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48
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78
80

Zapewniamy pomoc w doborze zespołów
prądotwórczych w zakresie:
lokalizacji z uwzględnieniem stref pożarowych.
określenia wymaganej mocy do zasilania urządzeń pożarowych
(pomp, wentylatorów) z szczególnym uwzględnieniem prądów
rozruchowych.
określenia charakterystyk rozruchowych na podstawie dostarczonej
dokumentacji silników elektrycznych.
sposoby rozruchu wymaganych pomp i wentylatorów (rozruch
bezpośredni, trójkąt-gwiazda, układu softstart i/lub falownik)
zgodnie z dopuszczeniem przez rzeczoznawcę straży pożarnej.
uzgodnień ppoż w projektowanych dokumentacjach.
wykonujemy środowiskowe operaty hałasowe wymagane przy
lokalizacji agregatów prądotwórczych na terenach zabudowanych.
wspomagamy projekotwanie w zakresie lokalizacji i sterowania głównego wyłącznika prądu z uwaględnieniem sterowania
wyłącznikiem dla wszystkich niezbędnych źródeł prądu (stacja
transformatorowa, agregat prądotwórczy, zasilacze UPS).

Dostarczamy również zespoły
prądotwórcze specjalne:
zabudowane w kontenerach podziemnych (nie zajmują
przestrzeni wokół budynku i posiadają niższą emisję
hałasu).
z wyniesionymi zewnętrznymi układami chłodzenia (brak wielkogabarytowych kanałów wentylacji,
mniejsze pomieszczenie zabudowy, mniejsza emisja
hałasu).

Drodzy Czytelnicy
Witam Państwa w kolejnym numerze „elektro.info”, który w głównej mierze poświęciliśmy ochronie przeciwpożarowej. Pożary, jakie występują na terenie Polski, powodują szereg zniszczeń. Ich powstawanie często jest skutkiem złej eksploatacji obiektów budowlanych wskutek różnych zaniedbań lub przez wyładowania
piorunowe. Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez KG PSP niepoprawnie
wykonana lub niewłaściwie eksploatowana instalacja elektryczna lub piorunochronna stanowi prawie 22% przyczyn wszystkich pożarów budynków występujących w naszym kraju.
Powstający pożar to zagrożenie dla mienia oraz ludzi. Ponieważ w budynkach jednym z najważniejszych problemów w czasie pożaru jest bezpieczna i szybka ewakuacja ludzi, przepisy techniczno-prawne w tym zakresie stawiają bardzo wysokie wymagania.
Podczas pożaru powstaje wysoka temperatura oraz pojawiają się toksyczne produkty spalania. Produkty te stwarzają zagrożenie dla ludzi, przez co konieczna
jest skuteczna wentylacja dróg ewakuacyjnych, mająca na celu odprowadzenie
dymu i ciepła. W praktyce stosuje się wentylację mechaniczną oraz grawitacyjną. Wymagania stawiane wentylacji grawitacyjnej opisał rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż., mł. bryg. Edward Skiepko, pracownik SGSP (s. 24). Natomiast
bryg. w st. spocz. Antoni Celej, rzeczoznawca ds. ppoż., opisał wymagania dotyczące uzgadniania projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami ppoż. (s. 28).
Oprócz bezpieczeństwa osób ewakuowanych, muszą zostać zachowane wymagania bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej. W celu wykrywania zagrożeń porażenia prądem elektrycznym, strażacy
powinni być wyposażeni w detektory napięcia. Problematykę dotyczącą tych
zagadnień opisali bryg. dr inż. Piotr Kustra oraz mł. kpt. mgr inż. Szymon
Ptak, pracownicy naukowi zakładu elektroenergetyki SGSP (s. 62).
Ponieważ 22 października organizujemy konferencję pt. „Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania budynków”, w treści numeru znajdą Państwo artykuły poświęcone zasilaniu gwarantowanemu. Paweł Piotrowski, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, opisał dla nas niezawodność zasilania gwarantowanego w obiektach typu data center (s. 40). Uzupełnieniem prezentowanych artykułów jest artykuł Sławomira Bieleckiego, pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej, poświęcony nowej strukturze
instalacji elektroenergetycznej oraz podmiotów do niej przyłączanych, którzy
niebawem uzyskają miano prosumenta (s. 48). W numerze tradycyjnie zamieściliśmy zestawienie wybranego sprzętu elektrycznego, informacje o nowościach, zmianach w normalizacji oraz relacje z minionych imprez branżowych,
w których uczestniczyła nasza redakcja. Miłej lektury.
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piszą dla nas

dr inż. Sławomir Bielecki
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora uzyskał
w 2011 roku, specjalność: elektroenergetyka. Od tego też roku zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej. Autor lub współautor kilkunastu referatów i artykułów
naukowych, a także wielu opracowań, skryptu oraz poradnika.
Wszystkie jego prace są tematycznie związane z problematyką jakości zasilania energią elektryczną, mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania metod inteligencji obliczeniowej w elektroenergetyce. Członek
SEP (Oddział Warszawski), uczestnik projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” oraz programu stypendialnego dla młodych
pracowników naukowych MEiL w ramach projektu „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL PW”, oba projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

s. 28
s. 40
s. 62
GRUPA MEDIUM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 810 65 61, faks 22 810 27 42
redakcja@elektro.info.pl
www.elektro.info.pl
REDAKCJA

bryg. dr inż. Piotr Kustra
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, później asystent w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego. W 1985 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1985 r. zatrudniony w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń,
gdzie współtworzył program nauczania oraz laboratorium naukowo-badawcze z tego przedmiotu. Od 2009 r. pracownik naukowodydaktyczny Zakładu Elektroenergetyki, mianowany na stanowisko kierownika zakładu w roku 2013. Zakład zajmuje się problematyką zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją urządzeń
elektrycznych. Zainteresowania naukowe to automatyka zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwo porażeniowe, w szczególności ratowników.

kpt. mgr inż. Szymon Ptak
Absolwent studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (2011), od
trzech lat pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Elektroenergetyki tejże uczelni.
W 2009 ukończył studia podyplomowe pt.
„Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe pt. „Bezpieczeństwo Techniczne Przestrzeni Zagrożonych Wybuchem”, organizowane przez Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach. Pośród zainteresowań naukowych wymienia bezpieczeństwo pożarowe i porażeniowe w elektroenergetyce, bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w przemyśle oraz bezpieczeństwo pracy. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
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w październiku

P

aździernik przywitaliśmy na stronie elektro.info tematyką ochrony przeciwpożarowej. Waldemar Jaskółowski oraz Julian
Wiatr omówili zagadnienie instalacji elektrycznych niskoprądowych w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem. Następnie Waldemar Wnęk poruszył tematykę sterowania instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła.
O wpływie pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne dowiedzieliśmy się z artykułu Juliana Wiatra. W połowie
miesiąca zaprezentujemy temat termowizji
i bezpieczeństwa pożarowego. Temat wykrywania zagrożeń w sieciach elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych omówią Karol Kuczyński oraz Grzegorz
Dymny. Zagadnienie termowizji instalacji
elektrycznych jako narzędzia oceny zagrożenia pożarowego przedstawi Tomasz Karwat. Następnie Marcin Wawerek omówi uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pod koniec miesiąca zapoznamy się
z artykułem Andrzeja Sowy na temat zagrożenia pożarowego wywołanego przez wyładowania
piorunowe. Robert Kopciński zaprezentuje zagadnienie bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle. Waldemar Wnęk przybliży aktywne zabezpieczenia przeciwpożarowe w przestrzeniach tuneli kablowych, a Ryszard Chybowski przedstawi wpływ wody na funkcjonowanie przewodów
ognioodpornych. Miesiąc zakończymy artykułami: Tomasza Sowy na temat aspektów ochrony
przeciwpożarowej elektrowni wiatrowych oraz Ryszarda Chybowskiego o zabezpieczeniach przeciwpożarowych transformatorów elektrycznych.
W październiku dla naszych Czytelników przygotowaliśmy krzyżówkę, w której nagrodą jest
multimetr (miernik) cyfrowy Testboy 2200, ufundowany przez sklep internetowy ProfiTechnik.
Krzyżówka dostępna jest na stronie www.krzyzowka.elektro.info.pl. Zachęcamy do rozwiązywania i wysyłania odpowiedzi.
Tekst Emilia Sobiesiak

Rys. Robert Mirowski

AGREGATY POLSKA
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nowości
multimetr (miernik) cyfrowy Testboy 2200

Tajfun Eco Maxi S3

M

AST Group Sp.
z o.o. wprowadza
do oferty najnowszy
produkt szwajcarskiej firmy Newave
(grupa ABB) – Tajfun
Eco Maxi S3. To trzecia generacja znanej
już serii zasilaczy
UPS o mocach 60,
80, 100 i 120 kW. Zasilacze te zyskały już
swoją renomę na polskim rynku z uwagi na ich niezawodność, parametry techniczne oraz konkurencyjną
cenę. UPS to produkt true online z podwójnym przetwarzaniem, VFI i klasy SS 111 (wg
PN-EN 62040-3), co gwarantuje najwyższą klasę urządzenia.
Zasilacz ten oferuje bardzo wysoką i płaską charakterystykę

ultimetr (miernik) cyfrowy
Testboy 2200 wyróżnia się prostą konstrukcją, rozszerzonym zakresem funkcji oraz nowoczesnym
wyglądem. Przyrząd
znajdzie zastosowanie w pracach serwisowych i kontrolnych
szczególnie przy instalacjach
elektrycznych. Prosta obsługa,
wbudowana latarka LED, bezdotykowy czujnik napięcia oraz
możliwość pracy w trudnych
warunkach gwarantują wygodę, bezpieczne i niezawodne
użytkowanie. Przyrząd umożliwia pomiar napięcia DC (w zakresie: 200 mV, 2, 20, 200,

400 V), napięcia AC
(w zakresie: 2, 20,
200, 400 V prz y
50–400 Hz), prądu DC/
AC (w z a k r e s ie:
200 μA, 2000 μA, 4 A),
a także rezystancji
(w zakresie: 200, 2 k,
20 k, 2 M, 20 MΩ). Nadaje się również do
przeprowadzenia testu diod (napięcie testu
∼1,5 V/∼0,6 mA) oraz testu ciągłości obwodu (<50 Ω). Testboy
2200 przeznaczony jest do pracy
w kategorii bezpieczeństwa CAT
III 300V. Zasilany jest 3 bateriami 1,5 V AAA micro. Narzędzie
ma 5-letnią gwarancję producenta i dostępne jest w sklepie internetowym ProfiTechnik.pl.

SUNSYS PCS2: do integracji energii PV
w sieciach elektroenergetycznych

F

irma Socomec oferuje system przekształcający
i magazynujący wytworzoną
energię oraz kompensujący
nieciągły charakter źródeł odnawialnych. System SUNSYS
PCS² optymalizuje wykorzystanie własnej energii w sieci
inteligentnej, ogranicza różnice między energią pożądaną
i dostarczaną oraz spełnia wymogi odnośnie pracy wyspowej w sieci elektroenergetycznej. SUNSYS PCS² maksymalizuje wykorzystanie energii
własnej w sieci inteligentnej –
produkowana energia pochodząca ze źródła odnawialnego
jest przekształcana na prąd
przemienny i wykorzystywana do zasilania odbiornika.
Nadwyżki energii są magazynowane w akumulatorach
SUNSYS PCS². Jeśli produkcja
energii ze źródła odnawialnego zostanie przerwana, SUNSYS PCS² przekształca z po-
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F

sprawności w całym
zakresie pracy, gdzie
szczytowa wartość
przewidziana jest dla
obciążenia między 50
a 75% i wynosi aż 96%.
Zasilacz charakteryzuje się wysokim współczynnikiem mocy, co
pozwala wykorzystać
każdy dostępny wat
oszczędzając miejsce
i wydane pieniądze.
Jednostki te mogą pracować równolegle aż do 10 sztuk, co daje
maksymalną moc 1,2 MVA. Aby
dodatkowo zaoszczędzić miejsce,
UPS posiada wydmuch powietrza górą, dzięki czemu możliwe
jest całkowite dosunięcie go do
ściany, gdyż jednostka wymaga
jedynie dostępu serwisowego
z przodu.

EXTA FREE CONTROLLER mini EFC
– sterowanie domem za pomocą
urządzeń mobilnych

F
wrotem energię zgromadzoną
w akumulatorach na prąd przemienny i zasila nim odbiornik.
Po rozładowaniu akumulatorów
przełącza się na zasilanie z sieci. Zapewnia wsparcie dla sieci
elektroenergetycznej, gdy produkcja energii ze źródła odnawialnego jest większa od zapotrzebowania. Współpracując
z dużymi instalacjami produkcji energii odnawialnej, SUNSYS PCS² może być wykorzystany do kontroli profilu produkcyjnego instalacji stosownie
do wartości zdefiniowanych
przez zakład energetyczny.

w w w. e l e k t r o . i n f o . p l

irma ZAMEL wprowadziła do oferty jednostkę centralną EXTA FREE
CONTROLLER mini EFCEFC-02, umożliwiającą sterowanie systemem z poziomu urządzeń mobilnych,
takich jak tablety i smartfony
z systemem Android. Ponadto
możliwe jest sterowanie z poziomu dużego wyboru nadajników
EXTA FREE. Jednostka wyposażona jest w interfejs LAN
przystosowany do połączenia
z routerami Wi-Fi. Wbudowana
w jednostkę EFC-02 karta MicroSD służy do zapisu wszystkich
ustawień konfiguracyjnych – takie rozwiązanie pozwala na bezproblemowe odtworzenie ustawień w przypadku awarii. Urządzenie EXTA FREE CONTROLLER mini jest w 100% kompatybilnym uzupełnieniem bez-

przewodowego systemu EXTA
FREE. EXTA FREE CONTROLLER współpracuje z różnymi typami czujników. Dzięki tej współpracy użytkownicy systemu zyskują komfort automatyzacji procesów sterowania w obrębie
domu, ogrodu, miejsca pracy i wypoczynku. Analiza temperatury,
stopnia nasłonecznienia, to niezastąpiona pomoc, a przede
wszystkim oszczędność czasu
w procesie sterowania roletami
okiennymi czy utrzymaniu komfortu cieplnego w domu. Natomiast czujniki kontaktronowe
czuwają nad bezpieczeństwem
domowników.
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ENERGE TAB 2014
S

łoneczna pogoda przywitała uczestników 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014.
Tegoroczna edycja zgromadziła prawie 740 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. 661 wystawców to firmy polskie, 79 wystawców to firmy zagraniczne, spośród których największą grupę stanowią firmy z Niemiec i Czech. Azja reprezentowana jest przez 12
firm z Chin oraz 2 firmy z Indii. Niezwykle bogaty zakres oferty
targowej przyciągnął wielu odwiedzających, którzy licznie przybyli do Bielska nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Wśród wystawców są m.in. międzynarodowe korporacje, krajowi dostawcy maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych, firmy wykonujące sieci
energetyczne, firmy oferujące kable, układy kontrolno-pomiarowe, automatykę i wiele innych.
We ceremonii otwarcia Międzynarodowych Targów Energetycznych uczestniczyli m.in. Lukas Beglinger – Ambasador Szwajcarii
w Polsce, Edward Słoma – zastępca dyrektora Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki, Piotr Szymczak – prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Jacek Faltynowicz – prezes Elektrobudowy, Janusz Nowastowski – wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Andrzej Pazda – zastępca dyrektora Polskiego Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i wielu innych zaproszonych gości.
Pierwszego dnia targów uczestnicy, oprócz zwiedzania zgromadzonych na powierzchni 3 hektarów stoisk, mogli również uczestniczyć
w licznych konferencjach, warsztatach oraz prezentacjach firmowych.
Odbyły się warsztaty PTPiREE na temat nowoczesnych technologii
w energetyce. W związku z 5-leciem udziału w targach firm szwajcarskich zorganizowany został Polsko-Szwajcarski Panel Energetyczny. Pierwszego dnia targów miały miejsce również liczne prezentacje
firmowe.
Tego dnia w sali konferencyjnej w hotelu „Dębowiec” rozstrzygnięto również konkurs targowy ENERGETAB 2014. Spośród 71 zgłoszeń
wybrano najbardziej innowacyjny produkt. Statuetkę „Lwa” Fundacji
im. Kazimierza Szpotańskiego za produkt: E-recycler – zasobnik do
akumulacji energii oparty na superkondensatorach, otrzymała firma
MEDCOM Sp. z o.o. Puchar Ministra Gospodarki za produkt: OPTIMA
145 – rozdzielnica GIS, otrzymała firma: ELEKTROBUDOWA S.A.
Z kolei Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej za produkt: SELF-HEALING GRID SYSTEM RESTYTUCYJNY SHG trafił do firmy: SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY
Poland Sp. z o.o. Złoty Medal Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
za produkt: Urządzenie telesterowania RL64D otrzymał Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA
Sp. z o.o., a Medal Złoty za produkt: UniGear Digital – Rozdzielnica SN
– firma: ABB Sp. z o.o. Medal Srebrny za produkt: Zintegrowany Cyfrowy Miernik Pola Elektrycznego ZCMP-1 otrzymała firma: INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy. Medal Brązowy za produkt:
Rozdzielnica SN typu e2ALPHA otrzymała firma: ELEKTROMETAL
ENERGETYKA S.A.
Drugi dzień targów również upłynął pod znakiem słonecznej pogody. W tym roku swoje jubileusze obchodziły firmy Secura (30-lecie
działalności) oraz Ergom (25-lecie działalności). Tego dnia od- 15 »
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Piotr Jonkisz – Elektrometal SA
Wydawało mi się, że nie trafiłem na targi ENERGETAB w tym
roku… za sprawą pogody, która dopisała. Parasole to był zawsze najbardziej poszukiwany gadżet, o który pytali nas
klienci. W tym roku są niepotrzebne. Proszę szukać nas w tym
samym miejscu za rok, pawilon G23, na pewno tutaj będziemy, bo warto. To najlepsza impreza na południu Polski i doskonała okazja do spotkań z klientami. W tym roku prezentujemy oświetlenie ledowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, nie porzucamy naszych tradycyjnych produktów i rozwiązań, ale uzupełniamy
ofertę o to, co jest teraz najbardziej potrzebne na rynku i o co pytają nas klienci. Targi
nie sa dla nas miejscem podpisywania kontraktów, tylko zawierania kontaktów – zarówno tych nowych, jak i podtrzymywania tych, które już mamy.

Od prawej: Krzysztof Kobyliński, Stanisław Kiszło
– Instytut Energetyki – Zakład Doświadczalny
w Białymstoku
27. targi Energetab rozpoczęły się piękną pogodą, słońce
świeci i goście dopisują. Targi będące największym skupiskiem energetyków w całej Polsce pozwalają nam na spotkanie z kontrahentami w przyjemnej atmosferze. Nie ma większych tego typu imprez w Polsce. Możemy w tym miejscu spotkać ponad 730 producentów oraz dystrybutorów oraz niezliczone grono energetyków, którzy eksploatują różne
rozwiązania. Tutaj też tworzą się nowe rozwiązania i pomysły, będące odpowiedzią na
problemy zgłaszane nam przez energetyków. Jako Instytut czujemy się odpowiedzialni za rozwój energetyki.

Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków
Polskich
Jak powiedział Cyprian Kamil Norwid, „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba pomnieć, skąd się wyszło” – warto
bowiem wiedzieć o naszych korzeniach i Polakach, którzy brali udział w rozwoju elektrotechniki. Z tego powodu Zjazd SEP-u w Szczecinie podjął specjalną uchwałę
dotyczącą działania stowarzyszenia w sferze przemysłu.
Powołana zostanie Centralna Komisja ds. współpracy z przemysłem elektrotechnicznym, którą w przyszłości chcemy przekształcić w Radę. Nie zastąpi ona już
istniejących organizacji tego typu w postaci izb. SEP jako największa i najstarsza
organizacja naukowo-techniczna w Polsce czuje się odpowiedzialna za rozwój polskiego przemysłu elektrotechnicznego. Założyciele SEP-u wywodzili się z przemysłu i na potrzeby jego tworzyli nowatorskie rozwiązania, które jeszcze do dziś
są stosowane. Przykładem może być Michał Doliwo-Dobrowolski, twórca systemu trójfazowego prądu przemiennego.

Zenon Podziemek – ATLAS sp. z o.o.
Targi oceniamy bardzo dobrze – zawitała do nas piękna pogoda, a to jeden z najważniejszych aspektów bielskich targów. Wystawiamy obudowy dla energetyki. Jako ciekawostkę przygotowaliśmy modele wykonane w skali 1:20, żeby obrazowały, jakie rodzaje obudów produkujemy. Na targach jesteśmy już ponad 15 lat, od trzech lat w nowym miejscu, oceniamy je jako dużo korzystniejsze. Czekamy na zaproszonych
gości. Targi dają tę możliwość, że w krótkim czasie możemy
odbyć wiele spotkań, tutaj nie zawiera się umów, nie przeprowadza transakcji, to jest czas spotkań nieformalnych, budowania relacji z klientami i kontrahentami. To także doskonała okazja do zbadania, jakie perspektywy czekają nas do końca roku. Ten rok oceniam optymistycznie, jak będzie w przyszłym, zobaczymy.
Janusz Proniewicz – TRONIA Sp. z o.o.
Szczególnie pierwszego dnia zwiedzający szukają firm, szczególnie, gdy znajdują się one w innym miejscu niż w poprzednich edycjach. Rozmieszczenie namiotów w środku powoduje, że uczestnicy przemieszczają się przez nie z dużą prędkością, gdyż mają do pokonania sporą odległość na kolejne
spotkania. Można przypuszczać, że na brzegach muszą zwolnić, aby zmieścić się w zakręty… Słoneczna pogoda sprzyja
odwiedzającym, jednak należałoby zapewnić lepszą wentylację, gdyż słońce zwiększa i tak wysoką temperaturę panującą w namiocie, spotęgowaną jeszcze przez oświetlenie stoisk. O wysokości tej temperatury świadczy roztapiająca się czekolada, którą częstowaliśmy naszych miłych gości.
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była się konferencja „Krajowy Konkurs Energetyczny – finały”
zorganizowana przez Akademicki zespół LO w Chorzowie – Batorym
oraz SEP – Oddział Bielsko-Bialski. Podczas konferencji zaprezentowane zostały najlepsze prace na temat „Inteligentnego zarządzania
energią i środowiskiem” zgłoszone przez uczniów oraz studentów.
Drugi dzień targów zakończył się spotkaniem koleżeńskim
SEP-owców.
Podczas targów uroczyście otworzono wystawę poświęconą Kazimierzowi Szpotańskiemu, przygotowaną przez Komitet Organizacyjny Wystawy pod patronatem Jacka Szpotańskiego, syna Kazimierza Szpotańskiego. Kazimierz Szpotański był przemysłowcem, inicjatorem wielu działań w zakresie elektryfikacji kraju,
współzałożycielem, działaczem i prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Pomagał wielu Polakom prześladowanym w okresie II wojny światowej, wspierał odbudowę kraju po zniszczeniach
wojennych. – Jak powiedział C.K. Norwid „Aby mierzyć drogę
przyszłą, trzeba pomnieć, skąd się wyszło” – warto bowiem wiedzieć o naszych korzeniach i Polakach, którzy brali udział w rozwoju elektrotechniki. Kazimierz Szpotański był postacią przynoszącą dumę polskim elektrykom. Jego dokonania na niwie gospodarczej i społecznej mogą stanowić wzór godny naśladowania –
powiedział otwierając wystawę prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Piotr Szymczak. Zarząd Główny SEP postanowił rok
2014, w którym obchodzi jubileusz 95-lecia istnienia, ustanowić
„Rokiem Kazimierza Szpotańskiego”.
Kolejne, 28. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2015 odbędą się w dniach 15–17 września.

Tekst es, ak, kk, fot. mj, kk

MÓWIĄ

L AURE ACI
Michał Ajchel – wiceprezes rynku
energii, Anna Szymczyk – menadżer
ds. komunikacji Schneider Electric
Polska Sp. z o.o.

Każdego roku staramy się pokazać coś innowacyjnego. W tym roku zaprezentowaliśmy smart panel oraz automatykę restytucyjną, tak zwany Self-Healing Grid. Jest
to automatyka ukierunkowana na poprawę
efektywności i niezawodność sieci dystrybucyjnej dla linii SN oraz skrócenie do minimum przerwy w dostawie energii elektrycznej. Dzięki naszej automatyce to skrócenie czasu może nastąpić poniżej 30 s.
Obecnie zakłady energetyczne mają poważne wyzwanie, aby zapewnić minimalizację czasów przerw w zasilaniu i współczynników SAIDI i SAIFI. Self Healing Grid to
innowacyjne rozwiązanie, które skraca czas przywrócenia zasilania i dostępności
energii w kablowych sieciach dystrybucyjnych w układzie otwartej pętli. W przypadku zwarcia, niezależnie izoluje strefę objętą zakłóceniem i szybko przywraca zasilanie w obszarach sieci nieobjętych zwarciem. Rozwiązanie to oparte jest na standardowym produkcie oferowanym przez Schneider Electric – sterowniku stacyjnym Easergy T200. Po zainstalowaniu w głównych stacjach w pętli SN, sterowniki Easergy T200
nawiązują ze sobą komunikację peer-to-peer za pośrednictwem sieci IP (Ethernet lub
GPRS). Cały system jest zdecentralizowany, przeznaczony do pracy bez SCADA/DMS
lub jako jego uzupełnienie. Dyspozytor informowany jest o zwarciu, lecz SHG nie czeka na odpowiedź operatora. Zamiast tego, sterowniki Easergy T200 komunikują się
automatycznie ze sobą, by odnaleźć zwartą strefę, wyizolować ją i przywrócić zasilanie w obszarach sieci nieobjętych zakłóceniem w czasie poniżej 30 s.

Od prawej: Jacek Faltynowicz – prezes
zarządu, Sławomir Staszak – dyrektor
projektu Elektrobudowa SA
Puchar Ministra Gospodarki zdobyła rozdzielnica GIS – OPTIMA 145. Jest to rozdzielnica izolowana gazem SF6 o napięciach
znamionowych do 145 kV i znamionowym
prądzie krótkotrwałym wytrzymywanym
40 kA. Przeznaczona jest do zastosowań w
głównych punktach zasilania oraz niektórych zastosowań przemysłowych. Jest to produkt bardzo nowoczesny, który będzie
produkowany przez wiele lat. Jesteśmy jednym z czterech europejskich producentów
rozwiązań tego typu wyrobów. Konstrukcja i technologia wykonania jest bardzo zaawansowana. Dotychczas na rozwój tego typu produktów stać było tylko największe
koncerny międzynarodowe. Jesteśmy bodajże pierwszym producentem w Europie,
który pokusił się o stworzenie takiego produktu, który przeszedł pełny cykl badań.
OPTIMA 145 to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, w aluminiowej osłonie wykonanej jako odlew, wyposażona w wyłącznik z komorą samosprężną. Może być wyposażona w pojedynczy lub podwójny system szyn zbiorczych. Dzięki zastosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych chroniących przed skutkami łuku wewnętrznego oraz
zastosowaniu blokad między odłącznikami i uziemnikami, które uniemożliwiają wykonanie nieprawidłowych czynności łączeniowych, zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.

Krzysztof Pałgan, Paweł Kujawski,
Dariusz Roczek – Dywizja Produkty
Energetyki ABB Sp. z o.o.
Jesteśmy szczęśliwi, że nasz produkt UniGear Digital – rozdzielnica SN zdobyła złoty medal 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich Energetab 2014.
Rozdzielnica ta jest kolejnym etapem rozwoju produktów SN. W dobrze znanej i cenionej konstrukcji rozdzielnicy ZS1 zintegrowaliśmy najnowsze rozwiązania w zakresie pomiarów i komunikacji. UniGear
Digital to najnowocześniejsza rozdzielnica w ofercie ABB, która łączy funkcje sterowania, pomiarów i komunikacji. W polu rozdzielnicy SN są zainstalowane sensory,
które dokonują pomiarów wielkości prądów i napięć. Dane te zbierane są przez przekaźniki polowe, które konwertują dane na postać cyfrową, co pozwala na sprawną
komunikację między wszystkimi przekaźnikami zainstalowanymi w rozdzielnicy oraz
systemem nadrzędnym. Cyfrowa komunikacja gwarantuje pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. Jest to rozdzielnica w izolacji powietrznej, w pełni przedziałowa.
Każdy z przedziałów oprócz przedziału szyn zbiorczych posiada drzwi. Podstawowym
elementem rozdzielnicy jest wyłącznik z komorami próżniowymi VD4. Dodatkowo
jest możliwość zabudowania wyłączników z gazem SF 6 oraz styczników.
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Grzegorz Grzegrzółka – dyrektor
ds. energetyki, Joanna Nichthauser
– dyrektor marketingu Medcom Sp. z o.o.

E-recycler – zasobnik do akumulacji energii oparty na superkondensatorach to „zielona energia” – innowacyjne i energooszczędne rozwiązanie w całości zaprojektowane i wdrożone w Polsce, przez polską firmę Medcom. Pomysł jego powstania podsunęli nam klienci, którzy mieli problem
z akumulacją energii podczas hamowania pojazdów trakcyjnych, takich jak tramwaje czy trolejbusy. E-recycler akumuluje energię hamowania odzyskowego trolejbusów, gdy nie ma możliwości odebrania jej przez inne pojazdy znajdujące się w ruchu.
Akumulowana energia oddawana jest do sieci trakcyjnej w chwilach nadmiernego
obciążenia prostowników trakcyjnych, co pozwala na ograniczenie zużycia energii
pobieranej z sieci zasilającej. Urządzenie połączone jest z Centrum Dyspozycji Mocy
i Ruchu poprzez istniejący system monitoringu podstacji. Zasobnik został zainstalowany na podstacji trakcyjnej Wielkopolska, wchodzącej w skład gdyńskiej sieci trolejbusowej. Dzięki niemu zużycie energii zmniejszyło się o 20%. Zainstalowaliśmy
takie urządzenia na tramwajach, które będą niedługo jeździły po Warszawie. To są
pierwsze instalacje, ale już widzimy, że najbliższy rok będzie dla nas pracowity. Otrzymana nagroda, Statuetka „Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego, jest dla nas
bardzo szczególna, podobnie dla naszych pracowników, traktujemy ją jako docenienie innowacyjnej myśli i pracy inżynierskiej. Cieszymy się również, że doceniona została firma polska – w ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie istnienia, w tej chwili
zatrudniamy około 200 osób – ta nagroda jest również dla nich.

Mariusz Radziszewski – dyrektor działu
handlowego centrum Elektrometal
Energetyka SA
Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy uhonorowani brązowym medalem 27. targów
Energetab. Rok 2014 jest dla naszej firmy
bardzo ważny z uwagi na uzyskanie certyfikatu zgodności wydanego przez Instytut
Energetyki w Warszawie dla naszej rozdzielnicy SN typu e2ALPHA oraz wprowadzenie systemów zarządzania ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) oraz PN-EN
ISO 14001:2005. Rozdzielnicę cechuje bardzo sztywna konstrukcja wykonana ze specjalnymi wzmocnieniami, co umożliwia wykonanie pola rozdzielczego zarówno dla
napięcia znamionowego 12, jak i 17,5 kV przy takich samych wartościach prądu znamionowego (1250 A) oraz zwarciowych 31,5 kA/3 s, a także odporności łukowej
31,5 kA/1 s. Montaż i uruchomienie rozdzielnicy e2ALPHA odbywa się zawsze pod
nadzorem producenta. Dzięki tej procedurze można uniknąć potencjalnych błędów.
Do każdej rozdzielnicy e2ALPHA dostarczanej klientowi dołączana jest pełna dokumentacja techniczno-ruchowa i projektowa, jak również szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji. W dokumentacji tej szczególny nacisk nałożono na bezpieczeństwo obsługi i przestrzeganie procedur ISO, BHP i ppoż. Innowacyjne rozwiązania
zastosowane w rozdzielnicy oraz wykorzystywanie nowych technologii, umożliwią
wydłużenie eksploatacji rozdzielnicy e2ALPHA nawet do 25 lat.

Marek Bigaj – prezes zarządu
EVER Sp. z o.o.
Nasza firma otrzymała wyróżnienie honorowe 27. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2014
za serię UPS EVER POWERLINE GREEN 33.
Jest to seria zasilaczy od 10 do 60 kVA, zasilana z trzech faz oraz mająca trzy fazy na
wyjściu. Innowacyjnością tego rozwiązania jest wbudowanie w wysokiej klasy zasilacz UPS VFI (on-line) aktywnej kompensacji mocy biernej. Nasze rozwiązanie umożliwia obniżenie praktycznie do zera opłat za ponadumowną wartość mocy biernej.
Dotyczy to odbiorników podłączonych do zasilacza wyposażonych w silniki, transformatory, dławiki oraz kompensowania mocy biernej generowanej przez samego UPSa. Jest to szczególnie ważne z uwagi na wysokie opłaty związane z mocą bierną. Dzięki wdrożonym funkcjonalnościom kompensacji mocy biernej i pracy hybrydowej (możliwość dostarczania energii do falownika jednocześnie z akumulatorów i sieci podstawowej) UPS-y serii POWERLINE GREEN 33 umożliwiają użytkownikom uzyskanie realnych oszczędności. Dodatkowym atutem wpływającym na redukcję kosztów
eksploatacji urządzenia jest wysoka sprawność zasilaczy UPS w szerokim zakresie
obciążenia. Nasze rozwiązanie zgłoszone zostało także do ochrony patentowej.
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nowoczesna siedziba Schneider Electric

reklama

informuje

B

iurowiec Park Rozwoju przy ulicy Konstruktorskiej 12 w Warszawie może być
przykładem tego, jak wizja inteligentnych
miast staje się rzeczywistością. Nowoczesna
siedziba firmy Schneider Electric została zrealizowana przez dewelopera Echo Investment SA, a projekt architektoniczny wykonało biuro JEMS Architekci.
Park Rozwoju został wyposażony w rozwiązania firmy Schneider Electric, które połączone zostały w jeden zintegrowany system zarządzania budynkiem. Na inteligencję budynku składa się system pomiaru zużycia i zarządzania energią realizowany poprzez 20 inteligentnych liczników, które dokonują pomiarów zużycia zarówno dla przyłączy elektroenergetycznych budynku, jak i dla najistotniejszych odbiorów technicznych. Zebrane
dane są podstawą do optymalizacji poboru
energii, a także do diagnostyki urządzeń.
Dbałość o komfort pracy zrealizowany został także poprzez system wentylacji i wymiany powietrza w budynku. Dzięki specjalnym
czujnikom mierzony jest poziom dwutlenku
węgla i jego odpowiednia wymiana w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu.
Ponadto, każde pomieszczenie, gdzie mogą
przebywać ludzie, ma niezależne strefowe sterowanie temperaturą.
Istotne znaczenie odgrywa również kwestia
bezpieczeństwa. W całym budynku zainstalowany został zintegrowany system bezpieczeństwa Schneider Electric, obejmujący system telewizji dozorowej oraz kontroli dostępu. Dzięki temu każdy pracownik może czuć
się bezpiecznie.
Zarządzanie budynkiem odbywa się poprzez system automatyki budynkowej, który umożliwia użytkownikom oraz właścicielom i administratorom zarządzanie instalacjami technicznymi w bardziej sprawny sposób, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

TRANSFORMATORY NN
moc od 0,05 kVA do 1600 kVA
Jacek Łukaszewski – prezes Schneider Electric w czasie prezentacji firmy

Oprogramowanie zapewnia inteligentne
monitorowanie, sterowanie oraz zarządzanie instalacjami i urządzeniami takimi jak
ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, zasilanie elektryczne czy oświetlenie z jednego
miejsca. Eliminuje to konieczność stosowania wielu systemów i związanego z nimi
oprogramowania, jak również przeprowadzania szkoleń i zwiększania kosztów utrzymania. Wszystkie parametry budynku mierzone są poprzez liczniki z możliwością zdalnego odczytu poprzez magistrale komunikacyjne systemu BMS (Building Management System).
Nowa siedziba Schneider Electric zapewnia
pracownikom firmy doskonałe warunki pracy. Dzięki konstrukcji fasady i rodzaju zastosowanego szkła gwarantuje optymalny dostęp
do naturalnego świata. System klimatyzacji
i wentylacji o dużej efektywności energetycznej zapewnia możliwość regulacji temperatury oraz przyjazne oświetlenie. Do dyspozycji
zostały oddane także pomieszczenia biurowe
z otwieranymi, dźwiękoszczelnymi oknami,
a także szatnie dla rowerzystów. Poza zapewnieniem odpowiedniego komfortu użytkownikom obiektu trzeba również uwzględniać
aspekty środowiskowe. Z tego względu na parkingu zainstalowana została także stacja ładowania aut elektrycznych, a także stojaki dla
rowerów.

Oprac. i fot. kk

TRANSFORMATORY SN
moc do 2500 kVA, napięcia do 6600 V

AUTOTRANSFORMATORY
DŁAWIKI
silnikowe, sieciowe, ﬁltracyjne, kompensacyjne,
wygładzające, sprzęgające, specjalne.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

ElhandCutCore TM
FILTRY
sinusoidalne, harmonicznych

ZASILACZE DC
URZĄDZENIA SPECJALNE
• zestawy zasilające sieć IT
w pomieszczeniach medycznych
• transformatory i dławiki chłodzone wodą
• transformatory przekształtnikowe
• transformatory zintegrowane z dławikiem
• transformatory w układzie „V”
• transformatory w układzie Scotta
• transformatory wielofazowe
• autotransformatory rozruchowe
• elektronagrzewy betonu
• indukcyjne kotły CO
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W czasie zwiedzania budynku można było zapoznać
się z możliwościami systemów oferowanych przez
Schneider Electric
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Prezentacja stacji ładowania pod siedzibą firmy
Schneider Electric
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informuje
seminarium naukowo-techniczne „Jakość energii elektrycznej”

nagroda Premiera Rady
Ministrów za osiągnięcia
naukowo-techniczne dla Pomorzan

N

a Politechnice Białostockiej 25 września
odbyło się seminarium naukowo-techniczne dotyczące jakości energii elektrycznej,
zorganizowane przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz firmę Astat. Seminarium zorganizowano z myślą o osobach
odpowiedzialnych za przesył i dystrybucję
energii elektrycznej. Tematykę dotyczącą wymagań oraz sposobów pomiarów oraz analiz
poszczególnych parametrów opisujących jakość energii elektrycznej przybliżyli dr inż.
Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko
– pracownicy Politechniki Białostockiej oraz
mgr inż. Radosław Wiśniewski – przedstawiciel firmy Astat. Zbigniew Skibko przybliżył
uczestnikom definicje, przyczyny i skutki zakłóceń oraz wymagania stawiane parametrom
jakościowym energii elektrycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na parametry mające decydujące znaczenie w sieciach elektroenergetycznych. Następnie Grzegorz Hołdyński omówił przyczyny i skutki występowania
odkształceń przebiegów prądu i napięcia na

Przykładem efektywnych działań
innowacyjnych prowadzonych skoordynowanie w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie oraz w Akademii Morskiej w Gdyni, w szerokiej współpracy z przemysłem,
w tym z firmą C&T Elmech z Pruszcza Gdańskiego, są dokonania międzyinstytucjonalnego zespołu pod
kierownictwem prof. dr hab. inż.
Ryszarda Strzeleckiego (IEL Warszawa, A M Gdynia) w składzie:
dr hab. inż. Krzysztof Zymmer (IEL
Warszawa), mgr inż. Zbigniew Zakrzewski (IEL Warszawa), mgr inż.
Henryk Świątek (IEL Warszawa),
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski
(AM Gdynia, C&T Elmech), mgr
inż. Bogdan Bałkowski (C&T Elmech), w zakresie „Nowatorskich
rozwiązań i innowacyjnych zastosowań przemysłow ych modułowych przekształtników dużej mocy,
niskiego i średniego napięcia”.
Godnym podkreślenia i szczególnie miłym dla Pomorzan jest fakt,
że to dokonanie zostało zauważone w kraju i wyróżnione II nagrodą Prezesa Rady Ministrów z osiągnięcia naukowo-techniczne za rok
2013.
Wyróżnione osiągniecie zespołu
obejmuje wyniki wieloletnich badań naukowych oraz prac rozwojowo-wdrożeniow ych dotyczących
przekształtników energoelektronicznych dużej mocy i średniego
napięcia, z ukierunkowaniem na
zastosowanie głównie w energetyce (w tym odnawialnej), trakcji
i górnictwie, a także i w gospodarce morskiej (statki, porty, obiekty
offshore). Do tych wyników zaliczają się, przede wszystkim: konstrukcje i technologie wytwarzania półprzewodnikowych przyrządów dużej moc y i średniego napięcia
(diod i tyrystorów); metody projektowania, konstrukcji i sterowania
19
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Uczestnicy seminarium

przykładzie obiektu widowiskowego. Natomiast Radosław Wiśniewski przybliżył zebranym metodę czterokwadrantową, pozwalającą na określanie kierunku przepływu harmonicznych. Omówił sposoby lokalizacji źródła
generowania stanów nieustalonych z wykorzystaniem metody wyzwoleń „krzyżowych”
i korelacji zjawisk oraz metodę analizującą
zmianę impedancji w układzie odbiorca – dostawca w przypadku zapadu napięcia. Poszczególne artykuły prezentowane na seminarium
opublikowane zostaną w kolejnych numerach
miesięcznika „elektro.info”.

Tekst i fot. PB

III Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów
Bezpieczeństwa Pożarowego

T

»

rzecia edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy odbyła się w dniach 1–2 października
w Hotelu Windsor w Jachrance. Redakcja
„elektro.info” objęła patronatem medialnym
to wydarzenie. Zgodnie z regułą przyjętą
przez organizatorów spotkanie miało charakter przede wszystkim szkoleniowy. Wzorem lat poprzednich słuchacze mogli nie tylko w głębszy i pełniejszy sposób zapoznać
się ze specyfiką systemów bezpieczeństwa
w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ale
także mieli możliwość w sposób praktyczny
sprawdzić, jak systemy te funkcjonują we
wzajemnej interakcji. Najważniejszym punktem imprezy była prezentacja „na żywo”
procedury zadziałania wszystkich zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas
pożaru.
Zarówno w sesji wykładów, jak i warsztatowej, brali udział przedstawiciele nowo powstałego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, skupiającego najbardziej doświadczonych i znanych specjalistów w za-
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kresie wytycznych projektowania i stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego
w kraju.
Do współorganizacji jedynego w branży zabezpieczeń szkolenia na tak dużą skalę zostali zaproszeni producenci innych systemów:
BELIMO Siłowniki S.A. – producent napędów
klap pożarowych oraz siłowników i zaworów
przeznaczonych do instalacji HVAC; GAZEX
– firma zajmująca się konstruowaniem, produkcją oraz propagowaniem stosowania elektronicznych urządzeń do wykrywania i pomiaru stężeń gazów toksycznych i wybuchowych, Johnson Controls International – dostawca produktów, usług oraz rozwiązań

Prezentacja „na żywo” procedury zadziałania wszystkich zintegrowanych systemów bezpieczeństwa podczas pożaru

nr 10/2014

w zakresie systemów HVAC (chłodnictwa,
wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania), jak
również Systemów Automatyki Budynkowej
i BMS; Schrack Technik Polska – dostawca
produktów i rozwiązań w zakresie rozdziału
energii elektrycznej oraz transmisji danych
teletechnicznych; Sony Europe Limited – producent sprzętu audio, wideo, telekomunikacyjnego i informatycznego, Supo Cerber – dostawca systemów gaszenia mgłą wodną,
szczególnie obiektów zabytkowych (drewnianych) oraz przemysłowych, TOA Electronics
Europe – producent systemów nagłośnieniowych, komunikacyjnych i bezpieczeństwa
(DSO); XTRALIS (UK) – dostawca zaawansowanych rozwiązań z zakresu wczesnego wy-

krywania pożaru, gazu i zagrożenia bezpieczeństwa.
W ciągu dwóch dni warsztatów, odbywających się równolegle w dziewięciu salach,
zrealizowano panele tematyczne poszczególnych producentów. Uczestnicy mogli poszerzyć swoja wiedzę m.in. o umiejętność projektowania poszczególnych systemów i zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami
wszystkich firm, które zapewniają obiektom
wysoki poziom bezpieczeństwa.
Udział w dwudniowych warsztatach został
potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz
wszystkich partnerów spotkania.

Oprac. i fot. kk

otwarcie regionalnego biura PRE Edward Biel w Warszawie

F

irma PRE Edward Biel Producent Rozdzielnic Elektrycznych w dniu 28 sierpnia otworzyła Regionalne Biuro Techniczno-Handlowego w Warszawie przy ul. Ryżowej 49.
Uroczystego otwarcia siedziby dokonał sam
Edward Biel. W czasie prezentacji Szymon Biel
– dyrektor ds. marketingu opowiedział o kolejnych etapach rozwoju firmy oraz wprowadzanych na rynek produktach.
PRE Edward Biel zajmuje się produkcją
i prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych,
złączy kablowych, szaf pomiarowych, rozdzielnic stacyjnych słupowych i wnętrzowych
do stacji transformatorowych, rozdzielnic typowych i nietypowych w obudowach plastikowych, termoutwardzalnych i metalowych
(w różnych kolorach). Firma wykonuje złącza
i rozdzielnie dla zakładów energetycznych
i firm oraz prywatnych odbiorców. PRE
Edward Biel wykonuje typowe i indywidualne zamówienia i jest doświadczonym producentem rozdzielnic niskiego napięcia. Dzięki
zastosowaniu różnorodnych rozwiązań produkcyjnych produkty charakteryzują się wysoką jakością. Oferta firmy jest sukcesywnie
powiększana o nowe i innowacyjne produkty. W czasie spotkania można było zobaczyć
najnowsze rozwiązania rozdzielnic dla sterowania oświetleniem ulicznym oraz mającej
swoją premierę na targach ENERGETAB rozdzielnicę podziemną odporną na zalanie
oraz obudowy metalowej wykonanej w drugiej klasie ochronności. Rozdzielnica podziemna składa się ze studzienki (osłony zewnętrznej i obudowy wewnętrznej. Zbudo-
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Uroczyste otwarcie siedziby biura regionalnego
w Warszawie przez Edwarda Biela

wana jest ona z segmentów wykonanych
z przetworzonych butelek PET i nie wymaga
betonowania. Studzienka jest odporna na obciążenia do 40 t. Obudowa wewnętrzna – aluminiowa rozdzielnica malowana proszkowo
dostosowana jest do wymiarów studzienki
oraz wyposażenia elektrycznego. Obudowy
zapewniają szczelność do IP66 oraz odporność na uszkodzenie mechaniczne do IK10.
Produkowane przez PRE Edward Biel obudowy ognioochronne FireBOX, o stopniu
ochrony EI 60, stosowane są w budownictwie
do ochrony obwodów instalacji elektrycznych
oraz aparatury odpornych na działanie ognia.
Obudowy FireBOX wykonywane są z elementów konstrukcji stalowych, łączonych w sposób trwały. W skład konstrukcji wchodzą materiały odporne na działanie bardzo wysokich
temperatur (do 1500°C). Obudowy pokrywane są wieloma warstwami farb antykorozyjnych oraz ognioochronnych o odpowiedniej
grubości warstw, a elementy konstrukcji obudów o profilach otwartych oraz zamkniętych.
Obudowy wykonywane są w dowolnym rozmiarze.

Oprac. i fot. kk
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układów dużej mocy i średniego
napięcia, w tym tranzystorowych
układów wielopoziomowych; oryginalne układy przekształtników
wielopoziomowych, przede wszystkim dla systemów energetyki rozproszonej, w tym wiatrowej; kompensatory aktywne do poprawy jakości energii elektrycznej, w tym
dla rozproszonych systemów zasilania; rozwój teorii sterowania
przepływem energii w systemach
Smart Grid w oparciu o opracowane układy.
Dzięki wprowadzonym innowacjom i unikatowym w skali międzynarodowej wdrożeniom przeprowadzonym przy udziale współpracujących przedsiębiorstw, w tym
C&T Elmech, otrzymano zweryfikowane w praktyce krajowe rozwiązania, pozwalające na elastyczne projektowanie różnych urządzeń
zasilających dużej mocy, w tym
również dla systemów Smart Grid.
Ich instalacja przynosi znaczące
korzyści techniczne i ekonomiczne,
a opracowane rozwiązania stanowią zaawansowany technologicznie rodzimy produkt, wiodący technicznie i mocno konkurencyjny na
r ynkach światow ych. Świadczą
o tym również inne dotychczasowe
nagrody i wyróżnienia na targach
i wystawach krajowych i międzynarodowych. Tak znaczące osiągniecie naukowo-techniczne było możliwe tylko dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do występujących
problemów, a w następstwie osiągnięciu efektu synergii badań różnych współpracujących środowisk:
akademickich, instytutu badawczego oraz zakładu przemysłowego.
Pełna lista laureatów tegorocznych nagród podpisana przez Premiera i zamieszczona na BIP KPRM:
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/
1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html 
Oprac. red.
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Ekwador i energetyka
E

kwador położony jest po obu stronach Andów w najbardziej
wysuniętym na zachód rejonie Ameryki Południowej. Łańcuch Andów dzieli kraj na trzy krainy: nadbrzeżną równinę (Costa), góry (Sierra) oraz puszczę (Oriente). W Ekwadorze występują liczne wulkany, m.in. Cotopaxi (5897 m n.p.m.) i Sangay
(5230 m n.p.m.), należące do najaktywniejszych na Ziemi. Klimat
jest tropikalny, a średnia roczna suma opadów wynosi od 200 mm
w południowej części wybrzeża do 3000 mm we wschodnim Ekwadorze. Ponad 50% powierzchni Ekwadoru pokrywają równikowe
lasy deszczowe. Wnętrze lasu deszczowego stanowią wiecznie zielone rośliny liściaste. Na wybrzeżu Pacyfiku występują lasy
suche.
Do Ekwadoru należy położony na Pacyfiku, około 1000 kilometrów od części kontynentalnej, archipelag Galapagos, obejmujący
grupą 13 wysp pochodzenia wulkanicznego. Wyspy Galapagos są
siedliskiem żółwi słoniowatych, legwanów morskich i lądowych
a także różnego ptactwa. Na początku XIX wieku swoje zoologiczne obserwacje na tych obszarach prowadził Karol Darwin. Wyspy
Galapagos zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO.
Gospodarka Ekwadoru opiera się głównie na wydobyciu ropy
naftowej oraz rolnictwie. Ropa naftowa początkowo wydobywana z odwiertów tylko na lądzie, jest obecnie wydobywana z odwiertów w obszarach szelfów oceanów. Oprócz ropy naftowej i gazu
ziemnego rozwinęło się kopalnictwo rud cynku, miedzi, ołowiu,
srebra oraz złota. Większość bogatych złóż usytuowana jest w terenach trudnodostępnych. Wydobycie złota, którego początki eksploatacji sięgają XVI wieku, po okresie stagnacji ponownie reaktywowano w końcu XX wieku. Bogate złoża złotonośne zostały
odkryte w południowo-wschodniej prowincji Zamora-Chinchipe.
Mocną stroną gospodarki jest rzemiosło, między innymi wyrób
słynnych kapeluszy panama.
Energię elektryczną w Ekwadorze pozyskuje się głównie z ropy
naftowej i energii wodnej. W elektrowniach wodnych wytwarza
się około 40% produkcji energii elektrycznej. Nieliczne elektrownie węglowe znajdują się w rejonie Amazonii. Położenie kraju pod
równikiem sprzyja rozwojowi dużych elektrowni fotowoltaicznych.
Dzień pod równikiem przez cały rok trwa 12 godzin. Powstaje także dużo elektrowni wiatrowych budowanych w oceanicznej strefie przybrzeżnej. Na archipelagu Galapagos około 60% energii
elektrycznej wytwarza się z ropy naftowej, a pozostałe to elektrownie wiatrowe i słoneczne.
Energetyka przesyłowa Ekwadoru oparta jest głównie na liniach
napowietrznych. Uzasadnione to jest górskim ukształtowaniem
terenu oraz większą elastycznością linii napowietrznej podczas
częstych trzęsień ziemi. Układ przesyłowy energetyki stanowią
trójfazowe sieci trójprzewodowe oraz sieci jednofazowe, jednoprzewodowe. Główne krajowe linie przesyłowe pracują na napięciu 110 kV oraz 30 kV. Napięcie przesyłowej sieci średniego napięcia w terenie zabudowanym wynosi 22,8 kV oraz 13,2 kV. Na wyspach Galapagos w rejonach rezerwatów i parków narodowych
napięcie przesyłowe obniżono do 2 kV. W domowych insta- 21 »

20

w w w. e l e k t r o . i n f o . p l

nr 10/2014

20 »

lacjach elektrycznych o napięciu 110 V i częstotliwości 60 Hz
stosuje się sieci w układzie w układzie TT. Transformatory jednofazowe po stronie dolnego napięcia mają dwa uzwojenia o napięciu 110 V. Transformatory zawieszane są na betonowych słupach
energetycznych ustawianych w chodnikach ulic. Stosowane transformatory energetyczne są produkowane w ekwadorskiej firmie
INATRA, której zakłady produkcyjne znajdują się w Guayaquil.
Stosowane są też transformatory firmy Siemens importowane z zakładów w Kolumbii. Uliczne instalacje przyłączeniowe są bardzo
chaotyczne i tak pogmatwane, że można przyrównać je tylko do
mitologicznego węzła gordyjskiego.
W miastach spotyka się posiadłości zamożniejszych mieszkańców chronione przed niepowołanymi ogrodzeniem z umieszczonym na wysięgniku przewodem elektrycznym pod napięciem.
Na terenie Ekwadoru, mimo że występują burze z piorunami,
nie są wymagane instalacje odgromowe. Tylko na niektórych wysokich wieżach kościelnych w miastach można dostrzec piorunochron. Wszystkie dachy są kryte ceramiczną dachówką, która ma
dużą rezystancję i chroni od skutków uderzenia pioruna. Większość domów z uwagi na klimat równikowy nie ma komina. Domy
wznoszone są z cegieł o wymiarach 39 ×18×7,5 cm (współczesna
cegła polska ma wymiar 25×12×6,5 cm). Budowle pozostałe po Inkach charakteryzują się trapezowymi oknami i otworami drzwiowymi. Charakterystyczny w tych budowlach jest mur, w którym
Inkowie układali bardzo dokładnie obrobione i pasujące do siebie
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kamienie. Różnorodność wielkości układanych asymetrycznie kamieni czyniła budowlę odporną na siły występujących trzęsień
ziemi.
Pierwsza kolej w Ekwadorze została uruchomiona w 1910 roku,
oddając odcinek od Quito do Guayaquil. Tor kolejowy posiada rozstaw między osiami główek szyn 115 cm. Była to kolej parowa
i funkcjonowała na niektórych trasach do końca XX wieku. Od lat
osiemdziesiątych ubiegłego wieku parowozy zastępowano lokomotywami spalinowymi z silnikami Diesla. Eksploatowane lokomotywy z silnikiem Diesla mają regulację prędkości opartą na
elektrycznym układzie Leonarda. Dostawcą lokomotyw elektryczno-spalinowych jest firma GEC Alsthom. Obecnie niektóre trakty kolejowe są wyłączone z ruchu, gdyż komunikacja samochodowa jest bardziej ekonomiczna. Trakcja elektryczna nie została w Ekwadorze nigdy zastosowana. Jedynie w stolicy Quito kursują elektryczne trolejbusy.
Ciekawostką w Ekwadorze, jak i w innych krajach na równiku,
jest obserwowany laminarny wypływ wody z wanny. Wypływająca woda z wanny nie tworzy żadnych zawirowań, co związane
jest z zerową wartością siły Coriolisa. Siła Coriolisa powodowana
ruchem obrotowym Ziemi, osiąga największe wartości na biegunach, a jej wartość zanika na równiku. Woda wypływająca z wanny na półkuli północnej tworzy wir o kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, a na południowej zgodnie z nim.

Tekst i fot. Stefan Gierlotka
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KIERuj

się jakością
Osprzęt elektryczny marki OSPEL

Tak jak w grze, każdy ruch jest starannie przemyślany i nie ma w nim miejsca na przypadek,
tak i w kwestii urządzania wnętrz aranżacja powinna być budowana według konkretnej strategii,
a wszystkie elementy wyposażenia odpowiednio zaplanowane. Zanim jednak dobierzemy właściwe
meble i dodatki, powinniśmy zadbać o prawidłowe rozmieszczenie osprzętu elektrycznego, który
stanowić będzie o komforcie i funkcjonalności danego pomieszczenia. Dobrze rozegrane wnętrze
z łatwością stworzymy dzięki nowej kolekcji osprzętu elektrycznego KIER ﬁrmy OSPEL.

Postaw na jakość i wygodę

Zgrana całość

Co stanowi o komforcie i wygodzie danego wnętrza?
Oczywiście dopracowanie podczas jego aranżacji każdego,
nawet z pozoru najmniejszego szczegółu. Zatem wybierając
osprzęt elektryczny należy postawić przede wszystkim na
jakość wykonania i funkcjonalność elementów. Właśnie
dlatego projektanci ﬁrmy OSPEL stworzyli kompaktowe
rozwiązanie, w postaci kolekcji KIER, która stanowi
odzwierciedlenie nowoczesnego designu i najwyższej klasy
precyzji wykonania.
W najnowszej ofercie znajdziemy szeroki wybór
monoblokowych elementów od pojedynczych i podwójnych
łączników, przez różnego rodzaju gniazda, po ściemniacze
czy akcesoria do łączników o podwyższonej odporności
na wilgoć. Duża ilość funkcjonalnych elementów sprawia,
że tworzenie elektrycznej instalacji nie będzie stanowić
żadnego problemu. Dzięki takiemu asortymentowi
usprawnimy wszelkie prace w pomieszczeniach kuchennych
i biurowych, z kolei w salonie, czy sypialni podniesiemy
komfort użytkowania i zapewnimy niezbędne udogodnienia.
Co więcej, osprzęt ten można również zamontować
w miejscach narażonych na zwiększoną wilgotność.
Wykorzystując specjalny zestaw uszczelniający do
łączników, możliwe jest zabudowanie elementów IP20 jako
łączniki IP44, dzięki temu w każdym pomieszczeniu domu
można utrzymać ten sam akcent osprzętowy.

Wybierając osprzęt elektryczny powinniśmy zwrócić
uwagę także na kolorystykę, formę i kształt. Dlaczego?
Gdyż zgraną kompozycję wnętrza stworzymy jedynie
dobierając stylistycznie poszczególne elementy aranżacji.
Seria osprzętu elektroinstalacyjnego KIER ﬁrmy OSPEL
stanowi połączenie zdecydowanych, nowatorskich
kształtów, ponadczasowej kolorystyki i atrakcyjnych wzorów
podświetlenia. Dzięki takiej formie bez trudu wpasuje się
w charakter zarówno nowoczesnego, jak też tradycyjnego
pomieszczenia. Linia opiera się na kształcie klasycznego
kwadratu z delikatnie wypukłym środkiem, a niektóre
modele łączników zostały dodatkowo wzbogacone
subtelnymi, podświetlanymi komponentami. Atutem kolekcji
są również naturalne barwy elementów, gdyż wszystkie
modele dostępne są w kolorach: białym i beżowym. Dzięki
łagodnej, pastelowej kolorystyce będą idealnie współgrały
nie tylko z jasnymi, tradycyjnymi odcieniami ścian, ale
także tymi w bardziej intensywnych i odważnych barwach,
tj. czerwień, żółty, ﬁolet lub też wzorzystymi tapetami.
Wobec tego można bez przeszkód komponować różne
zestawienia, czy to harmonijne kolorystycznie, czy też
bardziej kontrastowe, które nadadzą wyrazu całości.
Kolekcja KIER ﬁrmy OSPEL to niekwestionowany zwycięzca
w aranżacji wnętrz. Zapewni jakość i komfort użytkowania

KARO

SONATA

AS

Karo to seria, która łączy w sobie
wszystkie aktualnie obowiązujące
trendy. Klasyczne kształty i prosta
forma zostały przełamane delikatnymi wypukłościami. Smukły, subtelnie
zaokrąglony kształt sprawia, że całość nabiera lekkości. Kolekcja Karo
zawiera szereg elementów w zróżnicowanej kolorystyce – klasycznej bieli, perłowego odcienia ecru, metalicznej czekolady, chłodnego, perłowego
srebra. Charakterystyczna linia oraz
oryginalna kolorystyka sprawiają, że
kolekcja Karo dobrze prezentuje się
zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach.

Seria Sonata opiera się na zdecydowanym i prostym w wyrazie kwadracie. To kolekcja dla osób poszukujących ciekawych detali. Świadczy
o tym również szeroka gama kolorystyczna osprzętu – od delikatnej
i tradycyjnej bieli, przez ecru, po
metaliczne odcienie szampańskiego
złota, matowego srebra, czekolady,
po niezwykle okazałą i elegancką
metaliczną czerń. W ramach serii
znajdziemy również wielokrotne ramki zewnętrzne wykonane ze szkła,
aluminium, drewna, kamienia oraz
stali szlachetnej, które zwiększają
możliwości dekoracyjne osprzętu
i podnoszą jego walory estetyczne.

Seria As to nowoczesna, elegancka, atrakcyjna i funkcjonalna seria
łączników i gniazd podtynkowych,
która podkreśli styl i charakter naszego mieszkania. Produkty z tej serii
mogą być montowane w ramkach
wielokrotnych, które są ramkami
uniwersalnymi, czyli umożliwiają
montaż produktów zarówno w wersji
poziomej, jak i pionowej. Produkty
z serii AS są dostępne w kolorze białym i ecru. Bez wątpienia produkty
AS-a będą modnym akcentem każdego wnętrza. Wysoka jakość, prosty
i współczesny design sprawiają, że
seria robi wrażenie i przyciąga wzrok.

osprzętu elektrycznego na długie lata oraz idealnie
wkomponuje się w charakter danego pomieszczenia.
Podczas zmiany wystroju wnętrza czy remontu mieszkania,
często pojawia się konieczność zmiany umiejscowienia bądź
wymiany osprzętu elektrycznego na nowy.
Podpowiadamy, jak to zrobić dobrze i bezpiecznie.
Wymieniając łącznik, należy najpierw określić typ
interesującego nas elementu – najpopularniejsze to: łącznik
jednobiegunowy, dwugrupowy (świecznikowy), zmienny
(schodowy), krzyżowy oraz przycisk dzwonkowy. Możemy
zdecydować się na modele tradycyjne lub z podświetleniem
– te ostatnie polecane są szczególnie w miejscach
zaciemnionych. Zanim jednak udamy się na zakupy, warto
sprawdzić, jaki rodzaj przewodów zastosowany został
w instalacji elektrycznej. Większość instalacji wykonana
jest przewodami sztywnymi jednodrutowymi, ale można
jeszcze spotkać instalacje wykonane przewodami giętkimi
wielodrutowymi.
W tym ostatnim przypadku musimy zastosować osprzęt
z zaciskami śrubowymi. W pozostałych sytuacjach
możemy wybrać między osprzętem z zaciskami śrubowymi
a samozaciskowymi.
Przystępując do wymiany jakiegokolwiek elementu
osprzętu, należy pamiętać o wyłączeniu bezpieczników
instalacji elektrycznej. Następnie trzeba zdemontować
stary łącznik poprzez odkręcenie wkrętów mocujących do
puszki lub pazurków, które znajdują się zazwyczaj pod

klawiszem łącznika. Kolejnym krokiem jest odkręcenie
przewodów od zacisków instalacyjnych. Nowy łącznik
przygotowujemy poprzez zdemontowanie klawisza
i pokrywy mocującej, a następnie sprawdzamy
odpowiednią długość odizolowania przewodu według
przymiaru umieszczonego na podstawie łącznika.
Następnie możemy przystąpić do przykręcenia lub
wsunięcia przewodów instalacyjnych do zacisków.
Za pomocą wkrętów montażowych lub pazurków
rozporowych mocujemy moduł łącznika w puszce
instalacyjnej. Ostatnim krokiem jest założenie ramki
zewnętrznej na moduł, zatrzaśnięcie pokrywy mocującej
oraz założenie klawisza funkcyjnego.

OSPEL S.A. to ﬁrma, która na polskim
rynku istnieje już od sześćdziesięciu lat.
OSPEL S.A. jako czołowy producent osprzętu
elektrycznego posiada bardzo szeroki
asortyment wyrobów.
W naszej ofercie znajdują się produkty takie
jak łączniki i gniazda podtynkowe, natynkowe,
przedłużacze, przewody przyłączeniowe,
dzwonki i gongi, rozgałęźniki i odgałęźniki,
wtyczki, puszki oraz inne akcesoria
elektroinstalacyjne.

ochrona przeciwpożarowa

podstawy projektowania instalacji
oddymiania grawitacyjnego
mł. bryg. mgr inż. Edward Skiepko – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Oddymianie grawitacyjne to, obok systemów nadciśnieniowych i wentylacji wyciągowo-nawiewnej, jeden z systemów wykorzystywany do odprowadzania dymu i ciepła powstałego
podczas pożaru. Zastosowanie instalacji oddymiającej powoduje usunięcie gazów i dymów
pożarowych, a tym samym pozwala np. na utrzymanie pionowych dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od zadymienia, zabezpieczenie konstrukcji budynku przed uszkodzeniem związanym z działaniem wysokiej temperatury oraz niedopuszczenie do rozgorzenia.

W

zależności od miejsca instalacji
oraz zadania, jakie spełnia
w budynku, możemy mówić o instalacjach oddymiających:
 klatki schodowe,
 poziome drogi ewakuacyjne,
 szyby dźwigów,
 magazyny wysokiego składowania,
 sceny teatralne,
 budynki produkcyjno-magazynowe,
budynki
użyteczności publicznej.

Instalacje do odprowadzania dymu
i ciepła w myśl przepisów ochrony
przeciwpożarowej [2] są urządzeniami przeciwpożarowymi. Zgodnie z definicją przez pojęcie „urządzenia przeciwpożarowe” – należy rozumieć urządzenia (stale lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące
do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności m.in. właśnie urządzenia oddymiające.
Każde urządzenie przeciwpożarowe
powinno być wykonane zgodnie z projektem – oczywiście projektem możliwie szczegółowym – uzgodnionym
pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem jego użytkowania jest przeprowadzenie prób potwierdzających
jego prawidłowe działanie. Zatem projekt systemu oddymiania to projekt
zawierający szczegółowe rozwiązania
w zakresie:
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 doboru i obliczeń powierzchni od-

dymiania, powszechnie stosowane są tu jako zasady wiedzy technicznej zapisy polskiej normy
PN-B-02877-4 [3],
 realizacji sposobu sterowania oddymianiem – mamy tu różne rozwiązania, oprócz sterowania elektrycznego występuje także sterowanie
pneumatyczne, topikowe ze sprężyną lub siłownikiem gazowym.
Poszczególne typy sterowań mają
oczywiście swoje wady i zalety,
 wskazanie sposobu napowietrzania, czyli kompensacji i zapewnienia dopływu powietrza w miejsce
gazów i dymów już usuniętych,
 sposobu odbioru instalacji, w tym
określenia rodzaju testów pozwalających potwierdzić prawidłowość działania instalacji.

wymagania
formalnoprawne
Przepisy [1] wymagają, aby samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu oraz rozwiązania zapewniające usuwanie dymu (grawitacyjnie
lub mechaniczne) z pomieszczeń i dróg
ewakuacyjnych instalowane były:
 w krytych ciągach pieszych (pasażach), do których przylegają lokale
handlowe i usługowe,
 w przekrytych dziedzińcach wewnętrznych,
 na scenach teatralnych o powierzchni powyżej 150 m2,
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 w podziemnych kondygnacjach

budynków, w których znajdują się
pomieszczenia przeznaczone dla
ponad 100 osób oraz budowlach
podziemnych z takim pomieszczeniem,
w
 garażach zamkniętych w strefie pożarowej przekraczającej
1500 m2,
 w budynkach wielokondygnacyjnych określonych w § 245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [1]
na klatkach schodowych odpowiednio zamykanych i obudowanych,
 w budynkach wysokich i wysokościowych w sposób określony
w § 246 i § 2474 rozporządzenia [1],
 w szybach dźwigu przeznaczonego
dla ekip ratowniczych.
Podobnie jak przy stałych urządzeniach wodnych, również zastosowanie
samoczynnych urządzeń oddymiających lub samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywana dymu powoduje złagodzenie wymagań budowlanych w zakresie:
 klasy odporności pożarowej budynków,
 dopuszczalnej powierzchni stref
pożarowych,
 dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych,
 dopuszczalnej długości przejść
ewakuacyjnych.
Oddymianie grawitacyjne jest to system, który wykorzystuje w swoim działaniu przede wszystkim zjawisko unoszenia gorącego dymu i jego koncen-

trację w wyższych przestrzeniach pomieszczeń.

cele i funkcje systemu
oddymiania grawitacyjnego
Podstawowe cele systemów grawitacyjnego oddymiania, jak i w ogóle systemów służących do usuwania dymu,
związane są z ich działaniem w czasie
pożaru, w szczególności dotyczą one:
 umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z budynku objętego pożarem,
 zwiększenie widoczności poprzez
usunięcie dymu oraz gazowych produktów spalania z klatki schodowej, na którą przedostał się dym,
 zwiększenie widoczności i umożliwienie działań ekipom ratowniczym w przypadku budynków produkcyjno-magazynowych,
 ograniczenie stężenia toksycznych
produktów spalania i rozkładu termicznego oraz temperatury, również poprzez usunięcie ich wraz
z dymem, a także poprzez rozrzedzenie napływającym, świeżym
powietrzem,
 zmniejszenie ryzyka zawalenia się
budynku lub jego części poprzez
usunięcie gorących gazów spod
sufitu, dzięki czemu maleje możliwość nagrzania się elementów
konstrukcyjnych budynku do wartości krytycznych, po przekroczeniu których, następuje utrata ich
właściwości nośnych,
 zmniejszenie strat materialnych
wywołanych działaniem dymu
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uzgadnianie projektu
budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej
bryg. w st. spocz. mgr inż. Antoni Celej

Efektem współpracy projektanta i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest uzgodnienie projektu w zakresie jego zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej.

P

rzedmiot i zakres uzgodnienia
określa §5 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpożarowej [2].
Podstawę uzgodnienia projektu
budowlanego w zakresie spełnienia
wymagań ochrony przeciwpożarowej stanowią dane określone przez
projektanta, dotyczące warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektu
budowlanego, obejmujące w szczególności:
1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;
Rodzaj budynku oraz dla budynku
PM maksymalna gęstość obciążenia
ogniowego strefy pożarowej PM
Q, w [MJ/m2]

2) odległość od obiektów sąsiadujących;
3) parametry pożarowe występujących substancji palnych;
4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;
5) kategorię zagrożenia ludzi,
przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych
pomieszczeniach;
6) ocenę zagrożenia wybuchem
pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
7) podział obiektu na strefy pożarowe;
8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ognio-

wej i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych;
9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagań wynikających z przyjętego
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych
urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego sys-

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia
ogniowego strefy pożarowej PM Q, w [MJ/m2]
PM
ZL

IN

Q ≤ 1000

1

1000 < Q ≤ 4000

Q > 4000

2

3

4

5

6

ZL

8

8

8

15

20

IN

8

8

8

15

20

PM Q ≤ 1000

8

8

8

15

20

PM 1000 < Q ≤ 4000

15

15

15

15

20

PM Q > 4000

20

20

20

20

20

Tab. 1. Odległości między budynkami ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej

Kategoria zagrożenia ludzi

1
ZL I, ZL III, ZL IV, ZL V
ZL II

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w [m2]
w budynku wielokondygnacyjnym
w budynku o jednej
wysokim
kondygnacji nadziemnej (bez
niskim
średniowysokim
i wysokościowym
ograniczenia wysokości)
(N)
(SW)
(W) i (WW)
2

3

4

5

10 000

8000

5000

2500

8000

5000

3500

2000

Tab. 2. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych dla ZL
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temu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
12) wyposażenie w gaśnice;
13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
14) drogi pożarowe.
Poniżej omówione zostaną poszczególne wymagania z zakresu
ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do ww. poszczególnych punktów.
Ad. 1) Powierzchnia, wysokość
i liczba kondygnacji
Zgodnie z § 8 [1] ze względu na
wysokość budynki dzielimy na cztery kategorie:
1) niskie (N) – do 12 m włącznie
nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
2) średniowysokie (SW) – ponad
12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
3) wysokie (W) – ponad 25 m do
55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
4) wysokościowe (WW) – powyżej
55 m nad poziomem terenu.
Wysokość budynku, służącą do
przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu
terenu przy najniżej położonym wej-
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Miej wszystko
pod kontrolą
W dziedzinie wytwarzania energii
elektrycznej i sterowania silnikami
przemysłowymi firma ComAp
jest znakomitym wyborem oferującym:
Zaawansowane oraz innowacyjne
rozwiązania techniczne
Wiodące platformy o dużej elastyczności
Najlepsze zdalne sterowanie przemysłowe
Nieporównywalna jakość i niezawodność
Znakomite wsparcie techniczne
Dostępność na całym świecie
za pośrednictwem naszej sieci dystrybucyjnej

OFERUJEMY
n r 1 0 / 2 0 1 4ROZWIĄZANIE
DLA KAŻDEJ APLIKACJI

w w w . eOdwiedź
l e k t r o . i nnaszą
fo.pl

stronę internetową
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Rozdzielnice nn o prądach
znamionowych do 7300 A

Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl

Rozdzielnice nn o modułowej
budowie, z kasetami wysuwnymi,
przeznaczone do dystrybucji
energii elektrycznej nn oraz
do zasilania i sterowania odpływami
silnikowymi. Zastosowanie
w dużych zakładach przemysłowych
i obiektach infrastrukturalnych.

System funkcjonalny rozdzielnic
niskiego napięcia wykorzystywany
do wszystkich systemów dystrybucji
energii nn, zarówno w środowisku
przemysłowym, jak i komercyjnym.

Ponadto oprócz rozdzielnic typu
OKKEN (licencja Schneider Electric)
Prefabrykowane są rozdzielnice:
– X-ENERGY (technologia Eaton Electric),
– PRISMA Plus P (technologia Schneider Electric),
– XL3-... (technologia LEGRAND),
– rozwiązania uniwersalne z zastosowaniem obudów i aparatów
renomowanych producentów.

ELEKTROTIM S.A.
nr 10/2014

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8
tel. 71 352 13 41, 71 351 40 70, faks 71 351 48 39
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zestawienie
przegląd koryt kablowych
KK-SN-50555-3,0

Dystrybutor: BALTRAS Monika Kiełczewska
19-200 Grajewo, ul. Ekologiczna 14
tel./faks 86 272 90 97
baltras@baltras.pl
www.koryta-kablowe.pl
Producent: BALTRAS Monika Kiełczewska
Typ koryta:
siatkowe koryto kablowe ze stali AISI 304/AISI 316

Uwagi techniczne:
Jesteśmy polskim producentem siatkowych koryt kablowych
ze stali nierdzewnej AISI 304 i kwasoodpornej AISI 316. Nasze
produkty obejmują pełny system o szerokości 40–425 mm.
Dzięki użyciu prętów o średnicy 5 mm koryta charakteryzują się dużą sztywnością i nośnością. Jednocześnie łatwo
jest budować trasy z uwagi, że szerokość koryt jest wielokrotnością wymiaru podstawowego. Dodatkowymi zaletami
są uniwersalny system wsporników do szybkiego montażu,
odporność na agresywne środowisko oraz łatwość utrzymania w czystości. Oferujemy szybką realizację zamówień oraz
rabaty. Nasze produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją.

Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 2
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
16,65 (przy podporach co 2 m)
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
55×50×3000
Masa mb, w [kg]: 1

WPR 150
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
150×600×6000
Masa mb, w [kg]: 10,2

Dystrybutor: EL-PUK Sp. z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Kościelna 15
tel. 42 211 88 01, faks 42 211 88 04
marketing@elpuk.com.pl
www.elpuk.com.pl
Producent: EL-PUK Sp. z o.o.

Uwagi techniczne:
Korytka samonośne typu ciężkiego WPR przeznaczone są do
montażu w obiektach, gdzie nie ma możliwości wykonania
podpór w standardowych odstępach. Badania potwierdziły, że korytka spełniają wymagania DIN-EN 61537/PN-EN
61537 oraz że prawidłowo zmontowane utrzymują ciągłość
elektryczną. Wykres dopuszczalnych obciążeń pozwala na
wybór odstępu między podporami w granicach od 3 do 6 m
w przypadku korytek WPR 120 oraz w granicach od 6 do 8 m
dla korytek WPR 150. Dostępne szerokości korytek od 200 do
600 mm. Nasze produkty objęte są 36-miesięczną gwarancją.

Typ koryta: korytko samonośne
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 8
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
135 (przy podporach co 8 m)

G 50
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
53×600×3000
Masa mb, w [kg]: 2,8

Dystrybutor: EL-PUK Sp. z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Kościelna 15
tel. 42 211 88 01, faks 42 211 88 04
marketing@elpuk.com.pl
www.elpuk.com.pl
Producent: EL-PUK Sp. z o.o.
Typ koryta: korytko siatkowe
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 2,5

Uwagi techniczne:
Systemy korytek siatkowych są doskonałym rozwiązaniem,
gdy ciężar kabli jest stosunkowo niewielki. Są lekkie, łatwe
w montażu, nie wymagają stosowania drogich specjalistycznych narzędzi przy zmianie kierunku i poziomu prowadzenia
trasy. Przy prawidłowym montażu trasy zapewniają ciągłość
elektryczną. Korytka siatkowe występują w trzech podstawowych wykonaniach z różną odpornością na korozję: oznaczone
symbolami S – cynkowanych metodą Sendzimira, F – cynkowanych metodą zanurzeniową na gorąco oraz E – produkowanych z drutów ze stali wysokiej jakości. Korytka spełniają
wymagania normy DIN-EN 61537/PN-EN 61537, co potwierdza certyfikat. Szerokości od 60 do 600 mm. Nasze produkty
objęte są 36-miesięczną gwarancją.

Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
15 (przy podporach co 2,5 m)
Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez ﬁrmy
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przegląd koryt kablowych
NIXKZN 50x125
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
50×125×2000
Dystrybutor: KOPOS ELEKTRO PL Sp. z o.o.
52-438 Wrocław, ul. Giełdowa 12
tel. 71 333 66 53, faks 71 333 66 75
kopos@kopos.pl, www.kopos.pl
Producent: KOPOS KOLIN a.s.
Typ koryta: koryto kablowe ze stali nierdzewnej
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 2
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
135 (przy podporach co 2 m)

połączenie za pomocą śrub. Górna część koryta jest wyprofilowana tak, aby zapobiec uszkodzeniu kabla podczas montażu.
Nasze produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją.

Masa mb, w [kg]: 1,533
Uwagi techniczne:
Wyroby ze stali nierdzewnej wykonywane są z austenitycznej
stali chromowo-niklowej zgodnie z odpowiednimi normami
ĆSN 17 240, AISI 304, DIN X5CRnI18-10, W .-nR. 1. 4301.
Na zamówienie możliwość wykonania koryt ze stali w normie
AISI 316. Połączenie korytek wykonuje się za pomocą złączek
NIXS 50/NIXS 100 oraz śrub NIXSMP 6×10. Połączenie korytka z osprzętem jest bezpośrednie (bez zastosowania złączek
– korytko wsuwane jest do akcesoriów). Łączenie korytek kablowych i kształtek dla poziomej lub pionowej zmiany kształtu
trasy wykonane jest przez wsunięcie korytka do kształtki oraz

Cablofil
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
od 30×50×3000 do 105×600×3000

ka siatkowe spełniają wymagania wytrzymałości ogniowej
E90. Nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.

Masa mb, w [kg]: od 0,6
Dystrybutor: Legrand Polska Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50
tel. 22 549 23 30, faks 22 843 94 51
info@legrand.com.pl, www.legrand.pl
Producent: Legrand Polska Sp. z o.o.
Typ koryta: siatkowe koryta kablowe
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 1,5
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
120 (przy podporach co 1,5 m)

Uwagi techniczne:
Konstrukcja koryt siatkowych pozwala uzyskać wysoką
wytrzymałość mechaniczną. Wszystkie koryta siatkowe
posiadają bezpieczny brzeg, który zapobiega uszkodzeniu
izolacji kabla oraz skaleczeniu podczas instalacji. Różne
rodzaje powłok (ocynk elektrolityczny, ocynk ogniowy, stal
nierdzewna 304L i 316L) zapewniają doskonałą odporność
na korozję, dzięki czemu koryta siatkowe mogą być zastosowane nawet w bardzo wymagających środowiskach. Oferta katalogowa zawiera rozmiary od 30×50 do 105×600,
a także pokrywy, wsporniki i inne akcesoria. Wszystkie koryt-

GR, GRS
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
17 (GRS przy podporach co 3 m)

Dystrybutor: Niedax Kleinhuis Polska Sp. z o.o.
42-680 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 133
tel. 32 381 98 10, 32 381 98 11
faks 32 384 39 56
info@niedax.pl
www.niedax.pl
Producent: Niedax

Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
35/40/60/85/110×40...600×3000
Masa mb, w [kg]: 3,33
Uwagi techniczne:
Korytka dostępne są w wersjach: ocynkowane galwanicznie,
ocynkowane metodą ogniową-zanurzeniową, ze stali nierdzewnej 1.4301. Nasze produkty objęte są 24-miesięczną
gwarancją.

Typ koryta: siatkowe koryta kablowe
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 3

RLV, RL, RS, RSV
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]:
67 (RS przy podporach co 2,75 m)

Dystrybutor: Niedax Kleinhuis Polska Sp. z o.o.
42-680 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 133
tel. 32 381 98 10, 32 381 98 11
faks 32 384 39 56
info@niedax.pl
www.niedax.pl
Producent: Niedax

Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
35/60/85/110×50...600×3000
Masa mb, w [kg]: 7,87
Uwagi techniczne:
Korytka dostępne są w wersjach: ocynkowane metodą Sendzimira, ocynkowane metodą ogniową-zanurzeniową, ze stali
nierdzewnej 1.4301 oraz 1.4571. Nasze produkty objęte są
24-miesięczną gwarancją.

Typ koryta: koryta kablowe
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 2,75
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zestawienie
przegląd koryt kablowych
GR-Magic
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
od 35×50×3000 do 105×600×3000
Masa mb, w [kg]: od 0,45 do 3,6

Dystrybutor: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Gierdziejewskiego 7
tel. 22 101 14 00, 22 101 14 10
faks 22 101 14 01, 22 101 14 02
warszawa@obo.pl
www.obo-bettermann.pl
Producent: OBO Bettermann GmbH
Typ koryta: korytko siatkowe

Uwagi techniczne:
GR-Magic® to korytka siatkowe z opatentowanym systemem
połączeń bezśrubowych, znacznie zwiększającym szybkość
układania instalacji, pozwalającym również na znaczne zmniejszenie kosztów instalacji. Bezśrubowy system połączeń został
przebadany pod kątem zachowania ciągłości elektrycznej, co
jest potwierdzone odpowiednimi raportami z badań wg PN-EN 61537. W celu ochrony antykorozyjnej korytek wykonuje
się je w kilku rodzajach powłok, tj. ocynk galwaniczny, ocynk
ogniowo-zanurzeniowy oraz w wersjach ze stali nierdzewnej
304 i kwasoodpornej 316. Oferowane wysokości boków 35,
55, 105 mm wykonuje się w szerokościach od 50 do 600 mm.
Posiada certyfikat E30/E90. Nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.

Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 3
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]: 125

LKS
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
od 60×50×2000 do 60×400×2000
Masa mb, w [kg]: od 1,05 do 4,13

Dystrybutor: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Gierdziejewskiego 7
tel. 22 101 14 00, 22 101 14 10
faks 22 101 14 01, 22 101 14 02
warszawa@obo.pl
www.obo-bettermann.pl
Producent: OBO Bettermann GmbH

Uwagi techniczne:
Koryta kablowe typu LKS 6 wykonane zostały w zależności od szerokości z blachy stalowej o grubości 0,75 mm
i 0,9 mm, ocynkowanej metodą Sendzimira. Typoszereg koryt
o wysokości boku 60 mm obejmuje koryta w szerokościach
50 do 400 mm, dostarczanych w długości handlowej
2000 mm. Łączenie koryt możliwe jest za pomocą łączników
bezśrubowych typ RV 6, dopasowanych do szerokości koryta
i zapewniających również zachowanie ciągłości elektrycznej, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi badaniami.
Posiadają certyfikat E30/E90. Nasze produkty objęte są
12-miesięczną gwarancją.

Typ koryta: koryto kablowe
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 2,5
Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]: 140

RKS-Magic
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×dł.), w [mm]:
od 35×100×3000 do 60×600×3000
Masa mb, w [kg]: od 1,07 do 6,28

Dystrybutor: OBO Bettermann Polska Sp. z o.o.
02-495 Warszawa
ul. Gierdziejewskiego 7
tel. 22 101 14 00, 22 101 14 10
faks 22 101 14 01, 22 101 14 02
warszawa@obo.pl
www.obo-bettermann.pl
Producent: OBO Bettermann GmbH
Typ koryta: koryto kablowe
Maksymalna odległość między podporami, w [m]: 2,5

Uwagi techniczne:
Koryta perforowane typu RKS-Magic® wykonane zostały w zależności od szerokości z blachy stalowej o grubości
0,75 mm lub 0,9 mm ocynkowanej metodą Sendzimira, ogniowo-zanurzeniowo lub stali nierdzewnej/kwasoodpornej (304
i 316). Zakres proponowanych szerokości to: 50 do 600 mm,
dostarczanych w długości handlowej 3050 mm. Opatentowane przez firmę OBO Bettermann rozwiązanie z połączeniem
bezśrubowym pozwala na znaczną oszczędność czasu i pieniędzy, ogranicza liczbę potrzebnych śrub, łączników i narzędzi, po prostu zwiększa możliwości montażowe o 200%,
zapewnia przy tym także zachowanie ciągłości elektrycznej
trasy, bez konieczności stosowania dodatkowych mostków.
Posiada certyfikat E30/E90. Nasze produkty objęte są 12-miesięczną gwarancją.

Maksymalne obciążenie dla koryt, w [kg/m]: 135
Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez ﬁrmy
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prezentacja

obudowy i drzwi
ognioochronne EI
mgr inż. Dominik Czado – PRE Edward Biel

Współcześnie jesteśmy świadkami ciągłego podnoszenia standardów i wzrostu wymagań
dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. W artykule zaprezentujemy produkty, które spełniły wysokie kryteria bezpieczeństwa i po pomyślnym przejściu odpowiednich testów mogły stać się integralną częścią tak szczególnie ważnych elementów instalacji elektrycznej, jak szafy rozdzielcze oświetlenia ewakuacyjnego, zasilania dźwigów przeznaczonych dla ekip ratowniczych, klap dymowych itp. Obudowy
FIREBOX spełniające wymagania EI 15 do EI 90, produkowane przez firmę PRE Edward Biel,
wykonane zostały zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i aktów prawnych.

T

e „ognioodporne pudełka” –
FIREBOXY firmy PRE Biel, idealnie nadają się do stosowania w każdym obiekcie mieszkalnym, biurowym, handlowym i przemysłowym.
Wszędzie tam, gdzie musi być zapewniona bezwzględna ochrona instalacji
i aparatury przed skutkami działania
bardzo wysokiej temperatury, jaka
może pojawić się w czasie pożaru.
Produkty te sprostały restrykcyjnym wymogom stawianym instalacjom wymienionym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. Dodatkowym atutem jest możliwość ustalenia ich rozmiaru i kształtu, w zależności od planowanego miejsca
usytuowania, a także ze względu
na ich przeznaczenie. Są one każdorazowo projektowane indywidualnie do potrzeb klienta.

FIREBOXY firmy PRE Biel mogą
zostać wykonane jako obudowy wewnętrzne natynkowe lub podtynkowe. Ich konstrukcje wykonane są
z dwóch warstw blachy stalowej łączonych za pomocą spawów i połączeń śrubowych, pomiędzy którymi występuje
warstwa termiczna gwarantująca spełnienie określonych wymagań w zakresie EI 15 do EI 90. Warstwy blachy podzielone są wypełnieniem z wełny lub
tworzywa kompozytowego odpornego na wysoką temperaturę, co umożliwia uzyskanie określonej cechy EI.
Natomiast ich pełne, jednoskrzydłowe
drzwi dodatkowo wyposaża się w grafitowe uszczelki ognioochronne, w rękawie PCV. Kąt otwarcia drzwi FIREBOX
wynosi 120°, co stanowi zaletę w czasie eksploatacji produktu.
Budowa dachu i podstawy obudowy FIREBOX umożliwiają proste i bezpieczne wprowadzenie przewodów
poprzez stalowe dławiki dostosowa-

Obudowa ognioodporna EI 90 firmy PRE Edward Biel
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ne do izolacji polwinitowej, polietylenowej lub
z materiałów bezhalogenkowych o przekrojach od 4×1,5 mm2 do
4×25 mm 2. Na szczególną uwagę zasługuje trójwarstwowa farba
pokrywająca całą obudowę. Zastosowanie
specjalnej techniki nakładania warstw oraz
wysokiej klasy farb po- Widok ogólny rozdzielnicy ognioochronnej
siadających atest ITB
powoduje polepszenie warunków o spełnieniu wymagań bezpieczeńognioochronności całej obudowy. stwa ognioochronnego.
Nałożona farba pod wpływem temZ przeprowadzonych doświadczeń
peratury pęcznieje, co powoduje do- wynika, że zadanie ochrony przeciwszczelnienie obudowy.
pożarowej w instalacjach elektryczWażnym aspektem konstruk- nych jeszcze nigdy nie było realizowacyjnym obudowy ognioodpornej ne z taką skutecznością. ZastosowaFIREBOX jest wyeliminowanie most- nie obudowy ognioodpornej FIREBOX
ków cieplnych, dzięki czemu wydłuża zwiększa bezpieczeństwo użytkowasię czas przenikania temperatury przez nia instalacji elektrycznych w obiekkolejne warstwy ochronne obudowy. tach budowlanych.
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej
reklama
klasy materiałów oraz kontroli wykonania na każdym etapie produkcji,
opisywany produkt jest odporny na
temperaturę nawet do 1000°C, przez
czas od 15 do 90 min w zależności od
PRE Edward Biel
wymagań w zakresie EI.
32-060 Liszki
FIREBOX sprzedawany jest jako wyPiekary 363 k. Krakowa
tel. 12 280 71 92
rób budowlany dopuszczony do jedfaks
12 256 39 20
nostkowego zastosowania w dowolbiuro@prebiel.pl
nym obiekcie budowlanym. Produkt
www.prebiel.pl
posiada oświadczenie producenta
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systemy gwarantowanego zasilania

niezawodność zasilania
gwarantowanego dla obiektów
typu data center
dr inż. Paweł Piotrowski – Politechnika Warszawska

pożądane cechy obiektów
typu data center

O

biekty typu data center powinny charakteryzować się szeregiem istotnych dla tego typu obiektów
cech [9]. Należą do nich m.in.[10]:
1. Bezpieczeństwo fizyczne. Oznacza to chroniony i zabezpieczony budynek wyposażony w systemy kontroli dostępu, przeciwdziałania napadom i sabotażom, telewizję przemysłową, odporny na zalanie i usytuowany poza strefą zalewową, aktywną sejsmicznie. Obiekt musi być wyposażo-

streszczenie
W artykule przedstawiono systemy zasilania gwarantowanego dla obiektów typu
data center według standardu Tier. Przedstawiono charakterystykę 4 klas niezawodności wg standardu Tier wraz z ich
porównaniem. Sformułowano ponadto
praktyczne uwagi i wnioski końcowe.

ny w system przeciwpożarowy i zapobiegający rozprzestrzenianiu się pożarów oraz w system gaszenia pożarów przeznaczony dla urządzeń elektronicznych i bezpieczny dla obsługi.
Zainstalowane powinny być również
ogniotrwałe sejfy. Szafy, poszczególne
moduły i strefy bezpieczeństwa zabezpieczone powinny być przed fizycznym dostępem osób trzecich. Ponadto
obiekt powinien być chroniony przez
pracowników ochrony oraz posiadać
dwie drogi dojazdu i ewakuacji.
2. Gwarantowane niezawodne zasilanie (ten punkt zostanie szerzej omówiony w tekście).
3. Zapasowe centrum przetwarzania danych – redundacja dotyczyć
może również samego centrum przetwarzania danych. Oznacza to istnienie innego centrum przetwarzania danych fizycznie oddalonego i posiadającego te same systemy oraz podłączo-
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system
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UPS
N

UPS
+1

systemów data center. Każda szafa
a także strefa budynku objęta powinna być osobnym zestawem czujek i elementów kontrolnych gwarantujących natychmiastowe wykrycie
zdarzenia, mogącego mieć wpływ na
działanie data center.
7. Telekomunikacja – w celu realizacji usług operatorskich oraz biznesowych centrum przetwarzania danych jest włączone do sieci telekomunikacyjnej kilkoma niezależnymi
liniami światłowodowymi.
Systemy monitoringu w sposób
ciągły kontrolować powinny [10]: warunki środowiskowe data center, parametry pracy urządzeń i systemów
data center, zdarzenia mogące mieć
wpływ na bezpieczeństwo, awarie
i usterki wszystkich systemów i urządzeń data center, zużycie energii elektrycznej w podziale na klientów lub
szafy oraz podgląd z kamer.

ZP
N

ZP
+1

rozdzielnica ZP

rozdzielnica
klimatyzacyjna
system
klimatyzacji

rozdzielnica UPS

Rys. 1. Przykładowa topologia systemu zasilania gwarantowanego klasy Tier I
(opracowano na podstawie [6])
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ne do centrum przetwarzania danych
kilkoma niezależnymi traktami światłowodowymi. Dostępność systemów
w przypadku zdublowania data center szacować można na poziomie nawet 99,999%
4. Obsługa data center – ciągłość
pracy data center powinien gwarantować zespół inżynierów i specjalistów, nadzorujący wszystkie systemy przez 24 godziny na dobę przez
7 dni w tygodniu. Konieczne są procedury przeprowadzania konserwacji i testowania.
5. Bezpieczne środowisko pracy –
do takich elementów zaliczyć można
antyelektrostatyczną podłogę techniczną, redundantny i wysoko wydajny system klimatyzacji, a także ochronę przeciwpyłową.
6. Kontrola zdarzeń – zapewnione powinno być monitorowanie i rejestracja w trybie ciągłym wszystkich

PDU

komputery

Rys. 2. Przykładowa topologia systemu zasilania gwarantowanego klasy Tier II
(opracowano na podstawie [6])
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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systemy gwarantowanego zasilania

Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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prezentacja

JM-TRONIK na targach
ENERGETAB 2014
Katarzyna Kowaliczek, Iga Mikos, Paweł Tymosiak – JM-TRONIC Sp. z o.o.

Z

a nami kolejne Międzynarodowe
Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2014. Od 16 do 18 września, jak
co roku, mieliśmy przyjemność gościć
Państwa na naszym stoisku nr 22
w hali A. Trzy dni intensywnych spotkań, licznych prezentacji i odpowiedzi na nurtujące pytania przyczyniły
się do głębszego poznania Państwa
opinii oraz potrzeb względem naszych
urządzeń i usług. Była to również możliwość spotkania się z naszymi Klientami osobiście i utrwalenia dotychczasowych relacji.
Podczas tegorocznego ENERGETABU mieliśmy przyjemność zaprezentowania nowości w naszej ofercie – sterownika polowego megaMUZ-smart,
który cieszył się dużym zainteresowaniem oraz zdobył uznanie Komisji Konkursowej i został uhonorowany Medalem Prezesa SEP za krajowy produkt
z obszaru elektryki będący dziełem polskich inżynierów i techników.
Sterownik polowy megaMUZ-smart
to połączenie panelu operatorskiego
z kolorowym ekranem dotykowym
o dużej przekątnej oraz jednostki centralnej, której zmodernizowana funkcjonalność wywodzi się z dobrze znanej na rynku linii sterowników polowych megaMUZ-2.
MegaMUZ-smart pozwala na wykonanie wielu czynności, do których był
wymagany komputer lub dokumentacja. Zastosowanie nowego sterownika
znacznie upraszcza proces uruchomienia i eksploatacji pola. Jedną z innowacyjnych cech sterownika jest złącze USB
przewidziane do wygodnego przenoszenia danych. W prosty sposób pobrana
może być zawartość rejestratora zdarzeń, zakłóceń, kryterialnego oraz rejestru zmian i konfiguracji urządzenia.
Produkt ten znajduje się już w naszej ofercie – zainteresowanych dodat-
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kowymi informacjami na temat możliwości, jakie daje to rozwiązanie, odsyłamy do naszych specjalistów z Biur
Handlowych, jak również na naszą
stronę www, gdzie do pobrania jest
karta katalogowa sterownika polowego megaMUZ-smart.
Nowy sterownik nie był jedyną nowością prezentowaną na bielskich targach. Warto dodać, że tegoroczny ENERGETAB to okazja do zaprezentowania
nowej linii konstrukcji rozdzielnic średniego napięcia typu MultiCell. Prezentowana rozdzielnica w nowej odsłonie
jest prekursorem nowego podejścia
i wizji tego typu urządzeń. W związku
ze zdecydowanym naciskiem na rozwój
produktów oferowanych, produkowanych, a przede wszystkim konstruowanych w JM-TRONIC Sp. z o.o. staraliśmy
się pokazać Państwu nasze nowe spojrzenie na zagadnienia związane z konstrukcją urządzeń rozdzielczych. Jest
to bezpośredni efekt naszej silnej woli
do ustawicznego rozwoju i konsekwentnej odpowiedzi na zapotrzebowanie
rynku w zakresie innowacyjności.
JM-TRONIK systematycznie zwiększa
swój potencjał konstrukcyjny i wprowadza na rynek wyroby nowoczesne
bezpieczne i niezawodne. Naszym celem jest stałe zwiększanie potencjału, co poparte jest rozbudową zespołu
konstruktorów o najbardziej doświadczonych specjalistów w zakresie konstrukcji mechanicznych i elektryków.
Już w trakcie tegorocznej edycji targów
ENERGETAB 2014 powstają nowe konstrukcje, które pod względem swoich
parametrów i nowoczesnych rozwiązań stanowią pierwszą ligę w zakresie innowacyjności i jakości wyrobów
tego typu. Niezmiernie cieszą nas Państwa pozytywne opinie o jakości nowych rozwiązań, wyrażane wprost podczas naszych spotkań targowych. Jest
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to dla nas dowód na to, że obrany kierunek rozwoju jest właściwy i że z pełnym zaufaniem postrzegacie Państwo
naszą spółkę jako wiarygodnego partnera, który potrafi wyciągnąć właściwe
wnioski z doświadczeń i historii.
Dodatkowo na stoisku mogli Państwo również zobaczyć i dowiedzieć się
czegoś więcej o produktach, które są
w naszej ofercie już od jakiegoś czasu
– dobrze Państwu znaną aparaturę zabezpieczeniową, łączeniową oraz liczniki energii elektrycznej. Każdy z odwiedzających mógł zapoznać się z naszymi
urządzeniami poprzez bezpośredni kontakt z specjalistami, przy filiżance świeżo palonej kawy serwowanej przez profesjonalnego baristę lub fantazyjnym
drinku wybranym ze specjalnego menu
JM-TRONIK. Dla gości zainteresowanych ogólnym profilem firmy przygotowaliśmy nowy katalog na rok 2014/2015,
uzupełniony o zaktualizowaną bazę produktową, ciekawostki o firmie i jej pracownikach.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również oferta Spółki Envesco,
która należy do grupy kapitałowej
JM-TRONIK. Firma, pod przewodnictwem prezesa Ireneusza Fabiana, oferuje kompleksową realizację inwestycji
w zakresie modernizacji i budowy sta-

cji elektroenergetycznych, instalacji niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
w tym: realizację systemów nadzoru
i sterowania prac układów elektroenergetycznych, realizację systemów rozliczania i kontroli mediów, usługi serwisowe urządzeń JM-TRONIK, pomiary i diagnostykę układów elektroenergetycznych, projektowanie i doradztwo
techniczne.
Serdecznie dziękujemy za Państwa
obecność na naszym stoisku. Możliwość spotkania się z Państwem osobiście jest dla nas niezmiernie ważna.
Tegoroczne targi ENERGETAB minęły
w aurze fantastycznej pogody, świetnej
frekwencji i dumy z nowego urządzenia. Pragniemy Państwa zaprosić już za
rok, w dniach 15–17 września, tradycyjnie na stoisko nr 22 w hali A.
reklama

JM-TRONIK Sp. z o.o.
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
tel. 22 516 66 66
faks 22 516 66 02
marketing@jmtronik.pl
www.jmtronik.pl
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instalacje elektroenergetyczne

prosument – nowa struktura
instalacji elektroenergetycznych
dr inż. Sławomir Bielecki – Politechnika Warszawska

W

1972 r. dwaj Kanadyjczycy, filozof Herbert Marshall McLuhan
(1911–1980) oraz inżynier elektryk, Henry James Barrington Nevitt (ur. 1908)
ogłosili tezę, iż spodziewany rozwój elektrotechniki wkrótce pozwoli odbiorcy
energii (konsumentowi) stać się jednocześnie jej producentem i wówczas po
raz pierwszy pojawił się termin „prosument”. Pojęcie to, jako zbitka słowna
„producent” + „konsument”, zostało
użyte później przez amerykańskiego futurystę, Alvina Tofflera w książce pt.
„Trzecia fala” (1980 r.). Dotyczyło ono
określenia procesu, jaki może zachodzić
w wyniku indywidualnie podejmowanej aktywności przez postępowych odbiorców dóbr, polegającej na zacieraniu
się kompetencji wytwarzania i konsumowania. Idea prosumectwa, zakorzeniona pierwotnie w wizjach rozwoju

streszczenie

Rys. S. Bielecki

W artykule opisano, odbywającą się
na naszych oczach, ewolucję sieci i systemów elektroenergetycznych
w kierunku rozwiązań prosumenckich. Wychodząc od opisu historii elektroenergetyki, przedstawiono aktualną
problematykę dotyczącą instalacji prosumenckich w odniesieniu do struktury sieci inteligentnych, sygnalizując
ponadto niewystarczający udział Polski w statystykach europejskich,
dotyczących projektów wdrażania inteligentnych sieci energetycznych.

elektroenergetyki, zyskuje współcześnie
coraz większą popularność, rozszerzając
się na inne dziedziny gospodarki. Swoista filozofia znaczenia prosumenta jest
adaptowana zarówno przez ruchy alterglobalistyczne, jak i sektor biznesu, przy
czym jej główne postulaty są rozumiane przez wspomniane środowiska w odmienny sposób.
Poza problematyką społeczno-gospodarczą, rozwój energetyki prosumenckiej niesie za sobą nowe problemy techniczne. Prosumenckie podejście do generacji energii elektrycznej zmienia paradygmat funkcjonowania dotychczas
rozwijanych systemów elektroenergetycznych.

historia
U zarania dziejów nowoczesnej elektroenergetyki (końcówka XIX w.) starły
się dwie koncepcje technologii przesyłu
energii elektrycznej – stałoprądowa (DC)
oraz zmiennoprądowa (AC). Literatura
określa ten okres jako „wojna prądów”.
Po stronie AC opowiedział się m.in. N.Tesla oraz G.Westinghouse, zaś obóz DC
to przede wszystkim T. A. Edison, który forsował koncepcję budowy sieci DC
o napięciu 110 V. W praktyce, efektywne dostarczanie energii siecią wg rozwiązania Edisona było możliwe w promieniu zaledwie ok. 1,5 km od generato-

ra i to przy zastosowaniu grubych i ciężkich kabli miedzianych [1]. Transformacja prądu DC na wyższe poziomy napięć
(do przesyłu na większe odległości) mogła być realizowana wówczas poprzez
tandem silnik–prądnica. Rozwiązanie
to było kosztowne i awaryjne. Zwolennicy rozwiązań DC podkreślali jednak
zalety, takie jak:
 bezpieczeństwo użytkowania – skutki porażenia przy identycznej wartości natężenia przez AC są znacznie
poważniejsze niż w przypadku DC;
 dostarczanie energii przez układy
DC jest możliwe z wykorzystaniem
2 przewodów (teoretycznie nawet
jednego – droga powrotna może prowadzić przez ziemię), zaś AC wymaga układów wielofazowych;
 moc jest dostarczana cały czas przy
wartości szczytowej (DC), a nie skutecznej, która dla prądu sinusoidalnego jest równa wartości szczytowej
pomniejszonej √2 razy.
Z drugiej strony, na korzyść AC przemawiało:
 naturalne „przechodzenie” przebiegu przez „0”, co sprzyjało szybkiemu
i efektywnemu gaszeniu łuku przy
rozłączaniu obwodu;
 produkcja energii odbywająca się
w jednostkach wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej opiera się
na generatorach synchronicznych;

 łatwość transformacji napięcia

(transformatory – urządzenia bez
elementów ruchomych i proste
w eksploatacji).
Ta ostatnia z wymienionych cech
AC ostatecznie zdecydowała o końcowym zwycięstwie koncepcji przesyłu
AC w „wojnie prądów”. Prąd przemienny z łatwością można było transformować na dowolne poziomy napięć, ograniczając straty przesyłowe.
Dynamiczny rozwój sieci elektroenergetycznych, jaki nastąpił w XX w., umożliwił współpracę między elektrowniami.
Podnoszono w owych czasach kwestie
korzyści z takiej współpracy, polegające głównie na:
 zmniejszeniu szczytu łącznego
współpracujących elektrowni,
 możliwości zmniejszenia łącznych
rezerw mocy,
 umożliwieniu ekonomicznego rozdziału obciążeń między wytwórcami.
XX wiek to rozwój systemowej elektroenergetyki, opierającej się na sieciach
prądu przemiennego. System elektroenergetyczny oparty na AC stał się więc
spoiwem postępu i osiągnięć technicznych cywilizacji w XX wieku [2]. The
National Academy of Sciences (Akademia Nauk USA) ogłosiła „system elektroenergetyczny największą maszyną
świata” i w uznaniu za jego znaczenie
energetyka prosumencka

wo jna prądów

energetyka scentralizowana

XIX w.

XX w.

XXI w.

1882 pierwsza linia przesyłowa DC (Niemcy)
1882 pierwsza elektrownia DC (Edison)

1980 pierwsza farma
wiatrowa USA

1888 generator i silnik 3f (Doliwo-Dobrowolski)
1891 pierwsza linia przesyłowa 3f 15 kV (Niemcy)
1891 pierwsza elektrownia AC 3f – wodna (Doliwo-Dobrowolski, Niemcy)

1932 ogniwo paliwowe
H2/O2 (Bacon)
1925 tranzystor
(Lilienfeld)

1893 metoda symboliczna obliczeń obwodów elektrycznych (Stelnmetz)
1895 wyłącznik olejowy (Ferranti)
1914 samochód elektryczny Edisona

1963 MIR – Połączenie systemów elen. krajów RWPG

1954 pierwsza elektrownia jądrowa (ZSRR)
1954 komercyjne ogniwo fotowoltaiczne (USA)
1952 linia 380 kV (Szwecja)
1952 pierwszy komercyjny komputer (IBM)

1951 powołanie UCPTE
1951 pierwsza linia komercyjna HDVC (ZSRR)
1950 tyrystor (Shockley)

2010 pierwsza stacja do szybkiego
ładowania pojazdów (USA)
2006 pierwsza Dyrektywa
dot. Efektywności energetycznej (2006/32/WE)

1999 przekształcenie UCPTE w UCTE
1996 pierwsza Dyrektywa IEM
(dot. wspólnego rynku energii w UE, 96/92/EC)
1990 samochód hybrydowy (Audi)

Rys. 1. Ewolucja struktury elektroenergetyki
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program do analizy
charakterystyk
czasowo-prądowych
aparatury zabezpieczającej firmy Eaton
Tomasz Grzegulski – Eaton Electric Sp. z o.o.

Wyłączniki to główne aparaty zabezpieczające urządzenia i instalacje przed skutkami
przeciążeń i zwarć. Firma Eaton opracowała program „Charakterystyki NZM, IZM”, dzięki któremu w łatwy i czytelny sposób można przeprowadzić analizę nastaw bloków zabezpieczeń aparatury, sprawdzić kształt charakterystyk czasowo-prądowych, a następnie selektywność pracy aparatów.

„C

harakterystyki NZM, IZM”
jest oprogramowaniem wspomagającym codzienną pracę projektantów, jak również osób użytkujących aparaturę zabezpieczającą Eaton,
taką jak wyłączniki powietrzne
IZMX, wyłączniki kompaktowe NZM,
wyłączniki silnikowe PKZ, wyłączniki nadprądowe CLS, przekaźniki przeciążeniowe ZB czy bezpieczniki. Używając przejrzystej, niewymagającej instalacji aplikacji, mamy możliwość
wrysowania modelowych charakterystyk czasowo-prądowych wszystkich powyższych aparatów, dzięki
czemu mamy pogląd na warunki,
w jakich zadziała zabezpieczenie na-

szego wyłącznika. Dodatkową funkcją jest możliwość wprowadzenia danych silnika asynchronicznego od
0,05 kW do 1000 kW i wykreślenia
jego charakterystyki prądu rozruchowego, po czym dobranie odpowiedniego dla niego zabezpieczenia.

menu
Poruszając się po arkuszach w dolnej części programu mamy możliwość
bliższego zapoznania się z podstawowymi funkcjami w zakładce „Read
me”. W arkuszu „General” mamy
możliwość wprowadzenia danych
ogólnych, takich jak nazwa firmy, na-

Aparaty zabezpieczające – wyłączniki kompaktowe NZM oraz powietrzne IZMX

zwa projektu, autor, data oraz kluczowe dane, czyli napięcie oraz częstotliwość sieci. Dwie ostatnie dane są
szczególnie ważne, gdyż wpływają na
zdolności łączeniowe wyłączników
Icu/Ics. Dane wpisane w tej zakładce
będą wyświetlone w prawym górnym
rogu wykresu przedstawiającego dalej
wyrysowane charakterystyki.
Kolejny arkusz „Curves” służy do
końcowego odczytu i analizy wszystkich wrysowanych charakterystyk
aparatów, które wprowadzamy w odpowiednich arkuszach, np. „NZM1”
lub „IZMX”.

wprowadzanie danych
aparatów

Widok na charakterystyki czasowo-prądowe wykreślone za pomocą programu
„Charakterystyki NZM, IZM”
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W celu wyświetlenia charakterystyki aparatu w arkuszu „Curves” należy przejść do odpowiedniego arkusza oznaczającego dany aparat, np.
„NZM3”. Tu mamy możliwość wrysowania maksymalnie 3 różnych charakterystyk danego aparatu, co może
dać pogląd na możliwości bloku zabezpieczeń i odkształcenia charak-

terystyki przy różnych nastawach pokręteł członu przeciążeniowego czy
zwarciowego.
W pierwszej kolejności uzupełniamy zakres danych wejściowych, gdzie
wpisujemy nazwę aparatu (np. Q1), rodzaj wyłącznika (np. NZMN3), blok zabezpieczeń (np. VE) oraz jego prąd znamionowy (np. 630 A). Dla ułatwienia
pracy po prawej stronie wyświetlają
się podpowiedzi odnośnie jednostki,
w jakiej wyrażane są dane, podany dostępny wybór aparatów oraz zakres nastaw bloku zabezpieczeń. W celu pełnej
aktywacji należy wypełnić wszystkie
podstawowe pola wyboru. O kształcie
samej charakterystyki decydują dane,
które wpisujemy w drugiej kolejności,
tj. wartość prądu roboczego Ir, nastawa prądu czasu przeciążeniowego tr,
nastawa prądu zwarciowego krótkozwłocznego Isd, czas członu zwarciowego krótkozwłocznego tsd lub nastawy
członu zwarciowego bezzwłocznego Ii.
Możliwości zmian nastaw jest ściśle zależna od wybranego aparatu oraz rodzaju wykorzystanego bloku zabezpieczeń. Wyłączniki kompaktowe NZM

nr 10/2014

oraz ochrona z pomiarem mocy (typ P).
W trakcie uzupełniania pól od góry do
dołu, program wspomaga użytkownika
przedstawiając wszystkie możliwe opcje wyboru oraz komunikuje o ewentualnych brakach i błędach w trakcie
wpisywania danych.

charakterystyki
czasowo-prądowe

Pole wprowadzania danych wyłącznika oraz zakresy nastaw bloków zabezpieczeń

mają dwa rodzaje bloków zabezpieczeń
– termomagnetyczne i elektroniczne,
które dzięki różnej funkcjonalności
i możliwościom obejmują obszary zastosowań – ochrona instalacji (typ zabezpieczenia A, AE) ochrona silników
(typ M, S, ME), ochrona transformatorów i generatorów (typ VE). Natomiast

wyłączniki w serii IZMX jako zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń
i zwarć mają elektroniczne bloki zabezpieczeń Digitrip. Podzielone są one na
cztery podstawowe rodzaje w zależności od wymogów aplikacji: ochrona instalacji (typ A), ochrona selektywna
(typ V), ochrona uniwersalna (typ U)

Po wprowadzeniu odpowiednich
danych odnośnie wyłącznika charakterystyka wyświetlona jest w arkuszu
„Kennlinien<>Curves”. Przedstawione osie wartości prądu oraz czasu są
wyrażone w jednostkach bezwzględnych. Wyrysowana charakterystyka
dokładnie odwzorowuje parametry
nastaw bloków zabezpieczeń, nie jest
natomiast pokazywana na wykresie
tolerancja zakresów nastaw.
Po wprowadzeniu odpowiednich
charakterystyk można zweryfikować
zachowanie selektywności wyłączników i bezpieczników przez sprawdzenie, czy ich charakterystyki nie prze-

cinają się lub nie dotykają jedna drugiej. W celu określenia maksymalnych granic selektywności w przypadku przecięcia się charakterystyk
zwarciowych wyłączników należy
skorzystać z tabel selektywności zamieszczonych w katalogu aparatury
przemysłowej firmy Eaton.
Najnowszą wersję programu
„Charakterystyki NZM, IZM” można pobrać bezpłatnie ze strony
www.moeller.pl w zakładce „oprogramowanie i narzędzia”.

reklama

Eaton Electric Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk
ul. Galaktyczna 30
tel. 58 554 79 00
faks 58 554 79 09
pl-info@eaton.com
www.moeller.pl
reklama
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centra danych stają się coraz
ważniejszym czynnikiem
konkurencyjności
Rittal Sp. z o.o.

M

iędzynarodowa firma IDC zajmująca się badaniami rynkowymi w aktualnym opracowaniu na
zlecenie Rittal, dostawcy rozwiązań
z zakresu infrastruktury IT, przedstawia wpływ centrów danych na
sukces gospodarczy średnich przedsiębiorstw. Rezultaty dowodzą, że infrastruktura IT, a w szczególności
własne centrum danych firmy, są
uważane za niezbędne dla trwałego
zabezpieczenia i rozwijania konkurencyjności. Whitepaper ukazuje
także, że firmy chcą korzystać z nowych technologii, jak chmura, big
data i mobile computing, w celu pozyskania nowych potencjałów rozwoju. Wyniki opierają się na przeprowadzonej przez IDC ankiecie
wśród ok. 500 menadżerów i osób

odpowiedzialnych za IT w firmach
z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii i Włoch.

bezpośredni związek
między inwestycjami IT
a wzrostem obrotów
Jeżeli dana firma odnosiła w ubiegłym roku sukcesy gospodarcze, to
miało to bezpośredni wpływ na budżet IT. 98% organizacji z rosnącymi obrotami podało, że ich inwestycje w IT były większe lub na tym samym poziomie. Ponadto wyniki ankiety pokazują, że odnoszące sukcesy gospodarcze przedsiębiorstwa inwestują średnio o 20% więcej w swoje IT, niż firmy o obrotach na tym samym poziomie.

własne centra danych
są kluczem do sukcesu
93% ankietowanych menadżerów
IT uważa własne centrum danych za
ważne lub bardzo ważne. Z ankietowanych przedsiębiorstw, które w ubiegłym roku odnotowały wzrost obrotów,
97% ma własne centrum danych.

efektywność energetyczna
stanowi potencjał
do redukcji kosztów
Potrzebę uzupełnienia mają firmy
głównie w zakresie efektywności
energetycznej: 57% ankietowanych
zgłasza wartości PUE (Power Usage
Effectiveness) powyżej 2,0. Zatem dla
każdej kilowatogodziny prądu zuży-

wanego przez urządzenia IT, dodatkowa 1 kWh jest zużywana na chłodzenie i inne instalacje oraz urządzenia techniki budynku. Na współczynnik PUE składa się ilość energii zużytej w centrum danych w stosunku do
zużycia energii przez komputery. Im
współczynnik PUE zbliża się do liczby 1, tym efektywniej pracuje centrum danych. W świecie przemysłu
wartość PUE 1,4 uznaje się za doskonałą, podczas gdy wielcy dostawcy IT
ze zoptymalizowanymi urządzeniami
osiągają też wartości 1,2 lub niższe.

centrum danych
jest za zimne
Ankietowani menadżerzy IT podali, że obsługują swoje centra danych
średnio przy 15,5°C. W tym zakresie
pojawia się według IDC ogromny potencjał oszczędności. Zamiast chłodzić całe pomieszczenia, wyraźnie
efektywniejsza jest praca z chłodzeniem bezpośrednim w szafach lub
w poszczególnych korytarzach. Dzięki temu w pomieszczeniu dopuszczalna jest wyższa temperatura całkowita
i koszty chłodzenia spadają.

potrzeba większej
odporności na awarie

Koncepcja modułowego centrum danych jest odpowiedzią na wymagania firm dotyczące większej sprawności i skalowalności.
Standardowe centrum danych RiMatrix S z oferty Rittal to centrum danych, które jest dostępne w ciągu 6 tygodni
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Istniejące koncepcje redundancji są
często przestarzałe i niewystarczająco
niezawodne, aby zagwarantować wysoki stopień dostępności, którego oczekują klienci w dzisiejszym, opanowanym
przez konkurencję, środowisku rynkowym. 24% ankietowanych administratorów IT jako najważniejszy obszar wymagający modernizacji podało redundantne infrastruktury. W sumie tylko
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Uczestnicy ankiety podawali średni wiek swoich centrów danych 6,9
roku. Przy takim wieku użycie nowych komponentów IT staje się
trudniejsze, gdyż mają one większą
gęstość energetyczną i muszą być dostępne. W ostatnich latach częściowo
znacznie rozwinęła się również efektywność energetyczna komponentów
IT, a także koncepcje chłodzenia szaf
i serwerowni. Z tego wynika potrzeba modernizacji.

nowe technologie
zmieniają strategię IT
Aby własne centrum danych mogło
sprostać wymaganiom ekonomicznym,
jak np. większa sprawność i wydajność
kosztów, także w przyszłości, niezbędny jest ciągły rozwój IT. 60% firm chciałoby realizować nowe wymagania rynku zasobami public lub hybrid cloud,
jednak cofają się przed ryzykiem. W ten
sposób na pierwszy plan wysuwają się
centra danych on-premise, samodzielnie prowadzone przez firmy i oferujące
rozwiązania typu private cloud. Ponad
75% menadżerów IT oczekuje zmienionej strategii IT – przez mobile computing lub przez big data.
„Badanie wykazało, że IT jest ważnym czynnikiem dla osiągnięcia celów biznesowych. Wiele przedsiębiorstw jest też gotowych na inwestowanie w takie technologie, jak chmura, big data lub mobile computing. Kluczem do sukcesu jest tutaj własne centrum danych, gdyż bardzo duże znaczenie mają takie aspekty jak bezpieczeństwo i dostępność“ – mówi Dirk
Miller, Executive Vice President Marketing w Rittal.
„Aby dotrzymywać kroku na rynku, infrastruktury IT muszą zostać

y
tworzym

zimy
gromad

dostarc
zamy

zator inwestycyjny
w centrum danych

wymienione. Pytaniem jest, czy modernizować czy budować nowe“, objaśnia Bernd Hanstein, główny szef
działu zarządzania produktami IT
w Rittal. „Duży potencjał dostrzegamy też w koncepcjach efektywnego, adaptacyjnego chłodzenia. Dzięki nim szefowie IT mogą w pełni wykorzystać atuty uelastyczniając swoją
ofertę i obniżając przy tym koszty.“

promocja

46% ekspertów IT ocenia bardzo wysoko gotowość na przyszłość własnych IT.
Przynajmniej większość (79%) decydentów IT jest zdania, że żadne z będących
przedmiotem ankiety wyzwań nie jest
nie do rozwiązania.

RZ
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modułowe centrum danych
zwiększa sprawność
Koncepcja modułowego centrum
danych jest odpowiedzią na wymagania firm dotyczące większej sprawności i skalowalności. Umożliwia ono
szybkie wdrażanie krótszych cyklów
produkcyjnych, uruchamianie nowych systemów lub implementowanie nowych przepisów. Nawet jeżeli te koncepcje są jeszcze względnie
nowe na rynku, ich popularność dalej
rośnie. Według IDC ten segment rynku w ostatnich latach odnotował znaczący, dwucyfrowy wzrost. W krajach
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki
poczynione zostały inwestycje o wartości setek milionów.
„Modułowe centra danych są najrozsądniejszą ofertą na stawienie czoła aktualnym wyzwaniom gospodarczym. Wstępnie skonfigurowane moduły lub kontenery, w porównaniu
z budową zwykłych centrów danych,
mogą być tańsze i dają się zainstalować w ciągu kilku tygodni“, objaśnia
Chris Ingle, wiceprezes IDC.
Badanie jest dostępne pod adresem
www.rittal.de/it-marktstudie.
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TELEFON KONTAKTOWY

Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie zamówień Grupy MEDIUM w zakresie
niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam Grupę MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy. Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A. 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001

DATA I CZYTELNY PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwemz siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi
zmianami) przysługuje Pani//Panu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
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systemy odmrażania rynien
w budynkach także wymagają
ochrony przed przepięciami
mgr inż. Krzysztof Wincencik – DEHN POLSKA Sp. z o.o.

Lato już za nami, za oknem nieuchronnie pojawiły się oznaki złotej polskiej jesieni. Jednak już teraz warto pomyśleć o sezonie zimowym i przyjrzeć się zabezpieczeniom systemu
odmrażania rynien dachowych. W sezonie letnim mógł on przecież ulec niezauważonemu
uszkodzeniu wskutek wyładowań atmosferycznych, a i w sezonie zimowym coraz częściej obserwuje się uderzenia pioruna.

G

dy w okresie zimowym w godzinach południowych słońce mocno przygrzewa, dochodzi do topnienia śniegu na dachu budynku. Woda
spływa w dół przez system rynien i rur
spustowych. Wieczorem i w nocy następuje z kolei obniżenie temperatury – woda zamarza, a wzrastająca objętość lodu może doprowadzić do

uszkodzenia systemu odprowadzania
wody. W celu zapobiegania tym negatywnym skutkom w rynnach i rurach
spustowych układa się kable grzewcze. Takie rozmieszczenie kabli powoduje, że są one narażone na oddziaływanie prądu piorunowego
w przypadku wyładowań bezpośrednich lub pobliskich. Niesprawny sys-

Rys. 1. Przykład rozmieszczenia ograniczników przepięć w budynku bez urządzenia
piorunochronnego

a)

b)

Fot. 1. Przykład ogranicznika przepięć do ochrony: a) instalacji elektrycznej
230 V AC, b) linii sygnałowych w budynku bez urządzenia piorunochronnego
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tem odmrażania rynien to również
zagrożenie związane z powstaniem
sopli lodowych i nawisów śnieżnych,
które mogą być przyczyną nieszczęśliwego wypadku.
W Polsce w miesiącach letnich wyładowania atmosferyczne są częstym
i normalnym zjawiskiem. Mogą one
stanowić przyczynę powstania uszkodzeń elementów sytemu odmrażania rynien oraz innych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych wewnątrz budynku. Coraz częściej w naszym kraju pojawiają się przypadki
burz z wyładowaniami atmosferycznymi również w okresie zimowym.
W przypadku budynku bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, zakładamy, że bezpośrednie wyładowanie piorunowe
w obiekt jest mało prawdopodobne
(wykonana została analiza ryzyka).
Jednak niektóre z elementów systemu rozmrażania rynien (kable, czujniki) znajdujące się na zewnątrz budynku narażone są na przepięcia
indukowane. Publikacje podają, że
możliwy promień oddziaływania
piorunowego impulsu elektromagnetycznego (LEMP) wynosi 1,5–2 km
od miejsca bezpośredniego uderzenia pioruna. W przypadku pobliskiego wyładowania brak zabezpieczeń
przepięciowych zewnętrznych obwodów systemu grzewczego może
skutkować uszkodzeniem nie tylko
samych czujników czy sterownika,
ale również innych urządzeń elek-

trycznych znajdujących się wewnątrz
budynku.
Aby tego uniknąć, wszystkie przewody instalacji elektrycznej i obwodów sterowniczych wchodzące do
wnętrza budynku należy wyposażyć
w ograniczniki przepięć. Przykład takiego rozwiązania pokazano na rysunku 1.
Obwody kabli grzewczych oraz zasilania sterownika zostały zabezpieczone za pomocą ogranicznika przepięć typu 2. Zastosowane w instalacji elektrycznej 230 V AC ograniczniki przepięć typu 2 powinny ograniczać przepięcia do wartości odpowiadającej I lub II kategorii wytrzymałości udarowej [1]. Zastosowane
SPD zapewniają napięciowy poziom
ochrony poniżej wartości 1,5 kV, ponieważ taka jest odporność przepięciowa większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku.
Do budowy ograniczników przepięć typu 2 stosowane są najczęściej
warystory, tj. elementy zmiennooporowe. Dlatego należy pamiętać, że po
zamontowaniu ograniczników w instalacji elektrycznej na ich zaciskach
panuje napięcie fazowe, a przez warystory płyną prądy o niewielkich wartościach (rzędu kilkudziesięciu μA). Ponieważ ograniczniki przepięć typu 2
najczęściej nie mają wewnętrznych zabezpieczeń zwarciowych, powinny być
chronione przed skutkami zwarć. Instalując SPD należy sprawdzić w instrukcji

nr 10/2014

Rys. 2. Przykład rozmieszczenia ograniczników przepięć w budynku z zewnętrznym
urządzeniem piorunochronnym

a)

Rys. 3. Przykład uproszczonej ochrony przepięciowej w budynku z zewnętrznym
urządzeniem piorunochronnym

b)

Fot. 2. Przykład ogranicznika przepięć typu 1 do ochrony: a) instalacji elektrycznej
230 V AC, b) linii sygnałowych w budynku z urządzeniem piorunochronnym

montażowej, jaki bezpiecznik nadprądowy zgodnie z zaleceniami producenta należy zastosować w szereg z ogranicznikiem, aby otrzymać odpowiednią
wytrzymałość zwarciową układu bezpiecznik – ogranicznik przepięć. Analizując konieczność stosowania dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego dla ogranicznika przepięć typu 2,
wystarczy porównać wartości znamionowych prądów zabezpieczeń nadprądowych zainstalowanych przed ogranicznikami z wartościami granicznymi zalecanymi przez producenta ogranicznika. Dla zaprezentowanych na rysunku 1. ograniczników przepięć typu
DEHNguard wartość ta wynosi 125 A.
W przypadku budownictwa jednorodzinnego dobezpieczanie ograniczników przepięć najczęściej nie będzie
wymagane. W przypadku większych
budynków biurowo-przemysłowych,
przy zasilaniu obwodów grzewczych
bezpośrednio z szyn zbiorczych rozdzielnicy głównej, należy sprawdzić
wartość zabezpieczeń i postąpić zgod-
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nie z zaleceniami producenta ogranicznika. W celu uniknięcia montażu dodatkowego bezpiecznika można zastosować specjalny ogranicznik
w bezpiecznikiem wewnątrz modułu.
Warto wybrać ogranicznik posiadający dodatkowy zestyk zwierno-rozwierny (przełączalny), dzięki któremu
możliwe jest stworzenie obwodu elektrycznego sygnalizującego uszkodzenie modułu ogranicznika. Elementy
sygnalizacyjne (np. głośniki, lampki)
pozwalają na przekazanie informacji w dowolne miejsce wybrane przez
użytkownika. Jest to o tyle ważne, że
w przypadku umieszczenia skrzynki z ogranicznikami przepięć, np. na
poddaszu, w miejscu o ograniczonym
dostępie, nie ma potrzeby sprawdzania stanu ogranicznika po każdej burzy i pobliskim wyładowaniu piorunowym, gdyż wykonaliśmy obwód
monitoringu. Przykład takiego ogranicznika z wewnętrznym bezpiecznikiem oraz dodatkowym zestykiem
pokazano na fotografii 2a. Nie można

Rys. 4. Bezpieczny odstęp izolacyjny pomiędzy elementami LPS a instalacjami wewnętrznymi

jednak zapominać, że podczas okresowego badania stanu izolacji instalacji
elektrycznej w budynku ograniczniki przepięć typu 2 należy odłączyć od
instalacji lub wyjąć moduły ochronne
z podstawy warystorowej.
Linie przesyłu sygnału wprowadzane do wnętrza budynku bez zewnętrznego urządzenia piorunochronnego należy wyposażyć w ogranicznik przepięć chroniący obwody
od prądów indukowanych przez impulsowe pole elektromagnetyczne
wyładowań doziemnych (prąd udarowy 8/20 μs). Prawidłowo dobrany
ogranicznik przepięć lub układ kilku
ograniczników nie powinien wpływać na jakość pracy systemu elektronicznego. Jako przykład można zastosować ograniczniki przepięć typu
BLIZTDUCTOR montowane na szynę
TH 35 mm. Ograniczniki te składają się z podstawy oraz wymiennych
modułów ochronnych. Można też zastosować ograniczniki w postaci zacisków z elementami ochronnymi.

Przykład takiego ogranicznika pokazano na fotografii 2b.
Jeżeli budynek został wyposażony w urządzenie piorunochronne,
przy projektowaniu i montażu systemu ochrony zastosowanie znajdują zapisy zawarte w wieloarkuszowej
normie PN-EN 62305 (arkusze 1–4).
W takich obiektach rynny dachowe
oraz rury spustowe są z reguły połączone bezpośrednio z elementami
urządzenia piorunochronnego, a tym
samym w przypadku wyładowania
w obiekt mogą znaleźć się na wysokim potencjale.
Podczas wyładowania zarówno
przewody grzewcze do odmrażania
rynien, jak i czujniki wilgoci znajdują się w bezpośrednim kontakcie z rynnami dachowymi i rurami
spustowymi, które mogą przewodzić
część prądu piorunowego. W takim
przypadku przy wyładowaniu dochodzi do sprzężeń pomiędzy przewodami a elementami LPS. Dlatego zgodnie ze strefową koncepcją ochrony
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Fot. 3. Niezachowany odstęp izolacyjny w warunkach rzeczywistych

wszystkie przewody wchodzące z zewnątrz do budynku należy zabezpieczyć ogranicznikami przepięć typu 1.
W takim przypadku ważny jest też
podział i rozpływ prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym i przyłączonym do niego układzie rynien i rur spustowych. Jeżeli budynek posiada 4 przewody odprowadzające, to w przypadku typowego obiektu (III klasa LPS) obciążenie prądem piorunowym z reguły
nie przekracza 10–12 kA. Zabezpieczenie obwodu przewodów grzewczych może zapewnić ogranicznik
przepięć typu 1 o niskim poziomie
ochrony i prądzie impulsowym minimum 12,5 kA (10/350). W przypadku czujników zewnętrznych należy
zastosować ograniczniki, które zapewniają ochronę przed działaniem
prądów udarowych o wartości szczytowej 5 kA (10/350) dla pary przewodów. Przykład rozwiązania ochrony
w budynku z urządzeniem piorunochronnym pokazano na rysunku 2.
Przykładowe ograniczniki przepięć
pozwalające na realizację ww. schematu ochrony pokazano na fotografii 2a i 2b.
Odstępstwo od tego rozwiązania może być zastosowane w budynkach posiadających ekran przestrzenny utworzony z wzajemnie połączonych naturalnych elementów metalowych obiektu (np. prętów zbrojenia
w betonie, metalowych ram i dźwiga-
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rów). W takim przypadku przewody
leżące poniżej powierzchni dachu nie
są narażone na trafienie bezpośrednie i możliwe jest zastosowanie rozwiązania pokazanego na rysunku 1.
W przypadku, gdy akceptowalne
jest wystąpienie uszkodzeń sterownika systemu odmrażania (pod warunkiem braku stwarzania zagrożenia pożarowego przez sam sterownik lub przewody wchodzące z zewnątrz), możliwe jest ograniczenie
systemu ochrony przepięciowej jedynie do zastosowania ogranicznika
przepięć typu 1 w obwodzie zasilania sterownika (rys. 4.). W przypadku obwodów jednofazowych można
zastosować kombinowany ogranicznik przepięć typu 1 pokazany na fotografii 2.
Stosując ochronę przepięciową
w budynkach z zewnętrznym urządzeniem piorunochronnym, konieczne jest zachowanie bezpiecznego odstępu izolacyjnego pomiędzy zwodem lub przewodem odprowadzającym a konstrukcyjnymi częściami metalowymi, instalacjami metalowymi i wewnętrznymi systemami obiektu (zgodnie
z pkt 6.3 normy PN-EN 62305-3)
(rys. 4.). Brak zachowania odstępu
izolacyjnego pomiędzy elementami LPS a np. przewodami instalacji elektrycznej zasilającej sterownik może w przypadku wyładowania prowadzić do wystąpienia prze-
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Fot. 4. Zniszczona instalacja elektryczna w wyniku przeskoku iskrowego spowodowanego brakiem odstępu izolacyjnego

skoków iskrowych i uszkodzenia innych urządzeń elektrycznych przyłączonych do instalacji.
Projektując i wykonując ochronę
dla systemu odmrażania rynien należy pamiętać, że wielkość odstępów
izolacyjnych jest uzależniona od:
 parametrów prądu piorunowego,
 rodzaju materiału izolacyjnego,
jaki występuje w miejscach zbliżeń elementów urządzenia piorunochronnego i chronionych urządzeń,
 rozpływu prądu piorunowego
w urządzeniu piorunochronnym
obiektu budowlanego,
 odległości od miejsca zbliżenia,
w którym może wystąpić przeskok, do najbliższego połączenia
wyrównawczego lub ziemi liczona
wzdłuż przewodu, w którym płynie prąd piorunowy.

nie piorunochronne wymagane jest
zastosowanie ograniczników przepięć typu 1.

literatura
1. PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.
2. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona
odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
3. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona
odgromowa Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.
4. Publikacje firmy DEHN.
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Zabezpieczenie przepięciowe
dla systemów odmrażania rynien
mogą stanowić ograniczniki przepięć typu 2 w obiektach nieposiadających urządzenia piorunochronnego lub w obiektach żelbetowych posiadających ekran przestrzenny. Zagrożeniem dla systemu sterowania
odmrażaniem są w takich przypadkach tylko przepięcia atmosferyczne indukowane. W obiektach wyposażonych w zewnętrzne urządze-

DEHN POLSKA Sp. z o.o.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 23
Platan Park, wejście F
tel./faks 22 335 246 669
dehn@dehn.pl
www.dehn.pl
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ekologiczne wsporniki
do mocowania przewodów
instalacji odgromowej
ALBOR Export – Import

Wyładowania atmosferyczne mogą powodować duże szkody materialne, dlatego prawidłowa ochrona odgromowa to najlepszy sposób, aby uniknąć nieszczęścia. Jednym
z warunków poprawnie wykonanej instalacji odgromowej jest zastosowanie wysokiej jakości wspornika.

F

irma Albor ma w ofercie nowy
model wspornika do mocowania
przewodów instalacji odgromowej
„ekoOdgrom”, który łączy w sobie
funkcjonalności popularnego „odgromu” z aspektami ekologicznymi. Wynika to z użycia 60% mniej tworzywa
sztucznego, a co więcej, modułowa
konstrukcja wspornika pozwala odzyskać materiały do powtórnego przetworzenia. Rdzeń wykonany z prasowanego betonu wysokiej jakości nie
pochłania wody z otoczenia, dzięki
czemu jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jego gładka
powierzchnia jest estetyczna i w niczym nie przypomina betonowego
klocka z poprzedniej epoki. Wspornik
produkowany jest w kolorze naturalnym, a także barwiony pod kolor obudowy. Dowolna konfiguracja kolorystyczna dostępna jest na zamówienie.
Montaż drutu odgromowego w elastycznych zaciskach o średnicy od
6 do 10 mm jest łatwy i szybki. Podwójne uchwyty są szeroko rozstawione, dzięki czemu montaż przewodów
instalacji odgromowej jest solidny,
a drut nie ulega uszkodzeniu.

Nowy model wspornika do mocowania instalacji odgromowej

sposób montażu
„ekoOdgrom” może być montowany na dachach o pochyleniu do
12°, pokrytych papą, blachą lub folią. Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić powierzchnię,
do której będą mocowane wsporniki, oraz zaplanować miejsce ułożenia
kostek. Optymalna odległość między wspornikami wynosi od 70 do
100 cm. Zalecanym sposobem mocowania jest przyklejenie na zimno
gęstym lepikiem asfaltowym. Trzeba jednak pamiętać, aby nie stosować go:

Obudowa wspornika z zaciskami do mocowania przewodu

 wewnątrz pomieszczeń,
 na podłoża smołowe,
 do klejenia pap na taśmach meta-

lowych,
 w miejscach zagrożonych wybuchem, gdzie parujący rozpuszczalnik wraz z powietrzem wytwarza
mieszaninę wybuchową.
Przed przystąpieniem do pracy
powinniśmy także zapoznać się z informacją umieszczoną na opakowaniu. Lepik należy nanieść na dolną
powierzchnię wspornika szpachlą,
packą metalową lub kielnią. Następnie należy położyć go i docisnąć do
suchej, odtłuszczonej i pozbawionej

kurzu powierzchni dachu. Przewód
odgromowy montujemy przez wciśnięcie w podwójne uchwyty. Drut
powinien „wskoczyć” w swoje miejsce. Uchwyt przewodu zabezpieczony jest przed zniszczeniem bocznymi wzmocnieniami.
„ekoOdgrom” cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dlatego firma Albor stara się zapewnić klientowi łatwy dostęp do nowego produktu. W tym celu nieustannie rozszerza
sieć sprzedaży i poszukuje punktów
dystrybucji na terenie Polski. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
reklama

warto wiedzieć!

Wspornik starszej technologii
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Opis techniczny wspornika
 wymiary: dł. 105 mm, szer. 160 mm, wys. 77 mm (wraz z uchwytem),
 masa: około 1 kg,
 średnica otworów mocujących: od 6 do 10 mm,
 kolor: na zamówienie dowolny,
 materiał: polietylen, rdzeń betonowy,
 pakowany w workach po 20 sztuk, 800 sztuk na palecie.

ALBOR Export – Import
62-095 Murowana Goślina
ul. Polna 10
tel./faks 61 812 21 94
biuro@albor.pl
www.odgrom.pl
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ochrona przeciwporażeniowa

ochrona przeciwporażeniowa
strażaka – detektory napięcia
bryg. dr inż. Piotr Kustra, kpt. mgr inż. Szymon Ptak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

,

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym może mieć miejsce podczas zwalczania
pożarów budynków mieszkalnych, gospodarczych na wsiach, usuwaniu wiatrołomów na
drogach, ratowania ludzi w katastrofach budowlanych, w wypadkach drogowych z udziałem samochodów z napędem elektrycznym, czy pożarów lasów, przez które prowadzone są linie energetyczne. Obecność przewodów elektrycznych pod napięciem nie jest
w żaden sposób sygnalizowana. Podczas usuwania wiatrołomu strażak tnąc gałęzie pilarką spalinową może dotknąć niewidocznego zerwanego przewodu przykrytego przez
gałęzie.

streszczenie
W artykule omówiono problematykę
związaną z ochroną przeciwporażeniową
strażaków podczas akcji ratowniczogaśniczych. Przedstawiono wyniki badań
detektorów napięcia dostępnych na polskim rynku.
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iskrzenie ogrodzenia, zgłosił przełożonym wypadek śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym jednego
ze strażaków. Strażacy nie byli wyposażeni ani w detektory napięcia, ani
w rękawice czy obuwie elektroizolacyjne. W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku w KG PSP przeprowadzono analizę wyposażenia w detektory napięcia i sprzęt elektroizolacyjny jednostek ratowniczo-gaśniczych
na terenie kraju [2]. Przeprowadzona
analiza pozwoliła zauważyć, że w 57%
JRG brak jest jakichkolwiek detektorów napięcia.
Skuteczność prowadzenia działań
ratowniczych jest zależna od stopnia
zabezpieczenia ratownika. W działaniach strażaków przy zdarzeniach,
gdzie brak jest wstępnego rozpoznania zagrożeń, istnieje ryzyko wystąpienia przewodów elektrycznych
pod napięciem. Ta sytuacja wymaga zapewnienia im środków ochrony przed przypadkowym porażeniem
prądem elektrycznym. Takie wymagania stawia rozporządzenie [3].
Na polskim rynku jest w sprzedaży wiele przyrządów pomiaru natężenia pól elektrycznych, jak również detektory napięcia przemiennego o częstotliwości 50/60 Hz. Mankamentem
tego sprzętu jest to, że za jego pomocą jest trudno jednoznacznie wskazać położenie (lokalizację) przewodu (urządzenia) pod napięciem elektrycznym. Inną niedogodnością urzą-

dolnośląskie

S

kutek rażenia prądem będzie zależny od warunków pogodowych
(wilgotności powietrza) oraz miejsca
prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej (piwnice). W wielorodzinnych
budynkach mieszkalnych często prowadzone są instalacje elektryczne
z pominięciem tablicy rozdzielczej,
szczególnie w pomieszczeniach piwnicznych. Problem ten często występuje w budynkach starej zabudowy
lub gdy budynek zasiedlają „dzicy lokatorzy”.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym przy bardzo małej
widoczności jest bardzo duże. Przypadki porażenia prądem elektrycznym
podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych strażaków PSP odnotowuje się każdego roku. Rejestrowane
są przez władze PSP tylko te, które zostały zgłoszone jako wypadki przy pracy. Mniej dotkliwe porażenia prądem
elektrycznym nie są zgłaszane przełożonym z powodu znikomych skutków dla zdrowia. W 2011 r. w Poznaniu
miał miejsce wypadek śmiertelny porażenia prądem funkcjonariusza PSP.
Zastęp, który został zadysponowany
do rozpoznania zdarzenia jakim było

Rys. 1. Liczba JRG bez detektora napięcia na tle ogólnej liczby JRG w województwie na terenie kraju [2]

dzeń proponowanych w sprzedaży
jest maksymalna odległość (deklarowana przez producenta) wykrywania przewodu lub przedmiotu znajdującego się pod niebezpiecznym napięciem. Zgodnie ze spostrzeżeniami
autora artykułu [1] w celu spełnienia
minimalnych wymogów formalnych
wynikających z rozporządzenia [3] komendanci powiatowi i miejscy PSP
mają pełną dowolność zakupu tego
sprzętu. Zgodnie z zawartym w nim
standardem wyposażenia każda jednostka ratowniczo-gaśnicza powinna posiadać przyrządy pomiarowe
i wykrywcze, wśród których ma być
m. in. detektor napięcia. Rozporządzenie nie precyzuje jednak rodzaju detektora (np. prąd stały, przemienny), ani nie określa minimalnego standardu tego urządzenia. Skutkuje to dowolnością zakupów urządzeń ochrony dla JRG PSP. Brak określenia standardu urządzenia detekcyjnego rodzi obawy co do skuteczno-

ści ochrony strażaków-ratowników
przed porażeniem prądem elektrycznym, gdy znajdą się oni w nierozpoznanym terenie podczas działań ratunkowych.

pożądane cechy detektora
napięcia dla PSP
Detektor napięcia stanowiący
ochronę indywidualną strażaka – ratownika powinien:
 wykrywać przewody i urządzenia będące pod napięciem w stanie przewodzenia prąd elektryczny i bez obciążenia,
 charakteryzować się silną kierunkowością wykrywania źródła zagrożenia,
 posiadać możliwość wykrywania
przewodów pod napięciem znajdujących się w wodzie, co jest
szczególnie ważne w przypadku
pożarów w piwnicach, gdzie widoczność jest ograniczona i mogą
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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bezpieczniki firmy SIBA
do zabezpieczeń systemów
fotowoltaicznych
SIBA Polska Sp. z o.o.

F

irma SIBA to światowy lider
w ochronie systemów fotowoltaicznych bezpiecznikami. Inżynierowie z działu badawczo-rozwojowego
firmy SIBA we współpracy z największymi światowymi producentami systemów fotowoltaicznych (PV) uczestniczą we wprowadzaniu najnowszych
rozwiązań dotyczących systemów fotowoltaicznych. Stwierdzono, że użycie standardowych bezpieczników nie
zapewnia prawidłowej ochrony. Opracowanie odpowiednich bezpieczników wymagało znajomości podstaw
całego systemu oraz rozumienia
wszystkich jego parametrów.
Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach
fotowoltaicznych stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia
napięcia panele fotowoltaiczne łączy
się szeregowo w łańcuchy, a w celu
zwiększenia prądu łańcuchy łączy się
równolegle w zespoły. Prąd w łańcuchu nie zależy od liczby ogniw, które
są połączone szeregowo, i jest równy
prądowi pojedynczego ogniwa, a napięcie wyjściowe równa się napięciu
pojedynczego ogniwa pomnożonemu
Wymiary/wielkość,
w [mm/-]

przez liczbę połączonych szeregowo
ogniw tworzących łańcuch. Prąd zespołu jest równy prądowi pojedynczego łańcucha pomnożonemu przez liczbę łańcuchów ułożonych równolegle.
Przekazanie wytworzonej energii prądu stałego do sieci prądu przemiennego umożliwiają falowniki dc/ac.
Na panelu fotowoltaicznym
umieszcza się informację o znamionowej mocy wyjściowej (W), prądzie
znamionowym (A), prądzie zwarciowym (A), napięciu znamionowym (V),
maksymalnym napięciu systemu (V),
oraz o prądzie znamionowym bezpiecznika ochraniającego panel PV.
Obecnie granicą mocy wyjściowej
dla panelu fotowoltaicznego jest moc
około 250 W.
Maksymalny prąd, jaki jest w stanie dostarczyć łańcuch fotowoltaiczny przy maksymalnej intensywności
światła (prostopadłe padanie światła)
wynosi około 110% jego prądu znamionowego. Jest to jeden z głównych
parametrów w dobraniu prawidłowego prądu znamionowego bezpiecznika. Na wartość prądu wytwarzanego w łańcuchu fotowoltaicznym ma
wpływ natężenie promieniowania
słonecznego i kąt, pod jakim promieniowanie słoneczne pada na ogniwa
fotowoltaiczne.

Napięcie znamionowe,
w [V]

Prąd znamionowy,
w [A]

6,3 × 32

400 V dc

1–8

10 × 38

1000 V dc

0,5 – 20

14 × 51

1000 V dc

10 – 25

10 × 51

1000 V dc

6 – 20

10 × 85

1000 V dc

2 – 20

NH1L

1000 V dc

35 – 200

NH3L

1000 V dc

125 – 400

20 × 127

1500 V dc

2 – 63
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Gdy bezpiecznik wyłączy prąd
zwarcia, musi następnie wytrzymać
napięcie pochodzące z innych łańcuchów fotowoltaicznych. Napięcie znamionowe bezpiecznika musi być więc
równe lub większe od napięcia bez
obciążenia w części systemu, w której jest on zastosowany. Napięcie bez
obciążenia jest nie większe niż 1,2
sumy napięć znamionowych paneli
łańcucha. Jeżeli w łańcuchu fotowoltaicznym powstanie zwarcie, wszystkie łańcuchy, które są z nim połączone równolegle, zaczną zasilać swoim
prądem zwarciowym uszkodzony łańcuch PV. To oznacza, że dla n połączonych równolegle łańcuchów fotowoltaicznych, w przypadku zwarcia w jednym łańcuchu, największy
możliwy prąd zwarciowy wynosi
1,1 × (n-1) prądu zwarciowego jednego łańcucha fotowoltaicznego.
Innym ważnym czynnikiem jest
maksymalna temperatura otoczenia,
w jakiej będzie pracował bezpiecznik,
powodująca zazwyczaj konieczność
obniżenia prądu znamionowego bezpiecznika. W praktyce stwierdzono,
że prąd znamionowy bezpiecznika zabezpieczającego łańcuch fotowoltaicz-

ny powinien wynosić ok. 1,5 prądu
maksymalnego łańcucha. Ze względu na swoją charakterystykę czasowo-prądową, bezpieczniki PV zabezpieczające łańcuchy fotowoltaiczne są
w stanie wyłączyć zwarcie w odpowiednio krótkim czasie, gdy zespół
fotowoltaiczny liczy co najmniej cztery równolegle połączone łańcuchy.
W tabeli przedstawiono produkowane w firmie SIBA wkładki topikowe cylindryczne i nożowe do zabezpieczania systemów fotowoltaicznych. Wkładki topikowe nożowe
wielkości NH1L i NH3L mają korpusy o długości 110 mm. Ich znamionowa zdolność wyłączania przy prądzie stałym wynosi 30 kA. W przygotowaniu są kolejne rodzaje bezpieczników PV.
Do zabezpieczania obwodu wejściowego falownika dc/ac firma SIBA
zaleca wkładki topikowe typu URS
na napięcie znamionowe stałe 700 V
lub 1300 V.
Więcej informacji o wkładkach
topikowych do zabezpieczania
systemów fotowoltaicznych i innych
bezpiecznikach firmy SIBA na www.
sibafuses.pl.
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LEDIX
inteligentny system oświetlenia LED
z funkcją podtrzymania akumulatorowego
ZAMEL CET

LEDIX – inteligentny system oświetlenia LED, stworzony przez konstruktorów
ZAMEL CET, oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych zarówno jeśli
chodzi o oprawy LED, jak i urządzenia sterujące i zasilające oprawy. Ciekawym rozwiązaniem technicznym zastosowanym w konstrukcji opraw LEDIX jest wbudowane
podtrzymanie akumulatorowe (tzw. BACKUP).

O

prawy serii MOZA, MUNA,
TIMO, RUBI i NAVI (w wersji napięciowej 14 V DC) mają wbudowany
akumulator NiMh, dzięki czemu
oświetlenie może pozostać włączone
i oświetlać ciągi komunikacyjne nawet przez około 1,5 godziny po zaniku napięcia zasilającego. Po powrocie
napięcia, akumulator jest ładowany
maksymalnie przez 10 godzin. Proces
ładowania kontrolowany jest przez
układ elektroniczny, co pozwala na
znaczne wydłużenie żywotności akumulatora. Poza funkcją podtrzymania
możliwe jest załączanie/wyłączanie
oprawy z poziomu typowego łącznika instalacyjnego. W zależności od sposobu podłączenia oprawy mogą
pracować w jednym z trzech trybów:
 oprawa włączona przez cały czas
– podczas normalnej pracy prąd
pobierany jest z zasilacza, a po
zaniku napięcia z akumulatora
(maks. 1,5 godziny). Po powrocie
zasilania sieciowego akumulator
jest ładowany przez maksymalnie
10 godzin,
podtrzymanie
akumulatorowe

załączane/wyłączane ręcznie –
oprawa jest załączana lub wyłączana z poziomu łącznika instalacyjnego ON/OFF. Po zaniku napięcia sieciowego funkcja świecenia jest podtrzymana lub nie
w zależności od stanu łącznika BACKUP. W tej konfiguracji
w trakcie pracy opartej na zasilaniu akumulatorowym istnieje możliwość wyłączenia oprawy
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MOZA stal

TIMO stal

MUNA stal

RUBI stal

NAVI stal

Oprawy z wbudowanym akumulatorem NiMh

funkcjonalność 1

funkcjonalność 2

funkcjonalność 3

230 V AC
A1 A2
PEM-01
12 11 14

ON/OFF
BACKUP
14 V DC

14 V DC

ON/OFF
14 V DC

Schematy podłączenia opraw z wbudowanym podtrzymaniem akumulatorowym

poprzez zmianę stanu łącznika
BACKUP,
 podtrzymanie akumulatorowe załączane/wyłączane automatycznie – podczas normalnej pracy oprawa może być załączana
i wyłączana z poziomu łącznika
ON/OFF. Po zaniku napięcia sieciowego oprawa automatycznie
przechodzi na zasilanie akumulatorowe (podtrzymanie funkcji świecenia przez maksymalnie
1,5 godziny). Po powrocie napięcia oprawa przechodzi do takiego
stanu, jak przed zanikiem.
LEDIX to osiem opraw różniących
się wzornictwem oraz funkcjonalno-
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ściami. Dodatkowo seria LEDIX zawiera grupę nowoczesnych sterowników, zasilaczy i transformatorów
elektronicznych. W oprawach zastosowane zostały diody wysokiej jakości oraz anodowane blachy aluminiowe. Oprawy cechuje energooszczędność oraz długi okres żywotności,
wynoszący nawet do 40 tys. godzin
ciągłego świecenia. Obudowy opraw
produkowane są w kilku wersjach kolorystycznych (aluminium, stal nierdzewna, grafit, stare złoto). Oprawy
LEDIX wyposażone są w diody RGB
lub też opcjonalnie w diodę czerwoną, zieloną, niebieską, białą zimną
lub białą ciepłą. Inteligentne oświe-

tlenie LED LEDIX wyróżnione zostało Nagrodą Główną XXI Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2013 oraz
Nagrodą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące inteligentnego oświetlenia
LED LEDIX dostępne są na stronie
www.ledix.pl.
reklama

ZAMEL CET
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ledix@ledix.pl
www.ledix.pl
www.zamel.com
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oświetlenie

oprawy oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego
wymagania

O

świetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik
oświetlenia podstawowego nie jest
spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy
energii elektrycznej, a dodatkowymi
czynnikami, np. pożarem. Zastosowanie odpowiedniej technologii
oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego oraz zapasowego, może
przyczynić się do znacznych oszczędności i znacząco wpłynąć na redukcję
kosztów utrzymania takiego oświetlenia w zakładach przemysłowych,
obiektach urzędów publicznych czy
hotelach. Zarówno w budynkach, jak
i tunelach oświetlenie awaryjne jest
często projektowane niezgodnie
z przepisami i obowiązującymi normami, a niejednokrotnie pomijane
przez inwestorów w celu redukcji
kosztów.

Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (DzU nr 109,
poz. 719), instalacje oświetlenia ewakuacyjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi [2, 3].
Ponieważ instalacja oświetlenia
ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom,
co najmniej raz w roku oraz spełniać
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wymagania polskich norm [2, 3]. Rozporządzenia i przywołane w nich polskie normy są wytycznymi dla projektantów określającymi właściwe
oświetlenie awaryjne w budynkach
w zależności od jego przeznaczenia
i miejsca zainstalowania.
Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553)
wprowadziła obowiązek uzyskania
dopuszczenia do użytkowania znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, wydanych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
w Józefowie [3]. Obowiązek ten dotyczy również opraw oświetlenia
podstawowego podłączonych do baterii centralnej oraz opraw oświetlenia podstawowego z modułem awaryjnym. Znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania drogi ewakuacyjnej
oraz czynności związanych z ewakuacją muszą spełniać wymagania zawarte w PN-N-01256 lub PN-ISO 7010.
Natomiast oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być zgodne z PN-EN
60598-2-22 Oprawy oświetleniowe.
Część 2-22: Wymagania szczegółowe.
Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w w w. e l e k t r o . i n f o . p l

Fot. K. Kuczyński

mgr inż. Karol Kuczyński

Fot. 1. Przykład oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie biurowym

w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie wraz z nowelizacją
z dnia 12 marca 2009 r. (DzU nr 56
poz. 461) wprowadziły jako obowiązujące szereg polskich norm. Do najważniejszych należą PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie
awaryjne.
Wymagania stawiane instalacjom oświetlenia awaryjnego precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz.
690, z późn. zm.) wraz z nowelizacjami rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 r. (DzU nr 56, poz. 461) oraz
z 10 grudnia 2010 r. (DzU z 2010 r.
nr 239, poz. 1597). Ostania zmiana
zmieniła wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu i zaczęła
obowiązywać 22 marca 2011 r. – czyli
po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2012 r. poz. 1289) wprowadziło rozdział 8a dotyczący instalacji telekomunikacyjnej. Zmiany do
[1] wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. (DzU z 2013 r., poz.
926) dotyczy właściwie wyłącznie
wentylacji i klimatyzacji oraz izolacyjności cieplnej.
Zgodnie z § 181 ust. 1 [1] budynek,
w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może
spowodować zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi oraz poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne
straty materialne, należy zasilać co
najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł
energii elektrycznej. Dodatkowo należy wyposażać je w samoczynnie za-
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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Dystrybutor

AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.
09-402 Płock, ul. Kalinowa 68
tel. 24 267 88 60, faks 24 267 88 62
amatech@amatech.eu, www.amatech.eu

Producent

AMATECH – AMABUD Elektrotechnika Sp. z o.o.

Oznaczenie katalogowe

ALFA III (AL3)

SELENA (SEs2)

CLS / Power CLS

230 ac
24/220 dc

230 ac

230 ac (±10%)
24 dc (±20%)

50 – 60

50 – 60

50 – 60

24 (z własną baterią)
CB/CLS – nie dotyczy

24 (z własną baterią)
CB – nie dotyczy

nie dotyczy

1/3 (z własną baterią)
CB/CLS – według wymogów

1/3 (z własną baterią)
CB – według wymogów

według wymogów

LED/świetlówka T5 8 W

świetlówka T8 18/36/58 W

LED

Ni-Cd

Ni-Cd

AGM

28

nie dotyczy

nie dotyczy

natynkowy/zwieszany do sufitów/ścienny
równoległy i prostopadły

natynkowy/zwieszany do sufitów/ścienny
równoległy i prostopadły

natynkowy, ścienny

ewakuacyjna jednostronna

ewakuacyjna jednostronna do strefy 2 i 22
zagrożenia wybuchem

–

Parametry techniczne
Napięcie zasilania, w [V]
Częstotliwość napięcia zasilającego ac,
w [Hz] (± tolerancja, w [%])
Czas pełnej gotowości do pracy
awaryjnej, w [h]
Czas pracy awaryjnej, w [h]
Źródło światła (typ)
Wbudowany akumulator
Zasięg rozpoznawania wg PN-EN 1838,
w [m]
Sposób mocowania oprawy
Typ oprawy
Test ręczny/automatyczny

+/+

+/+

+/+

klasa II (CB), klasa III (CLS),
klasa I (z własną baterią/MAKS PRO)

klasa I

klasa I

IP65

IP66

IP20

obudowa/klosz – poliwęglan

obudowa/klosz – poliwęglan

blacha stalowa

Wymiary zewnętrzne
(wys.×szer.×gł.), w [mm]

65,5×360×147

od 111×145×662 (2×18 W)
do 111×145×1572 (2×58 W)

min. 343×245×112

Masa całkowita, w [kg]

ok. 1,11 (w zależności od wykonania)

1,6 – 3,1
[CB] w zależności od wykonania

9,6 (7Ah) – 56,5 (48Ah)

od –10 do 40 (CB/CLS)
od 5 do 45 (z baterią/MAKS PRO)
od –25 do 45 (opcja z baterią/MAKS PRO)

od –22 do 40 (CB)
od 0 do 40 (z baterią/MAKS PRO)
od –25 do 40 (opcja z baterią/MAKS PRO)

od –5 do 25

oprawa ewakuacyjna jednostronna
do współpracy z systemami centralnej
baterii, systemem centralnego
monitorowania MAKS PRO, oraz w wersji
z własną baterią (również AT)

oprawa awaryjna do strefy 2 i 22 zagrożenia
wybuchem, wykonania oprawy: awaryjnosieciowa, AT (autotest), CT (centraltest),
CB (centralna bateria)

programowanie, adresowanie, sterowanie,
monitorowanie do 80 opraw LED 24V, tryb
oświetlenia nocnego, możliwość przypisania
zaprogramowanych wartości ściemniania,
możliwość podłączenia do CB

tak

tak

nie dotyczy

CE, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 60598-1,
PN-EN 55015, certyfikat jakości w zakresie
projektowania, montażu i konserwacji
instalacji oświetlenia awaryjnego
wydany przez Ośrodek Certyfikacji Usług
Przeciwpożarowych Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa

CE, certyfikat jakości w zakresie
projektowania, montażu i konserwacji
instalacji oświetlenia awaryjnego
wydany przez Ośrodek Certyfikacji Usług
Przeciwpożarowych Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa

CE, PN-EN 50178, PN-EN 50171,
PN-EN 50272, PN-EN 55015, certyfikat
jakości w zakresie projektowania, montażu
i konserwacji instalacji oświetlenia
awaryjnego wydany przez Ośrodek Certyfikacji
Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Pożarnictwa

12 (opcja do 36)

12 (opcja do 36)

24 (opcja do 60)

Klasa ochronności
Stopień ochrony IP obudowy
Materiał oprawy

Temperatura pracy (otoczenia), w [°C]
Informacje dodatkowe

Uwagi techniczne

Dopuszczenie CNBOP

Normy, atesty, certyfikaty, standardy,
znaki jakości

Gwarancja, w [miesiącach]

Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez ﬁrmy
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AWEX
32-091 Michałowice, Masłomiąca 256
tel. 12 651 55 00, faks 12 651 55 22
biuro@awex.eu, www.awex.eu
AWEX
AXN

SK-8

RUBIC UNA

FZLV

220 – 240 ac
24/176 – 275 dc

220 – 240 ac
24/176 – 275 dc

220 – 240 ac

220 – 240 ac
216 dc

50 – 60

50 – 60

50 – 60

50 – 60

12 – 24 (w zależności od wersji)

12 – 24 (w zależności od wersji)

nie dotyczy

12

1/2/3

1/2/3

3 (podtrzymanie zasilania centrali)

1/2/3/8

dioda LED 1 W (114 lm),
3 W (287 lm), 6 W (600 lm)

LED 1,2/3,2 W

obsługuje tylko źródła LED

obsługuje źródła typu LED

Ni-Cd/Ni-MH

Ni-Cd/Ni-MH

LIFEPO4

AGM

nie dotyczy

30

nie dotyczy

nie dotyczy

montaż natynkowy na suficie/ścianie
(soczewka asymetryczna)

montaż na ścianie/suficie

do ściany

montaż natynkowy

ewakuacyjna jednostronna

jednostronna/dwustronna

centrala monitorowania opraw awaryjnych
typu RS UNA

system centralnego zasilania niskonapięciowych
opraw awaryjnych typu FZLV

+/+

+/+

+/+

+/+

klasa II/III

klasa II/III

klasa II

klasa I

IP42/IP65

IP44

IP20

IP20

poliwęglan

podstawa – poliwęglan
klosz – poliwęglan

poliwęglan

blacha stalowa

Ø202×58

250×310×30

300×200×41,5

472×266×140 (12Ah)

1,3

1,3

1,1

15,5 (12 Ah)

od –25 do 40

od 0 do 40

od 4 do 45

od –5 do 30

możliwość wykonania w wersji:
autonomicznej z autotestem, do systemu
monitorowania Rubic, do systemu centralnej
baterii CBS, w III klasie ochronności dla
niskonapięciowego systemu FZLV

możliwość wykonania w wersji:
autonomicznej z autotestem, do systemu
monitorowania Rubic, do systemu centralnej
baterii CBS, w III klasie ochronności dla
niskonapięciowego systemu FZLV

monitorowanie 650 opraw, możliwość
rozbudowy do 4000 opraw, testy zgodne
z PN-EN 50172, tryb oświetlenia
dozorowego (nocnego), zarządzanie poprzez
aplikację Smart VISO oraz www,
ekran dotykowy

zasilanie stałoprądowe do 80 opraw LED
typu FZLV 24 V, testy zgodne
z PN-EN 50172, tryb oświetlenia
dozorowego (nocnego), zarządzanie poprzez
aplikację Smart VISO oraz www, ekran
dotykowy, ściemnianie opraw

tak

styczeń 2015

nie dotyczy

nie dotyczy

PN-EN 1838, PN-EN 60598-1,
PN EN 60598-2-22, CE, ATEST PZH, CNBOP

PN-EN 1838, PN-EN 60598-1,
PN EN 60598-2-22, CE

PN-EN 50178, PN-EN 50171, PN-EN 50272,
PN-EN 55015, deklaracja CE

PN-EN 50178, PN-EN 50171, PN-EN 50272,
PN-EN 55015, deklaracja CE

24

24

24

24
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Dystrybutor

EATON ELECTRIC Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel. kom. 724 420 700, tel. 58 554 79 00, faks 58 554 79 09
mateuszadamski@eaton.com, www.eaton.pl, www.cooperindustries.pl

EATON ELECTRIC Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk
ul. Galaktyczna 30
tel. kom. 695 233 244
faks 58 554 79 09
maciejfreza@eaton.com
www.cooperindustries.pl

Producent

Cooper Crouse-Hinds / CEAG

Cooper Lighting & Safety

Oznaczenie katalogowe

eLLK/M/S 92…

nLLK/M 08/09/10…

EXIT…

RXS/RXD Downlight LED

110 – 254 ac
110 – 250 dc

220 – 254 ac
195 – 250 dc

110 – 277 ac
110 – 250 dc

230 ac
220 dc

50 – 60

50 – 60

50 – 60

50 (±10)

>14/12 CB 80%

24/12 CB 80%

24/12 CB 80%

24/12 CB 80%

1,5/3/ CB bez ograniczeń

1,5/3/ CB bez ograniczeń

3/ CB bez ograniczeń

1 – 3/ CB bez ograniczeń

Parametry techniczne
Napięcie zasilania, w [V]
Częstotliwość napięcia zasilającego ac,
w [Hz] (± tolerancja, w [%])
Czas pełnej gotowości do pracy
awaryjnej, w [h]
Czas pracy awaryjnej, w [h]
Źródło światła (typ)

świetlówka liniowa T8/moduł
LED

świetlówka liniowa T8/T5

LED

Multi-Matryca LED 14 – 60 W
50 000 h

Wbudowany akumulator

7 Ah NC
mikroprocesorowy monitoring

6 V/4 Ah NC (1,5 h)
6 V/7 Ah NC (3,0 h)

12 V/600 mAh NC
mikroprocesorowy monitoring

Ni-MH 3,6 Ah (4 lata)

nie dotyczy

nie dotyczy

25

nie dotyczy

natynkowy/zwieszany/
naścienny/na wysięgniku/
na maszcie

natynkowy/zwieszany/
naścienny/na wysięgniku/
na maszcie

naścienna

wpuszczany w sufit
(opcja ramka ozdobna)

jednostronna

jednostronna

jednostronna

jednostronna

–/+ (centralna bateria CB)

–/+ (centralna bateria CB)

–/+ (centralna bateria)

+/+(IT, CT, CB)

klasa I

klasa I

klasa I

klasa I

IP66

IP66

IP66

IP20/IP44/IP54/IP65

korpus – poliester wzmocniony
włóknem szklanym, klosz
– poliwęglan

korpus – poliester wzmocniony
włóknem szklanym, klosz
– poliwęglan

korpus – poliwęglan
klosz – poliwęglan

tworzywo sztuczne, metal

Wymiary zewnętrzne
(wys.×szer.×gł.), w [mm]

od 760×188×130
do 1660×188×130

od 760×188×130
do 1660×188×130

356×175×76

od ∅82 do ∅182 (RXS)
100×100/∅100×86 (RXD)

Masa całkowita, w [kg]

5,2 – 12

3,6 – 9,3

2,0 – 2,5

w zależności od wersji

od –25 do 55

od –25 do 50 (opcja do 60)

od –20 do 50

w zależności od wersji

zastosowanie do stref
zagrożenia wybuchem (1, 2,
21 i 22), możliwość zasilania
centralnej baterii (wersja CG-S),
oprawa awaryjna z układem
autonomicznym (wersja NIB),
retrofit LED

zastosowanie do stref
zagrożenia wybuchem (2,
21 i 22), możliwość zasilania
centralnej baterii (wersja CG-S),
oprawa awaryjna z układem
autonomicznym (wersja N)

zastosowanie do stref
zagrożenia wybuchem (1, 2,
21 i 22), możliwość zasilania
centralnej baterii (wersja CG-S),
oprawa awaryjna z układem
autonomicznym (wersja N),
dostępna wersja 24 V

różne wersje rozsyłu i barwy
światła (zimna, neutralna,
ciepła), współpraca z centralą
monitorującą EasiCheck2
oraz CB ZB-S/CG2000/ZB.1,
możliwość ściemniania DALI

nr 1630/2013

nr 1714/2013

nr 1631/2013

tak (inwerter/CB)

ATEX, IEC Ex, deklaracja CE,
CNBOP, GOST, PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838,
DIN VDE 0108/0100-718

ATEX, IEC Ex, Deklaracja CE,
CNBOP, GOST, PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838,
DIN VDE 0108/0100-718

ATEX, IEC Ex, Deklaracja CE,
CNBOP, GOST, PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838,
DIN VDE 0108/0100-718,
ISO 7010, ISO 30061

PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 12464-1, CE, ENEC

12 (opcja do 36)

12 (opcja do 36)

12 (opcja do 36)

12 (opcja do 36)

Zasięg rozpoznawania wg PN-EN 1838,
w [m]
Sposób mocowania oprawy
Typ oprawy
Test ręczny/automatyczny
Klasa ochronności
Stopień ochrony IP obudowy
Materiał oprawy

Temperatura pracy (otoczenia), w [°C]
Informacje dodatkowe

Uwagi techniczne

Dopuszczenie CNBOP

Normy, atesty, certyfikaty, standardy,
znaki jakości

Gwarancja, w [miesiącach]

Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez ﬁrmy
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zestawienie opraw oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego)

EATON ELECTRIC Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel. kom. 695 233 244, tel. 58 554 79 00, faks 58 554 79 09
maciejfreza@eaton.com, www.eaton.pl, www.cooperindustries.pl

Cooper Lighting & Safety

Cooper Safety – Univel

Cooper Safety – CEAG

Micropoint2

SIRIOS 8/11/18/24 W

Velos

GuideLED/AtlanticLED awaryjna

GuideLED/AtlanticLED kierunkowa

230 ac
176 – 275 dc

230 ac
176 – 275 dc

230 ac
176 – 275 dc

230 ac
176 – 275 dc

230 ac
176 – 275 dc

50 (±10)

50 (±10)

50 (±10)

50 (±10)

50 (±10)

24/12 CB 80%

12 (8 W)/24 akumulator/12 CB 80%

24/12 CB 80%

12/24/12 CB 80%

12/24/12 CB 80%

1 – 3/CB bez ograniczeń

1 – 3/CB bez ograniczeń

1 – 3/CB bez ograniczeń

1 – 8/CB bez ograniczeń

1 – 8/CB bez ograniczeń

High Power LED 1 W 60 000 h

świetlówka 8/11/18/24 W

24 LED 60 000 h
(regulowany 50/100%)

Power LED 2×1,6 W

LED (GL – regulowany
10/30/100%)

Ni-MH od 2,4 V/3,6 Ah (4 lata)

Ni-Cd 2,4 V/1,5 Ah – 6 V/4 Ah
(4 lata)

Ni-Cd 4 V/1,6 Ah
Ni-MH 4 V/2 Ah

Li-Ion 3,7 V/4 Ah (GL)
Ni-MH 4,8 V/2,2 Ah (AL)

Li-Ion 3,7 V/2 Ah (GL)
Ni-MH 4,8 V/2,2 Ah (AL)

nie dotyczny

30

30/40

nie dotyczny

20/30 (GL)/24 (AL)

wpuszczany/ natynkowy
do ściany/sufitu

wpuszczany/natynkowy
do ściany/sufitu

wpuszczany/zwieszany/natynkowy
do ściany/sufitu

wpuszczany (GL)/natynkowy
do ściany/sufitu

wpuszczany (GL)/natynkowy
do ściany/sufitu

jednostronna

jednostronna/dwustronna

jednostronna/dwustronna

jednostronna

jednostronna/dwustronna

+/+ (IT, CT, CB)

+/+ (AT, CT, CB)

+/+ (AT, CT, CB)

+/+ (AT, CT, CB)

+/+ (AT, CT, CB)

klasa I/II

klasa II

klasa I/II

klasa I

klasa I

IP44

IP42/IP65 (IK07)

IP20

IP41 (GL)/IP65 (AL)

IP41 (GL)/IP65 (AL)

poliwęglan (test 850°C)

klosz – poliwęglan (test 850°C)
podstawa – ABS (test 850°C)

klosz – poliwęglan (test 850°C)
podstawa – ABS (test 850°C)

klosz – poliwęglan
podstawa – aluminium

podstawa – ABS (GL)/aluminium
(AL), poliwęglan klosz (test 850°C)

∅ 90×29 (do wbudowania)
140×140×30 (nasufitowa)

359×168×56

224×69×346 (zasięg 30 m)

97×97×37,5 (do wbudowania GL)
140×140×30 (nasufitowa GL)

226×134×36 (GL) (zasięg 20 m)
325×184×36 (GL) (zasięg 30 m)

w zależności od wersji

w zależności od wersji

w zależności od wersji

0,44 (GL-CB)

0,44 (GL-CB)

w zależności od wersji

w zależności od wersji

od 5 do 40 (z akumulatorem)

od –20 do 40 (GL-CB)

od –20 do 40 (GL-CB)

przystosowana do zasilania
z modułów awaryjnych
i z centralnej baterii (CB), sensor
dotykowy testu, współpraca
z centralą monitorującą EasiCheck2
oraz CB ZB-S/CG2000

przystosowana do zasilania
z modułów awaryjnych i centralnej
baterii (CB), do 600 lm przy
pracy awaryjnej, współpraca
z centralą monitorującą EasiCheck2
i centralna baterią ZB-S/ZB.1

24 LED 140 lm, zasilanie z
modułu awaryjnego (AutoTEST,
CT-EasiCheck2) i centralnej baterii
(CB), możliwość regulacji strumienia
50%/100%, luminancja znaku >0,1,
kontrast znaku >5:1 – 15:1

wysoko wydajne źródło LED
przystosowane do zasilania
z modułów awaryjnych i centralnej
baterii (CB), AtlanticLED IP65 –
praca w ujemnych temperaturach

źródło LED – zasilanie z modułów
awaryjnych i centralnej
baterii (CB), możliwość
regulacji strumienia (GL),
praca w temperaturze ujemnej
AtlanticLED IP65

tak (inwerter/CB)

tak (inwerter/CB)

tak (inwerter/CB)

tak (inwerter/CB)

tak (inwerter/CB)

PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22, PN-EN 1838,
PN-EN 50172, CE, ENEC

PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22, PN-EN 1838,
PN-EN 50172, CE, ENEC

PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838, PN-EN 50172,
DIN VDE 0108/0100-718,
DIN 4844-1, ISO 3864-1, ISO 7010,
ISO 30061,CE, ENEC

PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838, PN-EN 50172,
DIN VDE 0108/0100-718, CE, ENEC

PN-EN 60598-1,
PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 1838, PN-EN 50172,
DIN VDE 0108/0100-718,
DIN 4844-1, ISO 3864-1, CE, ENEC

12/36

12/48

12/48

12/48

12/48
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ELEKTROMETAL SA
43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 71
tel. 33 857 54 62
faks 33 857 52 05
pjonkisz@elektrometal.com.pl
www.elektrometal.eu

Dystrybutor

Producent

Chalmit Lighting

ELEKTROMETAL SA

Oznaczenie katalogowe

PROTECTA IIIE

Wodniak/Wodniak LED/ Wodniak LED T8

220 – 254 ac/dc

110 – 254 ac/dc

50/60

50/60

24

24

1,5 (opcja 3)

1–3

Źródło światła (typ)

świetlówka T8

świetlówka T8/moduł LED/świetlówka LED (wg typów)

Wbudowany akumulator

Ni-Cd 6 V/4 Ah

Ni-Cd/Ni-MH

nie dotyczy

nie dotyczy

do sufitu/do ściany/na maszcie rurowym

do sufitu/do ściany/na maszcie rurowym

jednostronna

jednostronna

–/+

+/+

klasa I

klasa I (opcja klasa II)

Parametry techniczne
Napięcie zasilania, w [V]
Częstotliwość napięcia zasilającego ac,
w [Hz] (± tolerancja, w [%])
Czas pełnej gotowości do pracy
awaryjnej, w [h]
Czas pracy awaryjnej, w [h]

Zasięg rozpoznawania wg PN-EN 1838,
w [m]
Sposób mocowania oprawy
Typ oprawy
Test ręczny/automatyczny
Klasa ochronności
Stopień ochrony IP obudowy
Materiał oprawy

IP66/IP67

IP66/IP67

korpus – tworzywo poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym
– GRP, klosz – poliwęglan (PC)

korpus – tworzywo poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym
– GRP, klosz – poliwęglan (PC)

209×742×147
(209×1352×147 dla 2×36W)

zależne od modelu

Wymiary zewnętrzne
(wys.×szer.×gł.), w [mm]
Masa całkowita, w [kg]

8,3 – 12,4

1,4 – 5

od –20 do 55

od –20 do 40 (opcja inne)

oprawa inteligentna przeciwwybuchowa z układem
mikroprocesorowym podnoszącym wydajność świetlną, wysoka
sprawność opraw 18 W – 50%, 36 W – 25%, obszar stosowania:
strefa 1, 2, 21, 22, cecha oprawy: Ex II 2GD emb q IIC T4

seria opraw przeznaczonych do oświetlania zapylonych
oraz zawilgoconych hal przemysłowych, pomieszczeń oraz obszarów
zewnętrznych, wysoka jakość użytych materiałów,
dostępne różne wykonania

tak

tak

Ex, ATEX, IECEx, GOST, CSA, CEPE

CNBOP, CE

12 (opcja przedłużenie)

12 (opcja przedłużenia)

Temperatura pracy (otoczenia), w [°C]
Informacje dodatkowe
Uwagi techniczne
Dopuszczenie CNBOP
Normy, atesty, certyfikaty, standardy,
znaki jakości
Gwarancja, w [miesiącach]
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TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
32-084 Morawica, Morawica 355
tel. 12 444 60 60
faks 12 350 57 34
biuro@tmtechnologie.pl
www.tmtechnologie.pl
TM TECHNOLOGIE
ONTEC S

ONTEC AP

iTECH

230 ac
216 dc

230 ac
216 dc

230 ac
216 dc

50 (±10)

50 (±10)

50 (±10)

24

24

24

3

3

3

LED

LED

LED

Ni-Cd 3,6 V

LiFe PO4 6,4 V

LiFe PO4 3,2 V

25

31

31 (dla wersji iTECH Z)

do ściany/do sufitu

do ściany/do sufitu

do ściany/do sufitu

jednostronna/dwustronna

dwustronna

jednostronna

+/+

+/+

+/+

klasa II

klasa II

klasa II

IP65

IP20

IP65

korpus – PC/ABS
klosz – PC przezroczysty

korpus – PC/ABS
klosz – PC przezroczysty

korpus – PC/ABS
klosz – PC przezroczysty

40×144×269

61×215×327

∅ 170

0,56

1,2

0,7

od 10 do 40

od 10 do 40

od 10 do 40

zestaw zawiera komplet piktogramów, możliwość montażu
flagi oraz montażu podtynkowego

zestaw zawiera komplet piktogramów, możliwość montażu
oprawy na ścianie za pomocą uchwytu montażowego

możliwość montażu natynkowego oraz podtynkowego

tak

tak

tak

CNBOP, CE, GOST

CNBOP, ENEC, CE, GOST

CNBOP, ENEC (dla IP54), CE, GOST

24 (12 akumulator)

24 (12 akumulator)

24 (12 akumulator)
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oświetlenie

innowacje w oświetleniu
drogowym
mgr inż. Karol Kuczyński

W

Fot. K. Kuczyński

prowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia
półprzewodnikowego SSL, wraz z czujnikami mikroelektronicznymi warunków zewnętrznych, obecności
i natężenia światła, może stanowić
pierwszy krok w realizacji koncepcji
inteligentnego miasta. Takie rozwiązania powinny być dynamicznie powiązane z innymi systemami miejskiego sterowania inteligentnego, takimi jak: sieci komunikacyjne i czujniki inteligentne, systemy sterowania energią, budynkami, ruchem
i oświetleniem drogowym. Zapewni to dynamiczną regulację oświetlenia przy minimalnym zużyciu
energii [1].
Technologia SSL wykorzystuje
diody elektroluminescencyjne (LED)
oraz organiczne diody LED (OLED).
Jest to najbardziej innowacyjna technologia oświetleniowa rozwijająca
się obecnie na rynku. Daje światło
o wysokiej jakości i dobrej charakterystyce barwowej, a ponadto przynosi znaczne oszczędności i przyczynia
się do zmniejszenia zanieczyszczenia świetlnego w miastach. Oświetlenie publiczne stanowi średnio do
50–60% miejskich kosztów energii elektrycznej, z czego największy
udział przypada na oświetlenie drogowe. W oświetleniu drogowym rozwiązania SSL przynoszą oszczędności energii w wysokości do 52% w porównaniu z rtęciowymi lampami wy-

Przykładowe rozwiązania opraw drogowych z diodami LED
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ładowczymi i 26% w porównaniu
z lampami sodowymi. Znacznie dłuższa trwałość lamp SSL obniża także
koszty konserwacji, co w połączeniu
z oszczędnościami energii umożliwia
zwrot inwestycji w podstawową, niepołączoną w sieć instalację oświetlenia drogowego LED w okresie od czterech do sześciu lat [1].

wymagania stawiane
oprawom drogowym
W wyniku modernizacji zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
na cele oświetlenia drogowego osiąga się na poziomie co najmniej 50%.
Uzyskujemy to w przypadku zamiany opraw z wysokoprężnymi lampami rtęciowymi na wysokoprężne lampy sodowe nowszej generacji. Kolejne procenty poprawy bilansu energetycznego możemy uzyskać w wyniku
zastosowania w modernizacji oświetlenia drogowego opraw w technologii LED. Przy zastąpieniu starszych
opraw sodowych oprawami LED można uzyskać od 15 do nawet 30% mniejsze zużycie energii. Za zmniejszeniem
zużycia energii idzie również zmniejszenie kosztów eksploatacji głównie
w wyniku zmniejszenia opłat za energię elektryczną [2].
Mimo często zawodnych opraw
LED, które pojawiały się na rynku
na początku wprowadzania techniki
diod elektroluminescencyjnych, obecnie jest dość duży wybór tego rodzaju
opraw, o dobrych parametrach i potwierdzonych badaniami charakterystykach rozsyłu światła. Należy
podkreślić, że modernizacja oświetlenia drogowego wymaga obliczenia
i sprawdzenia parametrów oświetleniowych pasa drogowego (drogi wraz
chodnikami i ścieżkami rowerowymi) z wymaganiami wieloczęściowej

w w w. e l e k t r o . i n f o . p l

normy PN-EN 13201:2007 Oświetlenie dróg.
Obserwując dostępne na rynku produkty można uznać, że każde rozwiązanie, które prowadzi do rozszerzenia funkcjonalności instalacji oświetleniowych, jest rozwiązaniem z elementami inteligencji. Jako przykład
można podać stosowane powszechnie oprawy oświetleniowe do lamp
sodowych z redukcją mocy sterowaną wbudowanymi zegarami astronomicznymi. Oszczędność energii w stosunku do podobnych rozwiązań bez
redukcji mocy wynosi najczęściej minimum 20% [2].
Jeżeli oświetlenie, poza zapewnieniem właściwych warunków oświetleniowych, daje możliwość dostosowania oświetlenia do bieżących potrzeb oraz zarządzania nim z pozycji komputera lub zdalnego sterownika, to stworzenie takiego systemu
nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani infrastruktury. Elementy sterowania i nadzoru pracą instalacji znajdują się w oprawach oświetleniowych. Instalacja może być wyposażona w system sterowania oparty na komunikacji radiowej, PLC lub
GSM [2].
Technika LED pozwala na ciekawe
wzornictwo konstrukcji opraw, dostosowane do architektury krajobrazu
i specyfiki danego obszaru. Obecnie
matryce LED budowane są jako modułowe z niezależnymi elementami zasilająco-sterującymi. Uszkodzenie jednego modulu LED nie przerywa pracy pozostałych, a oprawa świeci z nieco mniejszą mocą do czasu wymiany
uszkodzonego elementu. Prosty montaż i demontaż modułów nie wymaga
zdejmowania całej oprawy, co skraca
czas i koszt eksploatacji [2].
Jednym z podstawowych zadań systemu inteligentnego oświetlenia jest

rejestrowanie danych o występujących
awariach oraz przygotowanie raportów
ułatwiających konserwację i eksploatację całego systemu. Można zmieniać
według bieżących potrzeb czas świecenia oraz rejestrować bieżące zużycie
energii. Każda oprawa oświetleniowa
może być identyfikowana w systemie,
można zmieniać jej moc i natężenie
światła niezależnie od pracy pozostałych opraw w określonej grupie.

nowatorskie rozwiązania
Źródłem światła w lampach solarnych są wysoko wydajne diody LED.
Zasilane są one z ogniw fotowoltaicznych lub akumulatorów. Dzięki
takiemu rozwiązaniu lampy solarne nie pobierają energii elektrycznej z sieci energetycznej i mogą być
instalowane w miejscach, które nie
posiadają infrastruktury energetycznej. Latarnie solarne mogą być wykorzystywane do oświetlenia ulic,
placów i parków. Stosownie do potrzeb mogą być wyposażone w źródła światła o różnej mocy. Ich wygląd
i kształt może być dostosowany do
otoczenia tak, aby się z nim komponował. Możemy również spotkać
oprawy drogowe będące połączeniem lampy solarnej z małą elektrownią wiatrową. Śmigło napędzane energią wiatru wytwarza w prądnicy napięcie doładowujące dodatkowo wbudowane akumulatory. Tego
typu zestawy umożliwiają dodatkowe zwiększenie pozyskiwanej energii elektrycznej o ok. 20% [2, 3].

poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Kompozytowe słupy oświetleniowe są znacznie bardziej bezpieczniejsze dla użytkowników dróg od obec-
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl
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kable i przewody

drukarki oznaczników i etykiet
a inne sposoby oznaczania

N

ajbardziej rozpowszechnionymi metodami znakowania żył
kabli i przewodów oraz powłok jest
metoda z zastosowaniem lasera nadfioletowego lub metoda termiczna
z zastosowaniem głowicy znakującej
symbolami graficznymi. Możemy
również spotkać metody atramentowe lub termotransferowe z zastosowaniem drukarki oraz specjalnego
zestawu czcionek i symboli, a także
metodę z zastosowaniem oznaczników, tabliczek i etykiet. Ciekawostką są systemy RFID do oznaczania
urządzeń i instalacji umożliwiający
zapisywanie i wczytywanie informacji na materiałach oznaczeniowych
[1, 3].

powłoki oraz przewodów w izolacji
z materiału, który nie może być oznaczany kolorem, np. przewody o izolacji mineralnej [2, 3].
W przypadku kabli jednożyłowych
w powłoce oraz przewodów w izolacji powinny być stosowane następujące kolory izolacji:
 kombinacja kolorów zielonego
i żółtego dla oznaczania przewodu ochronnego oraz kolor niebieski dla oznaczania przewodu neutralnego,
 kolory brązowy, czarny i szary
dla oznaczania przewodów fazowych.

znakowanie przewodów

Każdy doświadczony instalator
wie, że ręczne opisywanie oznaczeń wydłuża czas przeprowadzania prac instalacyjnych – szczególnie w przypadku dużych układów
sieci i wielu powtarzających się opisów. Z kolei także przy ręcznym znakowaniu małych instalacji nie sposób całkowicie wyeliminować ryzyka popełnienia błędu. Mobilne drukarki oznaczników wcale nie muszą różnić się swoim rozmiarem od
urządzeń stosowanych na co dzień
w biurze, dzięki czemu z łatwością
zabierzemy je ze sobą, przygotowując niezbędne oznaczenia na miejscu pracy [5, 8]. Eksploatacja w bardzo niskich czy w bardzo wysokich
temperaturach, znakowanie instalacji przemysłowych, do tego generowanie bardzo dużej liczby oznaczeń
– to najczęstsze warunki środowiskowe jakim muszą sprostać drukarki. Obok tradycyjnych urządzeń popularne są również drukarki termotransferowe [5, 6]. Intuicyjne oprogramowanie oraz połączenie z komputerem za pomocą portu USB lub

Zastosowanie lasera nadfioletowego umożliwia znakowanie cienkich przewodów. Napisy i informacje umieszczone za pomocą lasera na
izolacjach przewodów i kabli są praktycznie nieścieralne. Przewody i kable
znakowane tą metodą są stosowane
przy budowie samolotów, nowoczesnego taboru szynowego, w przemyśle samochodowym oraz w produkcji
nowoczesnych urządzeń. Znakowanie
metodą termiczną z zastosowaniem
specjalnej drukarki jest wykonywane w wysokiej temperaturze. Głowica znakująca z symbolami graficznymi z dużą siłą dociska folię nasyconą
substancją znakującą do izolacji przewodu lub powłoki kabla [2, 3].
Żyły kabli i przewodów wielożyłowych oraz przewodów sznurowych
powinny być oznaczane kolorami:
zielono-żółty, niebieski, brązowy,
czarny, szary. Identyfikacja za pomocą kolorów nie jest wymagana w przypadku przewodów koncentrycznych,
żył płaskich przewodów giętkich bez
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wymagania dla drukarki
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Fot. K. Kuczyński

mgr inż. Karol Kuczyński

Fot. 1. Przykład oznaczenia naniesionego na koszulkę termokurczliwą za pomocą drukarki

sieci bezprzewodowej to tylko niektóre z zalet. Akcesoria dodatkowe,
jak np. automatyczny podajnik profili oraz podgrzewacz profili, ułatwiają drukowanie oznaczników.

 opisywanie kaset wideo, folde-

drukarki etykiet
samoprzylepnych

Drukarki oznaczników przedstawiają szybki, prosty i profesjonalny
sposób oznakowania kabli, drutów
i urządzeń elektrycznych. Do głównych zalet tych urządzeń należą także niskie koszty eksploatacyjne [5, 7].
Drukarki oznaczników służą do wydrukowania:
 okrągłych profilów PCV o średnicach do kilku mm,
 koszulek termokurczliwych
o średnicach do kilku mm,
 taśm samoprzylepnych o różnych
szerokościach np: 3–18 mm.
Drukarka oznaczników jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy szukają taniego i przenośnego
przyrządu do profesjonalnego oznaczania drutów i kabli. Wysoka trwałość i odporność oznaczenia jest gwarantowana drukiem termotransferowym. Drukarka oferuje podłączenie
do komputera, a za pomocą oryginal-

Drukarki etykiet samoprzylepnych
umożliwiają w prosty i łatwy sposób
wykonanie etykiet samoprzylepnych
o różnych szerokościach, długościach
i w różnokolorowym wykonaniu. Etykiety są odporne na ścieranie, wodoodporne, odporne na wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie słoneczne. Drukarki etykiet samoprzylepnych znajdą wykorzystanie w szczególności tam, gdzie jest
oczekiwana wysoka jakość i powtarzalność etykiet [5, 6], np.:
 opisywanie urządzeń elektrycznych i pulpitów sterujących,
 opisywanie majątku z wykorzystaniem kodu kreskowego,
 oznaczenie regałów w magazynach kodem kreskowym,
 wykorzystanie w laboratoriach,

rów, eksponatów wystawowych,
 tabliczki fabryczne z logo.

drukarki oznaczników
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Pełny artykuł dostępny odpłatnie
– po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.prenumerata.elektro.info.pl

reklama
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zestawienie
przegląd drukarek etykiet
P-touch E100VP

Dystrybutor: ABC Data S.A., ACTION S.A.,
For Ever Sp. z o.o., Labelmarket Sp. z o.o.,
Megabajt Sp. z o.o., Tech Data Sp. z o.o.
Producent: Brother;
Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
tel. 22 44 16 300, faks 22 44 16 301
biuro@brother.pl, www.brother.pl
Metoda druku: termotransferowa
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.), w [mm]:
207×110×59
Masa całkowita, w [kg]: 0,39
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]: brak danych
Gwarancja, w [miesiącach]: 36 (po rejestracji
na www.brother.pl)

Uwagi techniczne:
P-touch E100VP to poręczne i szybkie urządzenie, które umożliwia drukowanie najpopularniejszych typów etykiet, w tym
168 najczęściej używanych symboli elektrycznych i telekomunikacyjnych. P-touch E100VP to lekka (ważąca zaledwie 390 g
– bez baterii i kasety z taśmą) przenośna drukarka etykiet klasy przemysłowej, przeznaczona dla pracowników zajmujących
się utrzymaniem infrastruktury technicznej, w tym elektryków
i elektroinstalatorów. Model oferuje szereg funkcji, dzięki którym każdy użytkownik może drukować czytelne etykiety do
oznaczania m.in. kabli i powierzchni płaskich. P-touch E100VP
jest wyposażony w wyraźny graficzny wyświetlacz LCD oraz
specjalną klawiaturę numeryczną, dzięki którym jego obsługa
jest intuicyjna i szybka. Urządzenie jest dostępne w komplecie
z praktycznym futerałem, w którym mieści się dołączony zasilacz sieciowy oraz materiały eksploatacyjne, takie jak taśmy
do zadruku. Model P-touch E100VP oferuje wysoką prędkość
druku, która wynosi 20 mm na sekundę. To aż 1,5 raza szybciej w porównaniu z podobnej klasy urządzeniami. Urządzenie
jest kompatybilne z taśmami o szerokości: 3,5, 6, 9 i 12 mm
oraz dostępne w zestawie z: taśmą, zasilaczem, walizką i podręcznikiem użytkownika. Więcej na www.brother.pl.

P-touch E300VP

Dystrybutor: ABC Data S.A., ACTION S.A.,
For Ever Sp. z o.o., Labelmarket Sp. z o.o.,
Megabajt Sp. z o.o., Tech Data Sp. z o.o.
Producent: Brother;
Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
tel. 22 44 16 300, faks 22 44 16 301
biuro@brother.pl, www.brother.pl
Metoda druku: termotransferowa
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.), w [mm]:
220×133×69
Masa całkowita, w [kg]: 0,74
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]: brak danych
Gwarancja, w [miesiącach]: 36 (po rejestracji
na www.brother.pl)

Uwagi techniczne:
P-touch E300VP to wytrzymałe i kompaktowe urządzenie,
które znajdzie zastosowanie w pracy elektryków i elektroinstalatorów. Model charakteryzuje się intuicyjną obsługą
– ma podświetlany graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach
67×40 mm, wyświetlający do 3 wierszy tekstu. Urządzenie
wyposażone jest również w standardową klawiaturę QWERTY,
która uzupełniona jest dodatkowo o specjalne przyciski funkcyjne, służące do drukowania określonych typów oznaczeń.
Drukarka E300VP pozwala drukować 384 najczęściej używane symbole elektryczne, komunikacyjne, AV i bezpieczeństwa, jak również 9 typów kodów kreskowych. Użytkownik
może wybierać spośród 7 dostępnych czcionek, o rozmiarach
od 6 do 42 punktów. P-touch E300VP drukuje na taśmach
o wybranej szerokości: 3.5, 6, 9, 12 i 18 mm. Maksymalna
prędkość druku oferowana przez urządzenie wynosi 20 mm
na sekundę, przy czym wydruk może składać się maksymalnie z 5 wierszy, zawierać do 200 znaków i mieć długość do
300 mm. Urządzenie wyposażone jest w łatwą w wymianie,
wytrzymałą baterię litowo-jonową i posiada interfejs w języku
polskim. P-touch E300VP jest dostępny w zestawie z podręczną walizką. Więcej na www.brother.pl.

P-touch E550WVP

Dystrybutor: ABC Data S.A., ACTION S.A.,
For Ever Sp. z o.o., Labelmarket Sp. z o.o.,
Megabajt Sp. z o.o., Tech Data Sp. z o.o.
Producent: Brother;
Brother Polska Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa
tel. 22 44 16 300, faks 22 44 16 301
biuro@brother.pl, www.brother.pl
Metoda druku: termotransferowa
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.), w [mm]:
250×126×94
Masa całkowita, w [kg]: 1,05
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]: brak danych
Gwarancja, w [miesiącach]: 36 (po rejestracji
na www.brother.pl)

Uwagi techniczne:
P-touch E550WVP to drukarka etykiet klasy przemysłowej, która
sprawdzi się w pracy instalatorów, elektryków oraz monterów sieci teleinformatycznych i bezpieczeństwa. Oferuje prędkość druku
do 30 mm/s, na etykietach o szerokości od 3,5 mm do 24 mm. Drukarka wyposażona została także w automatyczną gilotynę z funkcją nacinania i możliwością ustawienia pożądanej długości etykiet.
Po podłączeniu do komputera przy użyciu kabla USB, urządzenie
P-touch E550WVP umożliwia kompleksowe projektowanie zindywidualizowanych etykiet – użytkownicy mogą dodawać logotypy
oraz symbole przemysłowe. Prezentowana drukarka etykiet może
być także połączona drogą bezprzewodową z tabletami bądź smartfonami. Model oferuje obsługę aplikacji Brother iPrint & Label oraz
Mobile Cable Label Tool, umożliwiających wybieranie szablonów
etykiet i dodawanie obrazów z urządzeń mobilnych. Z kolei aplikacja Mobile Transfer Express pozwala na wysyłanie plików bezpośrednio z poczty e-mail lub serwisu Dropbox do pamięci drukarki.
Drukarka etykiet P-touch E550WVP dostępna jest w komplecie
z taśmą (czarny nadruk na żółtym tle) o szerokości 24 mm (8 m
z klejem), elastyczną taśmą identyfikacyjną (czarny nadruk na białym tle) o szerokości 12 mm (8 m z klejem), baterią litowo-jonową,
zasilaczem sieciowym oraz walizką. Więcej na www.brother.pl.

Dane zamieszczone w zestawieniu zostały nadesłane i zautoryzowane przez ﬁrmy
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przegląd drukarek etykiet
BMP-21 PLUS

Dystrybutor: Labelmarket Sp. z o.o.
52-213 Wrocław, ul. Ułańska 78/1
tel. 801 000 690, faks 71 792 04 02
info@labelmarket.pl
www.labelmarket.pl
Producent: BRADY
Metoda druku: druk termotransferowy
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.), w [mm]:
240×120×50
Masa całkowita, w [kg]: 0,7
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]:
od 2 do 45 (na bateriach), od 2 do 30 (podłączony zasilacz)
Gwarancja, w [miesiącach]: 24

Uwagi techniczne:
BRADY BMP-21 PLUS to tania podręczna drukarka etykiet
zaprojektowana specjalnie dla elektryków i elektroinstalatorów. Dobrane materiały eksploatacyjne umożliwiają szybkie
i łatwe tworzenie najczęściej używanych rodzajów etykiet do
oznaczania kabli i przewodów. Etykiety BRADY nie odklejają
się i pozostają czytelne przez wiele lat. Etykiety są odporne
na warunki atmosferyczne i przemysłowe. Drukarka BMP-21
ma wszystkie niezbędne dla elektroinstalatora funkcje: wyposażona jest w duży podświetlany ekran LCD (podgląd do
3 wierszy tekstu), solidną, wytrzymałą na upadek obudowę,
daje możliwość łatwej obsługi lewą i prawą ręką. Opcjonalnie można wyposażyć drukarkę w uchwyt magnetyczny pozwalający drukować etykiety jedną ręką oraz w dodatkowe
źródło światła. BMP-21 drukuje na wielu materiałach, takich
jak poliester, winyl, nylon, na etykietach samolaminujących,
jak i na rurkach termokurczliwych. Maksymalna szerokość
etykiet to 19 mm. Oprogramowanie drukarki zawiera 80 różnych symboli, w tym przydatne w instalacjach elektrycznych
czy informatycznych. Dodatkowe dane: rozdzielczość 200 dpi,
zasilanie bateryjne lub zasilacz, opcjonalnie w zestawie z walizką i zasilaczem.

BMP-41

Dystrybutor: Labelmarket Sp. z o.o.
52-213 Wrocław, ul. Ułańska 78/1
tel. 801 000 690, faks 71 792 04 02
info@labelmarket.pl
www.labelmarket.pl
Producent: BRADY
Metoda druku: druk termotransferowy
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.), w [mm]:
292×152×91
Masa całkowita, w [kg]: 1,2
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]:
od 3 do 43 (na bateriach), od 4 do 30 (podłączony zasilacz)
Gwarancja, w [miesiącach]: 24

Uwagi techniczne:
Drukarka BRADY BMP-41 to wytrzymałe, przenośne urządzenie umożliwiające swobodne tworzenie wyciętych lub
ciągłych etykiet o maksymalnej szerokości do 25 mm. Pojemny akumulator pozwala na długą pracę bez ładowania. Duży
podświetlany ekran graficzny umożliwia podgląd etykiety
przed wydrukowaniem. Drukarka jest wyposażona w klawiaturę QWERTY, a także w złącze USB umożliwiające tworzenie etykiet na komputerze przy wykorzystaniu opcjonalnego
programu edycyjnego. Bogaty zestaw trybów drukowania:
etykiety owijane, etykiety do listew zaciskowych, do paneli, etykiety-flagi, także wiele funkcji drukowania: serializacja,
znacznik daty i godziny, kody kreskowe, odbicie lustrzane czy
baner, umożliwiają sprawnie wykonanie każdego zadania opisowego. Do drukarki przeznaczone są specjalizowane etykiety
przystosowane do różnych rodzajów powierzchni, warunków
aplikacji oraz warunków eksploatacji. Wszystkie materiały
spełniają najwyższe parametry wytrzymałościowe. Dodatkowe dane techniczne: rozdzielczość głowicy: 300 dpi, szybkość
drukowania 33 mm/s.

BMP-51/53

Dystrybutor: Labelmarket Sp. z o.o.
52-213 Wrocław, ul. Ułańska 78/1
tel. 801 000 690, faks 71 792 04 02
info@labelmarket.pl
www.labelmarket.pl
Producent: BRADY
Metoda druku: druk termotransferowy
Wymiary zewnętrzne (wys.×szer.×gł.), w [mm]:
260×150×90
Masa całkowita, w [kg]: 1,4
Temperatura pracy (otoczenia), w [ºC]:
od 4 do 48 (na bateriach), od 4 do 30 (podłączony zasilacz)
Gwarancja, w [miesiącach]: 12
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Uwagi techniczne:
BRADY BMP-51 to zaawansowana mobilna drukarka etykiet
przeznaczona do pracy w różnych gałęziach przemysłu. Posiada bardzo bogaty zestaw specjalizowanych materiałów
przystosowanych do oznaczania instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacji i urządzeń teleinformatycznych oraz
urządzeń i materiałów laboratoryjnych. Trwała obudowa oraz
bardzo duży podświetlany wyświetlacz LCD to dalsze cechy
tego urządzenia. Drukarka wyposażona jest w standardową
klawiaturę QWERTY. Opcjonalnie można dokupić oprogramowanie edycyjne pozwalające na zaprojektowanie etykiety
na komputerze, można także zamówić wersję drukarki bez
klawiatury i wyświetlacza (model BMP-53), współpracującą
tylko z komputerem. Standardowa drukarka komunikuje się
z komputerem przez wyjście USB, ale można ją wyposażyć
w łączność radiową Bluetooth oraz Wi-Fi. Dodatkowo dostępne jest oprogramowanie mobile do sterowania drukarką
z poziomu smartfonów z systemem Android. Dodatkowe dane
techniczne: rozdzielczość 300 dpi, maksymalna szerokość etykiet 38 mm, zasilanie akumulatorowe oraz zasilacz, na wyposażeniu drukarki jest walizka.
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normy

elektryczne urządzenia i systemy
ochrony przeciwpożarowej
Polskie Normy w branży elektrycznej

Z

estawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ww. zakresu tematycznego, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny i opublikowane w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN. Normalizacja”. Zakres polskich norm dotyczących urządzeń
i instalacji dla bezpieczeństwa ppoż. i ochrony przeciwpożarowej jest ujęty kompleksowo w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 13.220, 13.230, 29.020, 91.140.50.

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację Polskich Norm zalecamy zbadanie możliwości zastosowania najnowszego wydania tych norm oraz
aktualnych projektów Polskich Norm zamieszczonych w zestawieniu. Zachęcamy też czytelników do odwiedzenia strony internetowej Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.

Polskie Normy dotyczące elektrycznych urządzeń
i systemów ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 54-1:2011 (:2014) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 24:
Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze. Głośniki.

Projekt PN-pr EN 54-11 E Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe.
Projekt PN-EN 50130-4:2012/A1 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy sygnalizacji napadu, CCTV,
kontroli dostępu i osobistych.
Projekt PN-pr EN 50200 E Metoda badania odporności na ogień cienkich
przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających.
Projekt PN-EN 60332-1-1:2010/prA1 Badania palności kabli i przewodów
elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1: Sprawdzanie odporności
pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia. Aparatura.
Projekt PN-pr EN 60695-1-12 Badanie zagrożenia ogniowego. Część
1-12: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych. Bezpieczeństwo pożarowe w technice.
Projekt PN-pr EN 60695-8-2 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 8-2:
Wydzielanie ciepła. Podsumowanie metod badania i ich znaczenie.

PN-EN 1366-10:2011/Ap1:2013-07 Badanie odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 10: Klapy odciągające w systemach wentylacji pożarowej.

Projekt PN-pr EN 60695-11-20 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 11-20:
Płomienie probiercze. Metody badania płomieniem probierczym 500 W.

PN-EN 13501-6:2014-04 Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych.

Polskie normy dotyczące elektrycznych urządzeń
ochrony przed wybuchami

PN-EN 16327-2014-04 Sprzęt pożarniczy. Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS).
PN-EN 50130-4:2012P:2013 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji
włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych.

PN-EN 13237:2013-04E Przestrzenie zagrożone wybuchem. Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów. Zastępuje: PN-EN 13237:2005P.
PN-EN 14491:2012 (:2014) Systemy ochronne odciążające wybuchy
płynów.
PN-EN 16009:2013 Bezpłomienne urządzenia odciążające wybuch.

PN-EN 50355:2014-04 Kolejnictwo. Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie. Wytyczne stosowania.

PN-EN 15967:2013 Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par.

PN-EN 60695-9-1:2014-02 Badanie zagrożenia ogniowego. Cześć 9-1:
Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia. Wytyczne ogólne.

PN-EN 50495:2013 Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem. Zastępuje:
PN-EN 50495:2010.

PN-EN 60695-11-3:2013-06 Badanie zagrożenia ogniowego. Część 11-3:
Płomienie probiercze. Płomienie 500 W. Urządzenie i metody prób sprawdzających.
PN-EN 60695-11-10:2014-02 Badanie zagrożenia ogniowego. Część
11-10: Płomienie probiercze. Metody badania płomieniem probierczym
50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki.
PN-EN 62271-112:2014-03 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych.
Projekt PN-pr EN54-3 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe. Systemy akustyczne.
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PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03 Atmosfery wybuchowe. Część 0:
Urządzenia. Podstawowe wymagania.
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2013 Atmosfery wybuchowe. Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń.
Projekt PN-EN 60079-0/prAAE Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania.
Projekt PN-EN 60079-0/prAAE Atmosfery wybuchowe. Część 0: Urządzenia. Podstawowe wymagania.
Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska
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wielcy elektr ycy
Fot. Wikipedia

Andre Marie Amperea
(1775–1836)

A

Fot. www.amperemusee.fr

ndre Marie Amperea urodził się 22 stycznia 1775 roku w Lyonie. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. W 1782 roku wraz
z rodzicami przeniósł się do wiejskiej posiadłości Poleymieux koło Lyonu. Chłopiec nie
uczęszczał do żadnej szkoły, jednak od najmłodszych lat wykazywał zdolności do przedmiotów ścisłych. W otoczeniu przyrody oraz
korzystając z bogatej biblioteki ojca, młody
Andre Marie Amperea wkraczał w świat nauki. Swoją pierwszą rozprawę poświęconą
krzywym stożkowym napisał w wieku 13 lat.
Już w młodości udzielał korepetycji z matematyki i fizyki, był także nauczycielem w l'École Centrale w Bourg-en-Bresse, a następnie
w liceum w Lyonie (obecnie Lycée Ampere).
W młodości stracił ojca, który padł ofiarą wielkiego terroru i został ścięty na gilotynie w czasie rewolucji francuskiej. W 1786 roku poznał
Julię Carron, z którą ożenił się w 1799 roku.
Z tego związku urodził się jego jedyny syn,
Jean Jacques Ampère. Małżeństwo przerwała śmierć żony w 1803 roku.
Andre Marie Amperea prowadził badania
w dziedzinie matematyki. W 1804 roku został zatrudniony w École Polytechnique, najpierw jako wykładowca matematyki, a od
1808 r. jako profesor. W roku 1808 Napoleon nominował go inspektorem generalnym
francuskich wyższych uczelni. Mimo że Andre Marie Amperea znany jest głównie jako
fizyk i matematyk, za największe jego dokonanie uważa się wkład do rozwoju nauki
o elektryczności i magnetyzmie. W 1820 r.
wystąpił w Paryskiej Akademii Nauk, gdzie
omówił wzajemne oddziaływanie prądów
płynących w przewodnikach, które nazwał
oddziaływaniami elektromagnetycznymi.
Amperea określił zależność między kierunkiem prądu i kierunkiem wytwarzanego
przezeń pola magnetycznego. Postawił hipo-

Muzeum Elektryki w Poleymieux (Francja)

tezę, że prąd płynący przez cewkę złożoną
z nawiniętych na walcu zwojów miedzianego drutu powinien wykazywać takie same
właściwości jak magnes stały. Zbudował taką
cewkę i na drodze doświadczalnej potwierdził swoje przypuszczenie. Opisał matematycznie ilościowe zależności pomiędzy zjawiskami elektrycznymi i magnetycznymi.
Dalsze prace doprowadziły go do odkrycia mi). W obrębie jego zainteresowań znalazła
mechanicznych oddziaływań wzajemnych się także filozofia, czego owocem są „Szkice
prądów elektrycznych i do ilościowego okre- z filozofii nauki, czyli przedstawienie analiślenia siły tych oddziaływań. Najbardziej tycznej klasyfikacji wiedzy ludzkiej”.
znanym twierdzeniem jego teorii jest tzw.
Na Pierwszym Międzynarodowym Kongreprawo Amperea mówiące o tym, że całka li- sie Elektryków zwołanym w Paryżu w 1881
niowa wektora gęstości strumienia magne- roku określono podstawową jednostkę natętycznego obliczana po krzywej zamkniętej żenia prądu elektrycznego nazwiskiem Amjest proporcjonalna do wypadkowego prądu perea. Obecnie w układzie SI występuje pod
otoczonego tą krzywą.
nazwą amper. W 1985 roku Zarząd Główny
Jego kolejnym osiągnięciem był zapropo- SEP dla upamiętnienia 150. rocznicy śmierci
nowany podział nauki o elektryczności na dwa André Marie Ampèrea, ogłosił w Polsce
działy: elektrostatykę i elektrodynamikę. 10 czerwca „Dniem Elektryka”.

Sformułował również podstawy teoretyczne
Oprac. Emilia Sobiesiak
elektrody namiki.
reklama
Najważniejsza praca
Amperea o elektryczności i magnetyzmie,
DO ZASILANIA REZERWOWEGO I PRACY CIĄGŁEJ
podsumowująca jego
dokonania w tej dziedzinie, została opublikowana w r. 1826.
Nosi ona tytuł „Traktat o matematycznej
teorii zjawisk elektrodynamicznych
opartej wyłącznie na
eksperymentach”.
James Clerk Maxwell
recenzując jego prace określił je mianem
najświetniejszych
osiągnięć w nauce,
a samego autora porównał do Newtona.
Poza elektrycznoś• Stacjonarne, przewoźne, również wyciszone, sterowanie ręczne
cią oraz matematyką
lub automatyczne, SZR
Amperea zajmował
• Zakres mocy od 10 do 2000 kVA
się również zjawi• Przygotowywanie dokumentacji, uzgodnienia, instalacja, serwis
skiem refrakcji światła oraz chemią (eksSzwedzkie Biuro Techniczne Sp. z o.o.
perymenty z gaza04-664 Warszawa • ul. Floriana 3/5
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dystr ybucja
ACEL
Gdańsk, ul. Twarda 6c, tel. 58/340-14-45
www.acel.com.pl
AMPER sp. j.
Bolesławiec, ul. Wróblewskiego 7e, tel. 75/732-61-54

ASTE Sp. z o.o.
Gdańsk, Kowale, ul. Magnacka 25, tel. 58 340 69 00
www.aste.pl
BARGO Sp. z o.o.,
Dziekanów Polski, ul. Kolejowa 223, tel. 22/751-29-29
www.bargo.pl
COSIW-SEP
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14,
tel. 22/336-14-19, 336-14-20, 336-14-21
www.cosiw.sep.com.pl
ELECTRIC
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 481, tel. 58/344-73-54
ELEKTRO-PARTNER- HURTOWNIE ELEKTRYCZNE
Ząbkowice Śl., ul. Niepodległości 24, tel. 74/815-40-00
ELGED – HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
ELEKTRYCZNYCH
Inowrocław, ul. Metalowców 7, tel. 52/356-55-40
FH EL-INSTAL
Bartoszyce, ul. Szewców 7
HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ELMAT
Żary, ul. Hutnicza 1
Sieć hurtowni Elektrotechnika „MORS” Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Hutnicza 35, tel.58/785-99-99
ELMI
www.elmi.net.pl
Giżycko, ul. Smętka 6A, tel. 87/428-47-88
Rynkowa 6, 11-400 Kętrzyn, tel. 89/752-20-68
PPH ELNOWA
Bydgoszcz, ul. Szubińska 17, tel. 52/375-45-71

ELPIE Sp. z o.o.
www.elpie.com.pl
Lublin, ul. Inżynierska 3, tel. 81/744-26-51
Chełm, ul. Mickiewicza 7A, tel./faks 82/564-86-91
Zamość, ul. Hrubieszowska 63, tel./faks 84/639-84-95
Puławy, ul. Włostowicka 3, tel./faks 81/886-41-50
Biała Podlaska, ul. Handlowa 1, tel./faks. 83/342-07-61
Hrubieszów, ul. Polna 1, tel./faks 84/697-23-56
euroKABEL-prorem Sp. z o.o.
Starachowice, ul. Kościelna 98A

ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ
ENERGOHANDEL Sp. z o.o.
www.energohandel.com.pl
Toruń, ul. Wschodnia 36b, tel. 56/659-57-75
Włocławek, ul. Duninowska 8, tel. 54/233-29-25
Brodnica, ul. 18 Stycznia 40, tel. 56/697-53-67
Grudziądz, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6/7, tel. 56/642-18-80
Rypin, ul. Pisaki 31, tel. 54/423-13-90
Radziejów Kujawski,ul. Brzeska 19, tel. 54/285-34-48
Toruń, ul. P.Fr.Skarbka 7/9, tel. 56/659-56-35
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FERT KSIĘGARNIA BUDOWLANA
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54A, tel. 12/294-73-99

inmedio
IN MEDIO
SALONY SPRZEDAŻY PRASY IN MEDIO

FHU MAKRO
Bochnia, ul. Proszkowa 40A, tel. 14/611-15-75
Kraków, ul. Królewska 2, tel. 12/292-80-51
Wieliczka, ul. Narutowicza 24, tel. 12/278-59-74

NOWA FRANCE Sp. z o.o.
Poznań, ul. Złotowska 30, tel. 61/864-57-01

Polska Grupa Elektryczna FORUM-RONDO Sp. z o.o.
Morszków, 08-304 Jabłonna Lacka
APARATEX, ul. Prądzyńskiego 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
AREL, ul. Lubelska 29c, 10-406 Olsztyn
BANASIAK, Boleszczyn 77, 62-731 Przykona
BIELMAT, ul. Warszawska 56, 43-300 Bielsko-Biała
BTS 2, ul. Poznańka 43, 18-402 Łomża
CANDELA, ul. Dworcowa 8, 48-250 Głogówek
CONECT, Aleja Legionów 47, 08-400 Garwolin
DELTA, ul. Zemborzycka 112 B , 20-445 Lublin
DOKO, ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica
ELAN, ul. Marynarki Polskiej 71, 80-557 Gdańsk
ELBRON, ul. Juliusza Słowackiego 34c, 43-300 Bielsko-Biała
ELBUD Sp. z o.o., ul. Armi W.P. 173, 07-202 Wyszków
EL-DAR, ul. Przytycka 25a, 26-600 Radom
ELECTRO-UNIT, ul. Ewarysta Estkowskiego 1, 63-400 Ostrów
Wielkopolski
ELEKTRA Stargard, ul. Sadowa 6, 73-110 Stargard
Szczeciński
ELEKTRA, ul. Powstańców Wielkopolskich 14; 06-500
Mława
ELEKTROHURT, ul. Wrzesińska 20, 61-021 Poznań
ELEKTROMAX, ul. Warszawska 27a, 62-300 Września
ELEKTROMONT, ul. Grunwaldzka 111-115; 85-401 Bydgoszcz
ELEKTRO-HAL, ul. Droga Owidzka 1, 83-200 Starogard
Gdański
ELEKTRO-PARTNER, ul.Wrocławska 42, 57-200 Ząbkowice
Śląskie
ELEKTROS, ul. 10-go Marca 6, 59-700 Bolesławiec
ELEKTROTECH, ul. Wrocławska 53-59, 62-800 Kalisz
ELEKTRYK, ul. Zaszkolna 26, 17-300 Siemiatycze
ELEKTRYK HURT, ul. Jastrzębska 78, 44-300 Wodzisław
Śląski
ELGOR, ul. Sikorskiego 41, 77-100 Bytów
ELHURT, ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów
ELKABEL, ul. Zemborzycka 112, 20-445 Lublin
ELMAX HURT, ul. Elizy Orzeszkowej 15 B, 43-100 Tychy
ELMAT, ul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola
ELMEHURT, ul. Okrężna 2b, 87-800 Włocławek
ELMEX, ul. Żelazna 7a, 10-420 Olsztyn
ELMET, ul. Prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów
ELMONTER, ul. Kosowska 5, 08-300 Sokołów Podlaski
EL-SAM, ul. Lokalna 5, 07-410 Ostrołęka
ELTOM, ul. Dworcowa 20a, 89-600 Chojnice
ELTRON, ul. Główna 24, 18-100 Łapy
ELUS, ul. Kościerska 1a, 83-300 Kartuzy
HURT DETAL SZULC, ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
IMPULS, ul. Gen. Bema 19, 68-100 Żagań
INSTALATOR, ul. Krakowska 147A, 38-400 Krosno
JALEX, ul. Świderska 22, 05-400 Otwock
JANTESSA, ul. Warszawska 51, 05-092 Łomianki
JUPRO-TAIM, ul. Wodna 19, 62-500 Konin
KRAK-OLD, ul. Wysłouchów 17/15, 30-611 Kraków
KWANT, ul. Graniczna 6a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
LUMIER, ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź
ŁĄCZNIK, ul. Tadeusza Rugego 9, 60-688 Poznań; adres do
korespondencji to ŁĄCZNIK Oborniki 64-600 ul.Staszica 1d
MAPEX, ul.Św. Jana 48; 95-200 Pabianice
MARCUS, ul. Zoﬁ i Nałkowskiej 5, 58-200 Dzierżoniów
MERKURION, ul. Królewska 14, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
PEX-POOL, ul. Fredry 3, 39-200 Dębica
POLMARK, 33-150 Wola Rzędzińska 589c
SEPIX, ul. Ogrodowa 23, 76-200 Słupsk

KSIĘGARNIA TECHNICZNA DOMU
WYDAWNICZEGO MEDIUM
Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. 22/810-21-24
KSIĘGARNIA „QUO VADIS”
Elbląg, ul. 1 Maja 35, tel. 55/232-57-91
Platforma Handlowa ELENET
e-hurtownia ELENET, www.elektrotechnika.net.pl

POLAMP Sp. z o.o.
www.polamp.com
Giżycko, ul. Przemysłowa 1, tel. 87/429-89-00
Giżycko, ul. Armii Krajowej 7, tel. 87/428-32-68
Ełk, ul. Suwalska 82B, tel. 87/621-62-18
SKLEP INTERNETOWY: www.POLAMPY.pl

HURTOWNIA
ELEKTROTECHNICZNA ROMI
hurtownia@romisj.pl
www.romisj.pl
Warszawa, ul. Kłobucka 10, tel. 22/857 31 83

RUCH SA
SIEĆ SPRZEDAŻY RUCH W CAŁYM KRAJU

SEP
www.sep.org.pl
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
Oddziały SEP w calym kraju

SOLAR Polska Sp. z o.o.
www.solar.pl
Łódź, ul. Rokicińska 162, tel. 42/677 58 00 (centrala),
42/677 58 32 (sklep)
Gliwice, ul. Ligocka 15, tel. 32/270 60 10, 14
Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 31, tel. 32/471 31 21
Katowice, ul. Pułaskiego 20, tel. 32/346 16 45, 46
Kępno, ul. Poznańska 4, tel. 62/782 14 18, 19
Konin, ul. Poznańska 47, tel. 63/249 11 70
Kraków, ul. Radzikowskiego 35, tel. 12/638 91 00
Lublin, ul. Witosa 3, tel. 81/745 59 00
Poznań, ul. Czechosłowacka 108, tel. 61/832 62 58
Radlin, ul. Rybnicka 125, tel. 32/456 02 87, 32/456 03 10
Rybnik, ul. Podmiejska 81, tel. 32/739 17 07
Szczecin, ul. Heyki 3, tel. 91/485 44 00
Tarnów, ul. Przemysłowa 4F, tel. 14/629 80 20
Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 1, tel. 74/880 01 14, 17
Wrocław, ul. Krakowska 141-155, tel. 71/377 19 00

SPE
www.spe.org.pl
STOWARZYSZENIE POLSKICH ENERGETYKÓW
Oddziały SPE w całym kraju.
Punkty sieci empik w całej Polsce.

elektro.info można kupić w całej Polsce
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ANETA KACPRZYCKA
TEL. 22 512 60 83
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recenzja

norma N SEP-E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa
Praca zbiorowa, zaktualizowana w 2014 roku pod redakcją dr. inż. Adama Rynkowskiego

N

akładem COSiW SEP wiosną
2014 roku ukazała się długo oczekiwana znowelizowana
norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
ZŁ z VAT
kablowe. Projektowanie i budowa. Norma ta po szerokich konsultacjach środowiskowych została przyjęta przez CKNiP SEP oraz zatwierdzona
przez prezesa SEP 10 października 2013
roku. Jest jedynym dokumentem w kraju
określającym zasady projektowania oraz
budowy elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. Stanowi aktualizację swojej poprzedniczki wydanej
przez COSiW SEP w 2003 roku. Norma
nie ma odpowiednika w normach międzynarodowych i jest normą branżową wydaną na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy prezesem PKN a prezesem
SEP. Zostały w niej przedstawione wyma-  uwzględniono układanie kabli posiadagania dotyczące projektowania, budowy
jących cechę ognioodporności.
oraz badań odbiorczych elektroenergeNorma została podzielona na dziewięć
tycznych linii kablowych prądu przemien- rozdziałów. W pierwszych dwóch przednego i stałego o napięciu znamionowym stawiono zakres normy, zdefiniowano
nie większym niż 110 kV. W prezentowa- przyjęte określenia oraz zamieszczono wynej normie, w stosunku do jej poprzed- kaz norm korespondujących. Następnie
niczki wydanej w 2003 roku, wprowadzo- określono wymagania stawiane urządzeno następujące uzupełnienia:
niom i materiałom, podano ogólne wyma uw zglę d n iono nowe kon s t r u kcje gania dotyczące doboru i ochrony kabli,
zasad wyboru tras kablowych i układania
kabli,
kabli. W kolejnych pięciu rozdziałach zozaktualizowano
wymagania
w
zakresie

stały przedstawione szczegółowe wymaochrony przeciwpożarowej,
 wprowadzono nowe wymagania w za- gania dotyczące układania kabli w ziemi,
kresie odległości przy zbliżeniach, kanałach kablowych, na mostach, molach,
skrzyżowaniach i równoległym układa- i wiaduktach oraz nabrzeżach i estakadach
niu kabli oraz kabli układanych pod kablowych. Określono wymagania stawiane kablom układanym w budynkach, pod
drogami,

drogami kołowymi oraz torami kolejowymi i tramwajowymi.
Zamieszczone zostały również wymagania, jakie muszą spełnić kable układane na dnie rzeki lub jeziora. Ostatnie trzy
rozdziały zostały poświęcone prowadzeniu badań odbiorczych linii kablowych,
które stanowią końcowy element budowy realizowany przed przekazaniem linii kablowej do eksploatacji. Prezentowana norma została przywołana w § 97
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), przez co w zakresie tam
określonym stała się normą do obowiązkowego stosowania na zasadach wiedzy
technicznej. Ponieważ jest to norma niedatowana, obowiązującym jest jej ostanie wydanie wraz ze zmianami. Zatem
norma N SEP-E-004, wydana w 2003
roku, została zastąpiona prezentowaną
normą, co skutkuje koniecznością wymiany w podręcznej bibliotece.
Normę tę należy stosować przy projektowaniu, budowie i przebudowie elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii
kablowych. Nie zawiera ona wszystkich
wymagań dotyczących projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych w podziemiach kopalń, w morzach,
na obiektach pływających na taborze
trakcji szynowej i bezszynowej. Nie znajduje również zastosowania przy budowie
doświadczalnych linii kablowych.

Tekst mgr inż. Julian Wiatr
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Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie zamówień Grupy MEDIUM w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam Grupę MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy.

data

Podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie
przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich
danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Kupon należy nakleić na kartę pocztową i przesłać na adres: Grupa Medium, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa, lub przesłać faksem: 22 810 27 42

czytelny podpis

krzyżówka

nagrodę
nagrody
ufundował
ufundowała
e-sklep firma

14
13

23
22

25
24

4
8

10
12

13
9

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Poziomo: 1 pasmo nadawania fal radiowych; 7 głowa komputera; 8 benzyna bezstukowa; 9 wolne miejsce w szeregu; 12 siatka obrazowa na ekranie kineskopu; 13 drogocenny kamień; 14 litera-bazgroł;
15 prądnica; 16 skrzynia transportowa; 18 lek w postaci kuleczki; 21 metal występujący w akumulatorach; 22 jednostka natężenia dźwięku; 23 werwa; 24 dopisuje głodnemu; 25 dipol na dachu.

Pionowo: 1 chmura kłębiasta; 2 odkładana przez lemiesz; 3 bagienna kopalina; 4 dawna jednostka pracy; 5 1/4 finału; 6 do kąpieli; 10 łączność informatyczna i związana z przemieszczaniem; 11 ogół przepisów; 12 o skrajnych poglądach; 15 umożliwia odbiór telewizji satelitarnej; 17 przeszukanie; 19 cicha
rozmowa; 20 lakmus barwi na czerwono; 21 burzliwa toń.
(jasa)

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 utworzą hasło. Rozwiązanie prosimy nadsyłać do 20 listopada br. na adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania multimetr cyfrowy Testboy
TB-2200 ufundowany przez sklep internetowy ProfiTechnik.

Nagroda w krzyżówce z numeru 7–8/2014, poziomica Stabila Electric, trafi do Pana Jacka Flika.
Gratulujemy!
Wyrażam zgodę na zapisanie mnie do newslettera.

Kupon należy nakleić na kartę pocztową i przesłać na adres: 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
lub przesłać faksem na numer: 22 810-27-42

Data: ................................ Podpis: ....................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Dom Wydawniczy
Medium oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18.
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

imię: ................................................... nazwisko: .................,...............................................
zawód wykonywany ..........................................................................................
ulica: ...................................................................................... nr ............... lok. ...................
telefon...................................................... e-mail .............................................................
kod .. .. – .. .. .. miejscowość ..................................................................................................
hasło krzyżówki: ..................................................................................................................
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