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Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona.

 

Na złączach mogą 
(zasilania).

 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 
eksploatacji

 

 

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć 
celu uniknięcia niezamierzonego zadziałania.

 

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

 

 

 
Zastrzega się prawo 

 
Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze 

Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona.

Na złączach mogą 
(zasilania). 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 
eksploatacji 

 

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć 
celu uniknięcia niezamierzonego zadziałania.

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

 

Zastrzega się prawo 

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze 

Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona.

Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne napicia przy braku napięcia pomocniczego 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć 
celu uniknięcia niezamierzonego zadziałania.

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze 

Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona.

pojawić się niebezpieczne napicia przy braku napięcia pomocniczego 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć 
celu uniknięcia niezamierzonego zadziałania. 

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

zmian w urządzeniu 

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze 

Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. 

pojawić się niebezpieczne napicia przy braku napięcia pomocniczego 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć 
 

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze 

pojawić się niebezpieczne napicia przy braku napięcia pomocniczego 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć niezbędne środki zaradcze w 

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.

Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl

pojawić się niebezpieczne napicia przy braku napięcia pomocniczego 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

niezbędne środki zaradcze w 

Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. 

energetyka.itr.org.pl

pojawić się niebezpieczne napicia przy braku napięcia pomocniczego 

Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 

niezbędne środki zaradcze w 

energetyka.itr.org.pl 



IU_28008_4_AS_SPECIFICATION

 Spis treści:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
 

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION

Spis treści: 
1. Wprowadzenie

1.1. Symbole
2. Informacje ogólne

2.1. Przeznaczenie
3. Sensory

3.1. AS T
3.2. AS T

4. Modułu
4.1. SEM T51

5. Uwagi producenta
5.1. Konserwacja, przeglądy, naprawy
5.2. Przechowywanie i transport
5.3. Miejsce instalacji
5.4. Gwarancja
5.5. Utylizacja
5.6. Serwis
5.7. Akcesoria

6. Kontakt

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION

Wprowadzenie ................................
Symbole ................................
Informacje ogólne
Przeznaczenie ................................
Sensory ................................
AS T-01 ................................
AS T-03, AS T-04 
Modułu ................................
SEM T51 ................................
Uwagi producenta
Konserwacja, przeglądy, naprawy
Przechowywanie i transport
Miejsce instalacji
Gwarancja................................
Utylizacja ................................
Serwis ................................
Akcesoria ................................
Kontakt ................................

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx 

................................
................................................................

Informacje ogólne ................................
................................

................................................................

................................................................
 ................................

................................................................
................................................................

Uwagi producenta ................................
Konserwacja, przeglądy, naprawy
Przechowywanie i transport ................................
Miejsce instalacji ................................

................................
................................

................................................................
................................

................................................................

 

 

................................................................
................................

................................................................
................................................................

................................

................................
................................................................

................................
................................

................................................................
Konserwacja, przeglądy, naprawy ................................

................................
................................................................

................................................................
................................................................

................................
................................................................

................................

 

................................................................
................................................................

................................
................................................................

................................................................

................................................................
................................

................................................................
................................................................

................................
................................................................

................................................................
................................

................................................................
................................................................

................................................................
................................................................

................................................................

................................
................................................................

................................................................
................................

................................................................

................................................................
................................................................

................................................................
................................................................

................................................................
................................

................................................................
................................................................

................................
................................

................................................................
................................

................................................................

............................................................
................................

.......................................................
..............................................................

................................

................................
..........................................................

................................
................................

.....................................................
.............................................................

................................
.......................................................

................................................................
................................................................

................................
................................................................

................................

 

3 / 13

............................ 4 
....................................... 4 

....................... 5 
.............................. 5 

........................................ 7 

........................................ 7 
.......................... 9 

...................................... 11 
..................................... 11 

..................... 12 
............................. 12 

...................................... 12 
....................... 12 

.................................. 12 
................................... 13 

........................................ 13 
................................... 13 

...................................... 13 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 / 13

1. Wprowadzenie

1.1. 
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Wprowadzenie

 Symbole

 

 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
zagrożenia, które może spowodować por

 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

 

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów

 

Wprowadzenie 

Symbole 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
zagrożenia, które może spowodować por

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
zagrożenia, które może spowodować por

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów

 

 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów

 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
ażenie prądem elektrycznym.

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem, 
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. 

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów
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Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem,  
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia.  

Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia.
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Informacje ogólne

 Przeznaczenie

 

Bezpote
temperatury na elementach
dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensor
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 
przesył
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.
wyposa
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja
o konieczności wymiany sensora.
 
Pirometryczne sensory AS T
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi
wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T
widzenia” (FOV ±5
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.
 

 
Sensory typu AS T
GIT

przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;
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Informacje ogólne

Przeznaczenie  

Bezpotencjałowy sensor typu AS T
temperatury na elementach
dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensor
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 
przesyłane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.
wyposażony w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja
o konieczności wymiany sensora.
 
Pirometryczne sensory AS T
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi
wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T
widzenia” (FOV ±5
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

Sensory typu AS T
GIT, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 
przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

• mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

• przepustach, izolatorach i stykach 

• dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

• odbiornikach i generatorach energii elektrycznej

• dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN.
System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;

• mierzy w zakresie 

• odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 
samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne;

• może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku 
rozdzielnicy;

• współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 
nie wymagają przepływu prądów operacyjnych;

• jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany.
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Informacje ogólne 

ncjałowy sensor typu AS T
temperatury na elementach
dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensor
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.

w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja
o konieczności wymiany sensora.

Pirometryczne sensory AS T
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi
wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T
widzenia” (FOV ±5˚) dzięki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury 
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

Sensory typu AS T-01 oraz AS T
, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 

przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

przepustach, izolatorach i stykach 

dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

odbiornikach i generatorach energii elektrycznej

dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN.
System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;

y w zakresie -20

odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 
samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne;

może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku 
rozdzielnicy; 

współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 
nie wymagają przepływu prądów operacyjnych;

jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany.

 

ncjałowy sensor typu AS T-01 
temperatury na elementach typu: szyny 
dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensor
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.

w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja
o konieczności wymiany sensora. 

Pirometryczne sensory AS T-03 i AS T
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi
wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T

ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury 
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

oraz AS T-03 i AS T-04 są stworzone m in do współpracy z systemem 
, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 

przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

przepustach, izolatorach i stykach 

dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

odbiornikach i generatorach energii elektrycznej

dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN.
System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;

20˚C ... +350˚C, z cz

odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 
samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne;

może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku 

współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 
nie wymagają przepływu prądów operacyjnych;

jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany.

 

01 służy do bezpiecznego bezpośredniego pomiaru 
typu: szyny lub szynoprzewody. Montuje się go

dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensor
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.

w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja

03 i AS T-04 służą do bezpiecznego
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi
wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T

ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury 
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

04 są stworzone m in do współpracy z systemem 
, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 

przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

przepustach, izolatorach i stykach aparatury łączeniowej,

dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

odbiornikach i generatorach energii elektrycznej

dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN.
System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;

˚C ... +350˚C, z częstotliwością ok. 1Hz;

odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 
samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne;

może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku 

współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 
nie wymagają przepływu prądów operacyjnych;

jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany.

do bezpiecznego bezpośredniego pomiaru 
lub szynoprzewody. Montuje się go

dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensor powinien
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.

w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja

04 służą do bezpiecznego
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi
wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T-03 posiada bardzo małe „Pole 

ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury 
pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

04 są stworzone m in do współpracy z systemem 
, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 

przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na:

mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

aparatury łączeniowej, 

dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

odbiornikach i generatorach energii elektrycznej 

dowolnych obszarach rozdzielnicy lub stacji nN/SN/WN. 
System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach;

ęstotliwością ok. 1Hz;

odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 
samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne;

może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku 

współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 
nie wymagają przepływu prądów operacyjnych; 

jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany.

do bezpiecznego bezpośredniego pomiaru 
lub szynoprzewody. Montuje się go

powinien być montowan
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor jest wyposażon
w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje. 

w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja

04 służą do bezpiecznego bezdotykowego 
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmi

03 posiada bardzo małe „Pole 
ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury 

pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor A
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości. 

04 są stworzone m in do współpracy z systemem 
, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 

przyrostów temperatury z rozproszonych obiektów w szczególności na: 

mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń,

dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych, 

System realizuje pomiar temperatury maksymalnie w 3840 punktach; 

ęstotliwością ok. 1Hz; 

odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 
samym pełną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne; 

może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku 

współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 

jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany.
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do bezpiecznego bezpośredniego pomiaru 
lub szynoprzewody. Montuje się go poprzez 

być montowany w 
miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. 
Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna 
wyposażony 
 Sensor jest 

w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia 
baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja  

bezdotykowego 
jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z 
bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy 
rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmierzone 

03 posiada bardzo małe „Pole 
ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury 

pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor AS T-04 
posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 

 

04 są stworzone m in do współpracy z systemem 
, który został zaprojektowany z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze 

mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach ich połączeń, 

odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości temperatur gwarantując tym 

może pracować autonomicznie i realizować pomiar temperatur przy braku zasilania 

współpracuje z sensorami o bardzo niskiej bezwładności i wysokiej precyzji, które 

jest bezobsługowy, w pełni skalowalny i może być elastycznie rozbudowywany. 
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Rys. 2.1.1. Rys. 2.1.1. Przykładowa 
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3. Sensory

3.1. 
 

 
Bezpotencjałow
bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny
szynoprzewody. Montuje się go
pomocą nakrętki M10. Sensor
narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 
Zmierzone wartości są przesył
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 
sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor 
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 
pracuje. W przypadku spadku
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 
sensora. 
 

Eksploatacja

Bezpotencjałow
szyn poprzez dokręcenie dołączonymi nakrętkami. 
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 
zewnętrznego płaszcza 2,2 mm. 
Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
zeszlifować papierem ściernym
jakości czoła światłowodu zależy docelowy zasięg sensora.
Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 
przy użyciu nakrętki złącza palcami bez użycia nadmiernej siły.
 

Dane techniczne

Typ sensora

Obwód pomiarowy

Zakres pomiarowy 

Błąd bezwzględny 

Rozdzielczość 

Interfejsy komunikacyjne

1xOPTICAL RS

Częstotliwość wysyłania pomiaru 

Medium 

Parametry konstrukcyjne

Zasilanie

Czas pracy 

Temperatura pracy 

Sposób montażu 
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Sensory 

 AS T-01
 

 
Bezpotencjałowe  sensory do pomiaru temperatury

Bezpotencjałowy 
bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny
szynoprzewody. Montuje się go
pomocą nakrętki M10. Sensor
narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 
Zmierzone wartości są przesył
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 
sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor 
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 
pracuje. W przypadku spadku
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 
sensora.  

Eksploatacja 

Bezpotencjałowy sensor 
szyn poprzez dokręcenie dołączonymi nakrętkami. 
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 
zewnętrznego płaszcza 2,2 mm. 
Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
zeszlifować papierem ściernym
jakości czoła światłowodu zależy docelowy zasięg sensora.
Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 
przy użyciu nakrętki złącza palcami bez użycia nadmiernej siły.

Dane techniczne 

Typ sensora 

Obwód pomiarowy 

Zakres pomiarowy 

Błąd bezwzględny 

Rozdzielczość  

Interfejsy komunikacyjne

1xOPTICAL RS 

Częstotliwość wysyłania pomiaru 

Medium transmisyjne

Parametry konstrukcyjne

Zasilanie 

Czas pracy  

Temperatura pracy 

Sposób montażu 
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ezpotencjałowe  sensory do pomiaru temperatury

 sensor typu 
bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny
szynoprzewody. Montuje się go
pomocą nakrętki M10. Sensor powi
narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 
Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 
sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor 
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 
pracuje. W przypadku spadku 
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 

sensor typu AS T

szyn poprzez dokręcenie dołączonymi nakrętkami. 
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 
zewnętrznego płaszcza 2,2 mm. 
Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
zeszlifować papierem ściernym
jakości czoła światłowodu zależy docelowy zasięg sensora.
Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 
przy użyciu nakrętki złącza palcami bez użycia nadmiernej siły.

 

 

Zakres pomiarowy  

Błąd bezwzględny  

 

Interfejsy komunikacyjne 

 

Częstotliwość wysyłania pomiaru 

transmisyjne 

Parametry konstrukcyjne 

Temperatura pracy  

Sposób montażu  
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ezpotencjałowe  sensory do pomiaru temperatury

sensor typu AS T-01 

bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny
szynoprzewody. Montuje się go poprzez dokręcenie do obiektu

powinien być montowan
narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 
sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor 
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 

 napięcia baterii poniżej wymaganego 
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 

AS T-01 należy montować w otworach 
szyn poprzez dokręcenie dołączonymi nakrętkami. 
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 
zewnętrznego płaszcza 2,2 mm.  
Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
zeszlifować papierem ściernym o gradacji ziarnistości 600
jakości czoła światłowodu zależy docelowy zasięg sensora.
Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 
przy użyciu nakrętki złącza palcami bez użycia nadmiernej siły.

Częstotliwość wysyłania pomiaru  

 

 

ezpotencjałowe  sensory do pomiaru temperatury

01 służy do bezpiecznego 
bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny

poprzez dokręcenie do obiektu
być montowany 

narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 
sensorem, a modułem pomiarowym. Sensor jest wyposażon
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 

napięcia baterii poniżej wymaganego 
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 

ży montować w otworach 
szyn poprzez dokręcenie dołączonymi nakrętkami.  
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 

Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
o gradacji ziarnistości 600

jakości czoła światłowodu zależy docelowy zasięg sensora. 
Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 
przy użyciu nakrętki złącza palcami bez użycia nadmiernej siły.

 

zależna od cz

 

na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 

 

ezpotencjałowe  sensory do pomiaru temperatury

do bezpiecznego 
bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny lub 

poprzez dokręcenie do obiektu za 
 w miejscach 

narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 

wyposażony w 
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 

napięcia baterii poniżej wymaganego 
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 

ży montować w otworach 

Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 

Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
o gradacji ziarnistości 600-1000. Od 

 
Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 
przy użyciu nakrętki złącza palcami bez użycia nadmiernej siły. 

-20

 

ależna od częstotliwości

POF 1/2,2 mm

 

Bateria wewnętrzna

w temperaturze do 30

w temperaturze do 10

-20

na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 

ezpotencjałowe  sensory do pomiaru temperatury 

do bezpiecznego 
lub 
za 

w miejscach 
narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia 
szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. 

ane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 
mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między 

w 
baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej 

napięcia baterii poniżej wymaganego 
progu, moduł pomiarowy wysyła informację o konieczności wymiany 

ży montować w otworach 

Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, należy 
dołączyć do sensora światłowód POF o średnicy rdzenia 1mm i średnicy 

Światłowód przed włożeniem do złącza światłowodowego należy 
1000. Od 

Światłowód po włożeniu do złącza światłowodowego należy zacisnąć 

 

20˚C … 105˚C 

±1 ˚C 

±0,5 ˚C 

17800 bit/s 

stotliwości, od 0,015Hz do 2Hz

POF 1/2,2 mm 

Bateria wewnętrzna

w temperaturze do 30˚C 10 lat

w temperaturze do 105˚C 3 lata

20˚C ... +105˚C 

na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 

 

 

 

od 0,015Hz do 2Hz 

 

Bateria wewnętrzna 

˚C 10 lat 

˚C 3 lata 

 

na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 +M3

 

7 / 13

 

 

+M3 
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Testy funkcjonalne

Dyrektywy WE

 

Normy zhar

PN

PN-EN 61000

PN-

Wymiary

1) Śruba montażowa M3
2) Śruba montażowa M10
3) Nadajnik 

światłowodowy z 
nakrętką zaciskającą 
światłowód

4) Obudowa sensora
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Testy funkcjonalne

Dyrektywy WE 

 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC 

PN-EN 61439

PN-EN 62271

PN-EN 61000-6-4 /A1

EN 61000-6-5: 2016

-EN 50581:2013

Wymiary 

Śruba montażowa M3
Śruba montażowa M10
Nadajnik 
wiatłowodowy z 

nakrętką zaciskającą 
światłowód 
Obudowa sensora

 

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której
zainstalowany. Od tego momentu należy liczyć czas pracy sensora.

 

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 
85˚ C 

 
Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia 

Testy funkcjonalne 

• 

• 

monizowane z dyrektywami EMC 

EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

EN 62271-1 
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
Postanowienia wspólne

4 /A1 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
emisji w środowiskach przemysłowych

5: 2016-01 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku e
elektroenergetycznej.

EN 50581:2013-03 
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Śruba montażowa M3 
Śruba montażowa M10 

wiatłowodowy z 
nakrętką zaciskającą 

Obudowa sensora 

 
 

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której
zainstalowany. Od tego momentu należy liczyć czas pracy sensora.

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia 

 kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym( RoHS) 2011/65/UE

monizowane z dyrektywami EMC 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
Postanowienia wspólne

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
emisji w środowiskach przemysłowych

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku e
elektroenergetycznej.

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której
zainstalowany. Od tego momentu należy liczyć czas pracy sensora.

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia 

 

 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym( RoHS) 2011/65/UE

monizowane z dyrektywami EMC oraz ogólne

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
Postanowienia wspólne 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
emisji w środowiskach przemysłowych

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku e
elektroenergetycznej. 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której
zainstalowany. Od tego momentu należy liczyć czas pracy sensora.

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia 

 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym( RoHS) 2011/65/UE

oraz ogólne 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
emisji w środowiskach przemysłowych 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku e

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której
zainstalowany. Od tego momentu należy liczyć czas pracy sensora.

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia 
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kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym( RoHS) 2011/65/UE

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza –

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-5: Normy ogólne 
Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku e

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której
zainstalowany. Od tego momentu należy liczyć czas pracy sensora. 

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia 

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx

) 2014/30/UE; 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym( RoHS) 2011/65/UE 

Część 1: Postanowienia ogólne

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: 

4: Normy ogólne 

5: Normy ogólne 
Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

Należy pamiętać, że światłowód nie powinien być zginany z promieniem gięcia poniżej 6 cm.

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 

Część 1: Postanowienia ogólne 

4: Normy ogólne -- Norma 

5: Normy ogólne – 
lektrowni i stacji 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych  
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. 

 

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury natychmiast po zwarciu 
obu śrub za pomocą szyny, nawet w przypadku braku zasilania rozdzielnicy, w której został 

Należy bezwzględnie uważać, aby światłowód nie stykał się z elementami o temperaturze powyżej 

poniżej 6 cm. 

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx 
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3.2. 

 
Pirometryczne sensory AS T
bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury 
elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej 
odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do 
obudowy rozdzielnicy i na
ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą 
skrętki CAT4. Sensor AS T
(FOV ±5
temperatury pojedynczych obiektów
odległości. Natomiast sensor AS T
„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej 
odległości. 
 

Eksploatacja

Bezpotencjałowe sensory 
w otworach poprzez dok
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, 
należy dołączyć do sensora 
pobliżu modułu, 
Sensor posiada parametr 
rozbieżności
sensora z powierzchni, której temperaturę chcemy znać
się w zależności od typu sensora. Parametr ten służy do określenia 
wielkości powierzchni, która służy do określenia temperatury (im 
sensor znajduje się dalej powierzchnia jest większa).
 
 

Dane techniczne

Typ 

Obwód 

Pole widzenia (FOV 

Zakres pomiarowy 

Błąd bezwzględny do 120

Błąd bezwzględny do 350
Rozdzielczość 

Interfejsy komunikacyjne

Częstotliwość wysyłania pomiaru 

Medium transmisyjne

Parametry konstrukcyjne

Zasilanie

Temperatura pracy 

Wymiary 
(

Sposób montażu 
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 AS T-03, AS T

 
Pirometryczne s

Pirometryczne sensory AS T
bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury 
elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej 
odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do 
obudowy rozdzielnicy i na
ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą 
skrętki CAT4. Sensor AS T
(FOV ±5˚) dzięki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru 
temperatury pojedynczych obiektów
odległości. Natomiast sensor AS T
„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej 
odległości.  

Eksploatacja 

Bezpotencjałowe sensory 
w otworach poprzez dok
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, 
należy dołączyć do sensora 
pobliżu modułu, do którego dołączono sensor.
Sensor posiada parametr 
rozbieżności wiązki światła 
sensora z powierzchni, której temperaturę chcemy znać
się w zależności od typu sensora. Parametr ten służy do określenia 
wielkości powierzchni, która służy do określenia temperatury (im 
sensor znajduje się dalej powierzchnia jest większa).

Dane techniczne 

Obwód pomiarowy 

Pole widzenia (FOV 

Zakres pomiarowy 

Błąd bezwzględny do 120

Błąd bezwzględny do 350
Rozdzielczość  

Interfejsy komunikacyjne

Częstotliwość wysyłania pomiaru 

Medium transmisyjne

Parametry konstrukcyjne

Zasilanie 

Temperatura pracy 

Wymiary  
(średnica, wysokość

Sposób montażu 

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION

03, AS T-04 

Pirometryczne s

Pirometryczne sensory AS T-03 i AS T
bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury 
elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej 
odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do 
obudowy rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura 
ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą 
skrętki CAT4. Sensor AS T-03 posiada bardzo małe „Pole widzenia” 

ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru 
temperatury pojedynczych obiektów
odległości. Natomiast sensor AS T
„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej 

Bezpotencjałowe sensory typu AS T

w otworach poprzez dokręcenie dołączonymi nakrętkami.
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, 
należy dołączyć do sensora skrętkę ekranowaną CAT4 uziemioną w 

do którego dołączono sensor.
Sensor posiada parametr FOV

wiązki światła podczerwonego dochodzącego do 
sensora z powierzchni, której temperaturę chcemy znać
się w zależności od typu sensora. Parametr ten służy do określenia 
wielkości powierzchni, która służy do określenia temperatury (im 
sensor znajduje się dalej powierzchnia jest większa).

 

 

Pole widzenia (FOV - Field of View)

Zakres pomiarowy  

Błąd bezwzględny do 120˚C 

Błąd bezwzględny do 350˚C 
 

Interfejsy komunikacyjne 

Częstotliwość wysyłania pomiaru 

Medium transmisyjne 

Parametry konstrukcyjne 

Temperatura pracy  

wysokość) 

Sposób montażu  

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx 

 

Pirometryczne sensory do pomiaru temperatury

03 i AS T-04 służą do bezpiecznego 
bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury 
elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej 
odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do 

kierowuje na obiekt, którego temperatura 
ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą 

03 posiada bardzo małe „Pole widzenia” 
ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru 

temperatury pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej 
odległości. Natomiast sensor AS T-04 posiada dwukrotnie większe 
„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej 

AS T-03 i AS T

ręcenie dołączonymi nakrętkami.
Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, 

skrętkę ekranowaną CAT4 uziemioną w 
do którego dołączono sensor.

FOV (Field of V

podczerwonego dochodzącego do 
sensora z powierzchni, której temperaturę chcemy znać
się w zależności od typu sensora. Parametr ten służy do określenia 
wielkości powierzchni, która służy do określenia temperatury (im 
sensor znajduje się dalej powierzchnia jest większa).

Field of View) 

Częstotliwość wysyłania pomiaru  

 

 

do pomiaru temperatury

04 służą do bezpiecznego 
bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury 
elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej 
odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do 

kierowuje na obiekt, którego temperatura 
ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą 

03 posiada bardzo małe „Pole widzenia” 
ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru 

lub grupy obiektów z większej 
04 posiada dwukrotnie większe 

„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej 

AS T-04 należy montować 
ręcenie dołączonymi nakrętkami. 

Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, 
skrętkę ekranowaną CAT4 uziemioną w 

do którego dołączono sensor. 
View), określający

podczerwonego dochodzącego do 
sensora z powierzchni, której temperaturę chcemy znać. FOV różni 
się w zależności od typu sensora. Parametr ten służy do określenia 
wielkości powierzchni, która służy do określenia temperatury (im 
sensor znajduje się dalej powierzchnia jest większa). 

±5 ˚ 

 

 

poprzez dokręcenie 

 

do pomiaru temperatury

04 służą do bezpiecznego 
bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury 
elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej 
odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do 

kierowuje na obiekt, którego temperatura 
ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą 

03 posiada bardzo małe „Pole widzenia” 
ęki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru 

lub grupy obiektów z większej 
04 posiada dwukrotnie większe 

„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru 
temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej 

ży montować 
 

Aby zmierzony sygnał został przesłany do docelowego modułu, 
skrętkę ekranowaną CAT4 uziemioną w 

określający kąt 
podczerwonego dochodzącego do 

FOV różni 
się w zależności od typu sensora. Parametr ten służy do określenia 
wielkości powierzchni, która służy do określenia temperatury (im 

 

  

-40˚C … +350˚C

skrętka ekranowana CAT4

-40

36

poprzez dokręcenie 

do pomiaru temperatury 

 

˚C … +350˚C 

±1 ˚C 

±4 ˚C 

0,01 ˚C 

ok. 1 Hz 

skrętka ekranowana CAT4

3,3 V DC 

0˚C ... +85˚C 

36/33,3 mm 

poprzez dokręcenie dołączoną nakrętką

 

±10 ˚ 

 

skrętka ekranowana CAT4 
 

nakrętką (PG21) 

 

9 / 13
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Testy funkcjonalne

Dyrektywy WE

 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV oraz ogólne

Wymiary

1) Okno pirometru
2) Obudowa sensora ze złączem 

zaciskowym wyprowadzonym z 
(strona niewidoczna)

3) Uchwyt klucza montażowego (rozstaw 
30mm)

4) Nakrętka montażowa (z gwintem 
PG21)

 

Opis złącz

Oznaczenie zacisku
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Testy funkcjonalne

Dyrektywy WE 

 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV oraz ogólne

PN-EN 61439

PN-EN 62271

PN-EN 61000

PN-EN 61000

PN-EN 50581:2013

Wymiary 

Okno pirometru
Obudowa sensora ze złączem 
zaciskowym wyprowadzonym z 
(strona niewidoczna)
Uchwyt klucza montażowego (rozstaw 
30mm) 
Nakrętka montażowa (z gwintem 
PG21) 

Opis złącz 

Oznaczenie zacisku

+ 

- 

CL 

DAT 

 
Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po 
modułu do którego są dołączone

 

Należy bezwzględnie uważać, aby 
powyżej

 
Należy pamiętać, że 

Testy funkcjonalne 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV oraz ogólne

EN 61439-1 

EN 62271-1 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-4 /A1 

EN 50581:2013-03

Okno pirometru 
Obudowa sensora ze złączem 
zaciskowym wyprowadzonym z 
(strona niewidoczna) 
Uchwyt klucza montażowego (rozstaw 

Nakrętka montażowa (z gwintem 

Oznaczenie zacisku 

zasilanie sensora

masa zasilania sensora

sygnał transmisyjny

sygnał transmisyjny

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po 
modułu do którego są dołączone

Należy bezwzględnie uważać, aby 
powyżej 85˚ C 

Należy pamiętać, że 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV oraz ogólne

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
Postanowienia ogólne

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
1: Postanowienia 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
ogólne 

 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
ogólne 

03 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i 
elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 
niebezpiecznych.

Obudowa sensora ze złączem 
zaciskowym wyprowadzonym z tyłu 

Uchwyt klucza montażowego (rozstaw 

Nakrętka montażowa (z gwintem 

 

zasilanie sensora 

masa zasilania sensora

sygnał transmisyjny

sygnał transmisyjny

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po 
modułu do którego są dołączone

Należy bezwzględnie uważać, aby 

Należy pamiętać, że okno pirometru nie może być przykryte lub zasłonięte ciałami obcymi

 

 

• kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

• urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 
2014/35/UE;

• w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym( RoHS) 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV oraz ogólne

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
Postanowienia ogólne

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
1: Postanowienia 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
ogólne -- Norma emisji w środowiskach 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i 
elektronicznych 
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 
niebezpiecznych.

 

masa zasilania sensora 

sygnał transmisyjny 

sygnał transmisyjny 

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po 
modułu do którego są dołączone. 

Należy bezwzględnie uważać, aby sensor 

okno pirometru nie może być przykryte lub zasłonięte ciałami obcymi

(2) 

(3) 

 

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 
2014/35/UE; 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym( RoHS) 

Normy zharmonizowane z dyrektywami EMC i LV oraz ogólne 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
Postanowienia ogólne 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
1: Postanowienia wspólne 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Odporność w środowiskach przemysłowych

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Norma emisji w środowiskach 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i 
elektronicznych  
z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 
niebezpiecznych. 

Funkcja

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po 

sensor nie stykał się z elementami o temperaturze 

okno pirometru nie może być przykryte lub zasłonięte ciałami obcymi

(1) 

(4) 
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kompatybilności elektromagnetycznej (EMC

urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym( RoHS) 2011/65/UE 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 
 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Odporność w środowiskach przemysłowych

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
Norma emisji w środowiskach przemysłowych

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 

Funkcja 

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po 

nie stykał się z elementami o temperaturze 

okno pirometru nie może być przykryte lub zasłonięte ciałami obcymi

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx

kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/

urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6
Odporność w środowiskach przemysłowych 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6
przemysłowych

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 

Sensor rozpoczyna pomiar i transmisję zmierzonej wartości temperatury po załączeniu zasilania 

nie stykał się z elementami o temperaturze 

okno pirometru nie może być przykryte lub zasłonięte ciałami obcymi

IU_28008_4_AS_SPECIFICATION.docx

) 2014/30/UE; 

urządzeń elektrycznych niskonapięciowych (LVD) 

w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 

Część 6-2: Normy 
 

Część 6-4: Normy 
przemysłowych 

Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 

 

załączeniu zasilania 

nie stykał się z elementami o temperaturze 

okno pirometru nie może być przykryte lub zasłonięte ciałami obcymi. 
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4. Moduł

4.1. 
 
Moduł 
temperatury typu: AS T
POF 1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wy
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 
wyposażon
czołowej modułu znajdują się diody L
przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury. 
W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS
Cxx, gdzie są gromadzone i wykor
komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx. 
Moduł
w dowolnym systemie lub bezpośrednio p
pomiaru temperatury. 
 

Dane techniczne

Typ modułu

Liczba wejść optycznych (dla AS T

Liczba wejść cyfrowych (dla AS T

Liczba diod sygnalizujących

Obecność 
Adresowanie modułu (microswitch)
Temperatura pracy

Zasilanie 
Sposób montażu 
Medium transmisyjne
Liczba modułów łączonych w szereg

Maksymalna liczba 
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Moduły 

 SEM T51 

Moduł SEM T51 służ
temperatury typu: AS T

1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wy
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 
wyposażony w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 
czołowej modułu znajdują się diody L
przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury. 
W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS
Cxx, gdzie są gromadzone i wykor
komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx. 
Moduł SEM T51 mo
w dowolnym systemie lub bezpośrednio p
pomiaru temperatury. 

Dane techniczne 

Typ modułu 

a wejść optycznych (dla AS T

Liczba wejść cyfrowych (dla AS T

Liczba diod sygnalizujących

Obecność sensora (microswitch)
Adresowanie modułu (microswitch)
Temperatura pracy 

Zasilanie  
Sposób montażu  
Medium transmisyjne
Liczba modułów łączonych w szereg

Maksymalna liczba modułów w jednej sieci
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T51  

służy do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
temperatury typu: AS T-01, AS T

1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wy
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 

w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 
czołowej modułu znajdują się diody L
przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury. 
W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS
Cxx, gdzie są gromadzone i wykor
komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx. 

SEM T51 może działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować 
w dowolnym systemie lub bezpośrednio p
pomiaru temperatury.  

 

a wejść optycznych (dla AS T-01)

Liczba wejść cyfrowych (dla AS T-03 lub AS T

Liczba diod sygnalizujących 

sensora (microswitch) 
Adresowanie modułu (microswitch)

Medium transmisyjne 
Liczba modułów łączonych w szereg

modułów w jednej sieci
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do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
01, AS T-03, AS T-04. Sensory dołączone są do moduł

1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wy
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 

w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 
czołowej modułu znajdują się diody LED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 
przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury. 
W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS
Cxx, gdzie są gromadzone i wykorzystywane w logice działania systemu oraz udostępniane portami 
komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx. 

działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować 
w dowolnym systemie lub bezpośrednio połączyć z panelem HMI PANx tworząc w ten sposób mikrosystem 

01) 

03 lub AS T-04) 

Adresowanie modułu (microswitch) 

Liczba modułów łączonych w szereg 

modułów w jednej sieci 

 

 

do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
04. Sensory dołączone są do moduł

1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wy
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 

w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 
ED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 

przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury. 
W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS

zystywane w logice działania systemu oraz udostępniane portami 
komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx. 

działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować 
ołączyć z panelem HMI PANx tworząc w ten sposób mikrosystem 

 

do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
04. Sensory dołączone są do moduł

1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wy
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 

w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 
ED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 

przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury.  
W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS

zystywane w logice działania systemu oraz udostępniane portami 
komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx. 

działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować 
ołączyć z panelem HMI PANx tworząc w ten sposób mikrosystem 

-40˚C ... +80˚C

Szyna DIN 
skrętka CAT4

do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
04. Sensory dołączone są do modułu za pomocą światłowodów 

1/2,2 mm lub za pomocą ekranowanej skrętki CAT4. Każdy z modułów jest wyposażony w dwa łącza RJ
45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 

w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 
ED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 

W typowej aplikacji informacje z modułów są przesyłane w standardzie RS-485 do modułu 
zystywane w logice działania systemu oraz udostępniane portami 

komunikacyjnymi dla systemów nadrzędnych i paneli operatorskich typu PANx.  
działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować 

ołączyć z panelem HMI PANx tworząc w ten sposób mikrosystem 

 

6 

2 

9 

8 bit 
1 … 240 

˚C ... +80˚C 

DC 24 V  
Szyna DIN  

skrętka CAT4 
8 

240 

do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
za pomocą światłowodów 
posażony w dwa łącza RJ

45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł 
w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 

ED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 

485 do modułu centralnego 
zystywane w logice działania systemu oraz udostępniane portami 

działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować 
ołączyć z panelem HMI PANx tworząc w ten sposób mikrosystem 
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do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników 
za pomocą światłowodów 
posażony w dwa łącza RJ-

45 /wejściowe i wyjściowe/ służące do zasilania modułów i transmisji danych. Ponadto moduł jest 
w dodatkowe złącze do zasilania. W ten sposób można łatwo rozbudowywać system. Na płycie 

ED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 

centralnego SEM 
zystywane w logice działania systemu oraz udostępniane portami 

działać również w sposób autonomiczny. Można je zastosować  
ołączyć z panelem HMI PANx tworząc w ten sposób mikrosystem 
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5. Uwagi producenta

5.1. 

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w 
oddawania do ruchu.
Okresowemu sprawdzeniu podlegają (jeżeli 

•
•

Różnice we wskazaniach pomiarowych lub w funkcjonowaniu urządzenia, zauważone podczas sprawdzania, 
powinny być zgłoszone do serwisu wskazanego przez 
Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.
 

5.2. 

Urządzenia są pakowane w opakowania zabezpieczając
i przechowywania. Urządzenia powinny
w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, 
przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być 
niższa 
 

 

5.3. 

Sensory 
elementach konstrukcyjnych rozdzielnicy
 

 

5.4.

 

Wyrób 
Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne 
usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie 
gwarancyjnej. 
sprzedaży wyrobów EAZ”.

• 

• 

• 

• 
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Uwagi producenta

 Konserwacja, przeglądy, naprawy

 
 

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w 
oddawania do ruchu.
Okresowemu sprawdzeniu podlegają (jeżeli 

• poprawność działania torów pomiaro

• ciągłość torów komunikacyjnych
Różnice we wskazaniach pomiarowych lub w funkcjonowaniu urządzenia, zauważone podczas sprawdzania, 
powinny być zgłoszone do serwisu wskazanego przez 
Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.

 Przechowywanie

 
 

Urządzenia są pakowane w opakowania zabezpieczając
przechowywania. Urządzenia powinny

pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, 
przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być 
niższa od –55°C i wyższa od +70

 Miejsce

 
 

Sensory przeznaczon
elementach konstrukcyjnych rozdzielnicy

 

Pojedynczy kabel 
Światłowód podłączony do gniazd nie powinien przekraczać 10m.

5.4. Gwarancja

 
 

Wyrób jest objęty 
Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne 
usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie 
gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie 
sprzedaży wyrobów EAZ”.

 Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży. 

 Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie. 

 Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji. 

 Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu

Uwagi producenta

Konserwacja, przeglądy, naprawy

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w 
oddawania do ruchu. 
Okresowemu sprawdzeniu podlegają (jeżeli 

poprawność działania torów pomiaro

torów komunikacyjnych
Różnice we wskazaniach pomiarowych lub w funkcjonowaniu urządzenia, zauważone podczas sprawdzania, 
powinny być zgłoszone do serwisu wskazanego przez 
Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.

Przechowywanie

Urządzenia są pakowane w opakowania zabezpieczając
przechowywania. Urządzenia powinny

pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, 
przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być 

C i wyższa od +70°

Miejsce instalacji

przeznaczone są do montażu w 
elementach konstrukcyjnych rozdzielnicy

Pojedynczy kabel CAT4 
Światłowód podłączony do gniazd nie powinien przekraczać 10m.

Gwarancja 

objęty 24 miesięczną gwarancją. 
Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne 
usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie 

czegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie 
sprzedaży wyrobów EAZ”. 

Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży. 

Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie. 

Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji. 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu

Uwagi producenta 

Konserwacja, przeglądy, naprawy

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w 

Okresowemu sprawdzeniu podlegają (jeżeli zastosowano):

poprawność działania torów pomiaro

torów komunikacyjnych. 
Różnice we wskazaniach pomiarowych lub w funkcjonowaniu urządzenia, zauważone podczas sprawdzania, 
powinny być zgłoszone do serwisu wskazanego przez 
Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych.

Przechowywanie i transport

Urządzenia są pakowane w opakowania zabezpieczając
przechowywania. Urządzenia powinny 

pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, 
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5.5.

 

Urządzenia zostały 
przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 
mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia, pod warunkiem że jego s
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zr
w sposób przyjazny dla środowiska
 

5.6. 

 

Usługi serwisowe obejmują między innymi:

• 

• 

• 
 

5.7. 

 
Do sensorów
menty mocujące. Dokładny opis akcesoriów dostępny jest na  
Dostępność poszczególnych elementów jest różna w zależnośc
 

 

6. Kontakt

 

Instytut Tele
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel.: + 

e-mail: 
www: 
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5.5. Utylizacja

 

 

Urządzenia zostały 
przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 
mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia, pod warunkiem że jego s
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zr

sposób przyjazny dla środowiska

 Serwis 

 
 

Usługi serwisowe obejmują między innymi:

 przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne,

 pomoc przy uruchamianiu 
kraju i za granicą,

 szkolenia w zakresie obsługi o

 Akcesoria

 
 

sensorów można dodatkowo zamówić 
menty mocujące. Dokładny opis akcesoriów dostępny jest na  
Dostępność poszczególnych elementów jest różna w zależnośc

Kontakt 

 
 

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki

450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
+ 48 22 590 73 91

mail: energetyka@itr.org.pl
www: energetyka.itr.
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Utylizacja 

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 
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mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia, pod warunkiem że jego s
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zr

sposób przyjazny dla środowiska
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menty mocujące. Dokładny opis akcesoriów dostępny jest na  
Dostępność poszczególnych elementów jest różna w zależnośc

 

i Radiotechniczny
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki

450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
91  

energetyka@itr.org.pl  
itr.org.pl 
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instalacji sensorów i uruchamianiu stacji wyposażonych w nasze wyroby w 

rganizowane są w siedzibie ITR w Warszawie.

SEM T51 oraz akcesoria, np.: 
menty mocujące. Dokładny opis akcesoriów dostępny jest na  stronie energetyka.itr.org.pl
Dostępność poszczególnych elementów jest różna w zależności od specyfikacji wykonania.

wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 
przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 
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