn@energoelektronika.pl
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Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
przed przepięciami

Instalacje PV, ze względu na ich budowę oraz położenie,
są poważnie narażone na częściowe zniszczenie w wyniku
bezpośredniego uderzenia pioruna w taką instalację lub
w jej bezpośrednim otoczeniu, jak też na uszkodzenia
w wyniku indukowanych przepięć spowodowanych przez
pobliskie wyładowania atmosferyczne. Panele fotowoltaiczne
zbudowane są bowiem z elementów półprzewodnikowych,
a falowniki DC/AC zawierają w sobie dużo części
elektronicznych. Ryzyko jest stosunkowo spore, gdyż
w Polsce notujemy statystycznie w ciągu roku ok. 25 dni
burzowych i średnio ponad 2 uderzenia piorunów na 1 km².
Dlatego do ochrony instalacji PV konstruuje się specjalne
ograniczniki przepięć dostosowane do napięcia od 500
do 1500V DC.
Jeżeli przy projektowaniu ochrony odgromowej zgodnie
z normą PN-EN 62305 nie udało się zachować właściwych
odstępów izolacyjnych pomiędzy instalacją odgromową
a instalacją fotowoltaiczną (zwykle powyżej 0,5 m, co wynika
z obliczeń) lub np. instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana
na dachu pokrytym metalową dachówką, to wówczas należy
koniecznie zastosować ograniczniki typu T1+T2 wg normy
PN-EN 50539-11 (dawniej zwane B+C), jak też należy połączyć
celem wyrównania potencjałów elementy zewnętrznej
instalacji odgromowej lub metalowy dach z konstrukcją nośną
i ramami instalacji PV. Specyfikacja techniczna CLC/TS 50539-12
w Aneksie A zaleca w tym przypadku stosowanie ograniczników
z iskiernikiem gazowym. Ponadto wskazuje przewagę
technologii połączenia szeregowego iskiernika gazowego
i warystora, jak np. w ogranicznikach przepięć firmy CITEL
wykonanych w technologii VG. Przykładowo w tabeli A.2.2. w tej
specyfikacji dla LPL I czyli dla prądów udarowych do 200kA przy
2 zwodach pionowych sugeruje zastosowanie ograniczników
o połączeniu szeregowym iskiernika gazowego i warystora
na prąd udarowy 10/350 µs minimum 10kA (ograniczniki
DS60VGPV firmy CITEL są na 12,5kA), podczas gdy ograniczniki
o połączeniu równoległym iskiernika gazowego i warystora
muszą wg tabeli A.2.3. wytrzymywać minimum 25kA tego prądu
na biegun. Natomiast ograniczniki warystorowe typu T2 dobrze

odprowadzają prądy indukowane o kształcie fali 8/20 µs, ich
jedyną poważniejszą wadą jest starzenie się pod wpływem tzw.
prądu upływu i prądu roboczego.
Jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie jest zabezpieczona
instalacją odgromową lub też udało się zachować właściwe
odległości pomiędzy instalacją odgromową a instalacją
fotowoltaiczną, należy zastosować ograniczniki przepięć typu
T2. W przypadku jednak uderzenia pioruna w taką instalację
PV, ograniczniki typu T2 najczęściej okażą się niewystarczające,
dlatego właściwsze jest stosowanie zawsze typu T1+T2.
Dobierając ogranicznik do instalacji bierzemy pod uwagę
głównie 2 parametry – napięcie pracy oraz zapewniany poziom
ochrony dla falownika PV i modułów fotowoltaicznych. Każdy
producent modułów PV oraz falowników powinien określić ich
wytrzymałość na przepięcia względnie podać tzw. odporność
na udar. Jeśli zaś chodzi o napięcie pracy ogranicznika przepięć,
to powinno być o 20-25% wyższe niż napięcie generatora PV
wynikające z wyliczeń.
Ostatnim istotnym tematem jest kwestia usytuowania
ogranicznika przepięć – powinien on znajdować się w pobliżu
chronionego obiektu. Jeżeli długość przewodu pomiędzy
modułami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC nie
przekracza 10 m, wystarczy zainstalować 1 ogranicznik w takim
obwodzie, najlepiej obok falownika. Jeżeli natomiast długość
kabla jest większa, to przy modułach PV na każdym „łańcuchu
PV” instalujemy ogranicznik typu T1+T2 lub T2 w zależności
od obliczeń oraz zasad podanych powyżej, natomiast drugi
ogranicznik w pobliżu falownika. Generalna zasada jest taka,
że ogranicznik przepięć obok falownika ma być tego samego
rodzaju co ogranicznik przy modułach PV.
Po stronie AC falownika zaleca się zainstalowanie
ograniczników przepięć AC chroniącymi przed przepięciami lub
uderzeniami pioruna. Tutaj też, w zależności od miejsca, typu
budowy i zabezpieczeń, stosuje się albo ograniczniki typu T1+T2
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zgodne z normą PN-EN 61643-11 jak np. DS134 lub DS134VG
(prawie zawsze gdy występuje instalacja odgromowa), alby
tylko typu T2 jak np. DS44 firmy CITEL. Dobierając ogranicznik
typu T1+T2 należy pamiętać o tym, aby w projekcie został
obowiązkowo wpisany prąd udarowy Iimp oraz wskazane jest,
aby ogranicznik był wykonany w technologii iskiernikowej –
brak takiej informacji powoduje, że później instalatorzy kupują
najtańsze ograniczniki warystorowe na prąd udarowy np. 3-4kA
na biegun zamiast np. 12,5kA (tę właśnie wartość zaleca się jako
minimalną w specyfikacji technicznej PKN-CLC/TS 61643-12,
gdy nie można wyliczyć, jaki prąd udarowy może pojawić się
w instalacji elektrycznej). Z tego to właśnie powodu tysiące
instalacji AC w Polsce jest niewłaściwie chronionych przed
prądem piorunowym i co roku w wyniku pożarów rozdzielnic
oraz uszkodzenia urządzeń elektronicznych powstają straty
liczone w milionach PLN. W bardzo małych instalacjach PV, gdy
falownik jest umieszczony obok rozdzielnicy głównej i uziemiony
do tej samej szyny PEN co ogranicznik przepięć AC w rozdzielnicy
głównej, można zrezygnować z dodatkowego ogranicznika.

W przypadku instalacji PV podłączonych do komputera
należy zabezpieczyć przewody komunikacyjne i sterownicze
specjalnymi ogranicznikami przepięć wykonanymi wg normy PNEN 61643-21, np. typu DLA. lub DLU... firmy CITEL – jest tu bardzo
dużo wykonań w zależności od napięcia (6, 12, 24V DC itd.), ilości
żył, prądów i systemu transmisji danych (RS485, RS422, Profibus,
LONWork itd.).

DACPOL Sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. (+48) 22 70 35 100
fax (+48) 22 70 35 101
dacpol@dacpol.eu, www.dacpol.eu
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Wykorzystanie regulatora mocy ACI do
sterowania wentylatorami chłodnic
Regulacja prędkości silników 1 faz. wentylatorów skraplaczy
lub chłodnic.
W jednym z zakładów
mięsnych w północnej
Polsce zastosowane zostały
regulatory mocy serii ACI301. Na obiekcie zlokalizowano
10 komór chłodniczych,
każda z nich z odrębną
chłodnicą wyposażona
w minimum dwa silniki
wentylatorów 1 fazowych. Najbardziej ekonomicznym sposobem
regulacji wydajności chłodzenia, okazał się regulator mocy
ACI -30 (15A AC-3), który pozwala na płynną regulację prędkości
kilku wentylatorów połączonych równolegle. Zastosowano
10 sztuk regulatorów po jednym do każdej komory. Napędy
każdej chłodnicy zabezpieczono niezależnie wyłącznikami
silnikowymi stanowiącymi dystrybucje zasilania za regulatorem.
Każdy z regulatorów zabezpieczono bezpiecznikiem o wartości
20A. Z założeń wynikało, że maksymalne obciążenie jakie
przewidywano w jednej z komór wynosi około 75% wartości
wyjściowej regulatora. Wartość tę w czasie rozruchu pomierzono
sprawdzono.
Każdy z regulatorów został wyposażony w niezależny
potencjometr zamontowany na listwie w rozdzielnicy, którym
można zadawać obroty chłodnic. Rezystancja potencjometrów
wynosi 10kOhm. Regulatory zostały skonfigurowane dwoma
pokrętłami z nastawami typu pracy. Wybrano wartość zadająca
obroty jako 0-10kOhm oraz typ pracy POWER.
Działanie wszystkich regulatorów sprawdzono na obiekcie.
Regulując od wartości zerowej do maksymalnej, regulatory
rozpędzają się poprawnie. Przy zmniejszaniu obrotów,
wentylatory chłodnic ze względu na dużą bezwładność napędów
osiągają wartość zadaną obrotów po pewnym czasie.
Opis zastosowania:

Instalacja wyposażona w regulatory mocy cechuje się
uproszczeniem połączeń w przeciwieństwie do trybu pracy
kaskadowego. Płynna regulacja może być realizowana tak jak
w tym przypadku za pomocą potencjometru, lub sygnałem 0-10V
oraz 4-20mA zadawanym ze sterownika zarządzającego pracą
całej instalacji.
Powody wyboru regulatorów firmy Danfoss:
• płynna regulacja zamiast skokowej
• uproszczenie instalacji
• sterowanie z centralnego systemu
• zdecydowanie opłacalne rozwiązanie w przypadku większej
liczby wentylatorów
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Zabezpieczanie oświetlenia
LED przed przepięciami
Źródła przepięć niebezpiecznych dla oświetlenia LED
Przepięcia mogą zarówno trwale uszkodzić zasilacz, sterownik
elektroniczny np. DALI lub też same diody LED, jak również
przyczyniają się do przedwczesnego starzenia się diod i przez
to znaczne skracają ich teoretyczną żywotność.
Rozróżniamy 3 źródła powstawania przepięć, które mogą mieć
wpływ na zasilacze i diody LED np. w latarniach ulicznych:
• Bezpośrednie uderzenie pioruna w latarnię lub
w napowietrzne przewody zasilające – jest to zjawisko
stosunkowo rzadkie, ale jednocześnie najgroźniejsze
w skutkach dla instalacji elektrycznej i oświetlenia LED.
W tym przypadku możemy chronić tylko sąsiednie latarnie.
• Uderzenie pioruna powoduje w wyniku indukcji
elektromagnetycznej powstanie w promieniu kilkuset
metrów groźnych przepięć w przewodach elektrycznych.
Ponieważ średnio w Polsce w roku przypada prawie 2,5
uderzenia pioruna na 1 km², dlatego niebezpieczeństwo
pojawienia się przepięć w sieciach zasilających latarnie
z lampami LED jest stosunkowo duże.
• Najczęściej w sieciach elektrycznych pojawiają się tzw.
przepięcia łączeniowe. Jest wiele źródeł tych przepięć,
np. przepalenie się wkładki topikowej, załączenie
transformatora, silników, przekaźników czy wyładowanie
kondensatorów. Przepięcia te są stosunkowo niewielkie
w porównaniu ze skutkami uderzenia pioruna, zwykle jest
to maksymalnie do 6 kV i kilku kiloamperów, natomiast
mogą trwać dużo dłużej niż przepięcia wywołane przez
wyładowanie piorunowe.

Innowacyjne ograniczniki przepięć firmy CITEL
do zabezpieczania LED
W Europie nie ma specjalnej normy poświęconej
zabezpieczeniu oświetlenia LED przed przepięciami,
zastosowanie mają ogólne normy odnośnie oświetlenia
i ograniczników przepięć takie jak IEC EN 60598, 61547, 61000
i 61643. Jeden z największych producentów ograniczników
i iskierników gazowych na świecie, francuska firma CITEL,

która produkuje ograniczniki przepięć od 70 lat, jako pierwsza
na świecie opracowała ograniczniki przepięć do zabezpieczania
oświetlenia LED. Wliczając wykonania na rynek amerykański
jest to ponad 100 typów, które mogą zaspokoić różne potrzeby
w tym zakresie. Ze względu na wartość możliwych przepięć
prawie wszystkie te ograniczniki są typu 2+3 (dawne oznaczenie
C+D) i dostosowane do nominalnego prądu wyładowczego
8/20 µs o wartości 5kA i maksymalnego 10kA. Ograniczniki te
wytrzymują też tzw. udar kombinowany 10kV/5kA, a niektóre
nawet 10kV/10kA, zapewniając poziom ochrony Up poniżej
1,5kV dla napięcia roboczego 230V AC.

Dobierając odpowiedni ogranicznik do konkretnego projektu
trzeba określić kilka jego istotnych cech. Po pierwsze należy
określić, jakie ma być napięcie zasilania – 230V AC czy 24V
DC. Po drugie, czy interesują nas ograniczniki do lamp LED
ze sterowaniem natężeniem światła czy bez takiego sterowania.
Najprostsze ograniczniki do zabezpieczania tylko zasilania
zewnętrznych lamp LED należą do typoszeregu MLPC1 lub
MSB10-400. Natomiast niektóre ograniczniki z typoszeregu MLP
pozwalają zabezpieczyć jednocześnie zasilanie i sterowanie
natężeniem światła LED typu DALI czy RS485. Jest to możliwe,
gdyż w jednej obudowie znajdują się 2 ograniczniki przepięć
– jeden do zabezpieczenia zasilania np. 230V AC, a drugi
do zabezpieczenia toru sterowniczego. W przypadku systemu
sterowania DALI jest to dla napięcia maksymalnego 28V DC, a dla
RS485 to 7V DC i prąd 300mA. Po trzecie w zależności od stopnia
ochrony mamy ograniczniki MLP1 dla klasy ochrony I i MLP2 dla
klasy II (ochrona tylko L/N).
Kolejnym zagadnieniem jest określenie niezbędnego
stopnia ochrony – ograniczniki MLP występują w wykonaniu
z zamontowanymi na stałe przewodami w obudowach
ze stopniem ochrony IP65 oraz z zaciskami do podłączania
kabli w obudowach z IP20. Typoszereg MLP umożliwia
także wybór wykonania ze zdalną sygnalizacją uszkodzenia
(miejscowa sygnalizacja w formie zielonej diody LED jest
w standardzie, bo wymagają tego normy), jak też określenie
stanu funkcjonowania chronionej instalacji w przypadku
uszkodzenia ogranicznika. W ofercie istnieją też wykonania
ograniczników MLP…2L na 2 fazy L1 i L2, co pozwala albo
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zabezpieczać 1 ogranicznikiem jednocześnie 2 lampy z diodami
LED o niezależnym zasilaniu, albo chronić 2 tryby pracy jednej
lampy tzn. gdy prąd płynie w L1 to lampa świeci na 100%, a gdy
włączamy zasilanie przewodem L2, to lampa w środku nocy
może pracować na np. 50% swojej mocy.
Ogranicznik przepięć instaluje się zwykle w oprawie lampy
blisko źródeł LED tuż przed zasilaczem. Drugim rozwiązaniem
może być zainstalowanie w złączu we wnęce na dole słupa
latarni. Preferowane jest to pierwsze rozwiązanie, gdyż w ten
sposób najlepiej chroni się zasilacz i diody LED. Wadą tego
rozwiązania jest, że w przypadku ograniczników bez zdalnej
sygnalizacji uszkodzenia, a jedynie z sygnalizacją w formie
zielonej diody LED wmontowanej w obudowę aparatu, nie
ma możliwości łatwego sprawdzenia ewentualnego uszkodzenia
ogranicznika, chyba że jest to wykonanie przerywające obwód
zasilania w przypadku awarii.
Umieszczenie ogranicznika w złączu we wnęce słupa
ma 2 zalety – można go zainstalować w istniejących już lampach
z oświetleniem LED oraz bez kłopotu sprawdzić stan ogranicznika
dzięki dostępnej zielonej diodzie LED. Tu jednak pewną wadą
jest odległość od chronionego zasilacza i samych diod LED –

FIRMA PREZENTUJE

ogranicznik umieszczony u podstawy słupa latarni właściwie
chroni przed pojawiającymi się przepięciami w przewodach
zasilających i sterowniczych, natomiast w przypadku uderzenia
pioruna w pobliżu latarni może się zaindukować niebezpieczne
przepięcie w przewodach między podstawą latarni a oprawą
z diodami LED.
Oczywiście niezależnie od ochrony każdej latarni
z oświetleniem LED należy też pamiętać o ochronie zwykłymi
ogranicznikami przepięć kosztownych urządzeń sterujących
zainstalowanych w szafkach oświetleniowych.

DACPOL Sp. z o.o.
ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel. (+48) 22 70 35 100
fax (+48) 22 70 35 101
dacpol@dacpol.eu, www.dacpol.eu
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Komponenty
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WORTAL

DRUKOWANY
BIULETYN BRANŻOWY

Darmo
wy
wpis p
o d s t aw
ow y
- nowości z branży
- porady specjalistów
- przegląd prasy branżowej
- katalogi firm i producentów
- opisy urządzeń i podzespołów
- kalendarium ważnych wydarzeń
- słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski

KONFERENCJE 2016

NEWSLETTER
(11.000 ODBIORCÓW)

16.03.2016 - Częstochowa - edycja 42
20-21.04.2016 - Zabrze (kopalnia)

- edycja V

18.05.2016 - Trójmiasto - edycja 43
09.06.2016 - Augustów - edycja 44
22.09.2016 - Sandomierz - edycja 45
13.10.2016 - Szczecin - edycja 46
03.11.2016 - Nowy Sącz - edycja 47
24.11.2016 - Włocławek

- edycja VI

08.12.2016 - Lublin - edycja 48

Energoelektronika.pl tel. (+48) 22 70 35 290/291, fax (+48) 22 70 35 101
marketing@energoelektronika.pl, www.energoelektronika.pl

