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ELASTYCZNA I MODUŁOWA  
PLATFORMA URZĄDZEŃ PRZEŁĄCZAJĄCYCH

Nowa generacja urządzeń przełączających ma budowę modułową i opiera się na jednolitej 
koncepcji obudowy, wykonanej z tworzywa sztucznego (duroplastu) lub żeliwa szarego. 

Wersja z tworzywa sztucznego jest odporna na agresywne media i dlatego jest 
stosowana przede wszystkim w logistyce portowej lub w agrochemii do produkcji 
nawozów i fosforanów. Bardzo wytrzymała wersja z żeliwa szarego jest stosowana przy 
wydobyciu rud metali ciężkich w kopalniach odkrywkowych oraz w przemyśle materiałów 
sypkich i przemyśle wydobywczym.

Na poziomie funkcjonalnym można odwzorowywać zarówno ZATRZYMANIE AWARYJNE, 
jak i ogólne aplikacje monitorowania pozycji. Do celów monitorowania pozycji dostępny 
jest modułowy system zróżnicowanych elementów aktywujących – zależnie od aplikacji. 
Aby uzyskać lepszą diagnostykę, wszystkie warianty można opcjonalnie wyposażyć w 
2-przewodową magistralę polową lub lampkę sygnalizacyjną. Wymagania stawiane 
globalnej rodzinie produktów są spełnione dzięki licznym międzynarodowym certyfikatom.



HDS
ZAKRES STOSOWANIA

Elastyczna i modułowa platforma urządzeń przełączających czwartej generacji do 
zróżnicowanych zastosowań w przemyśle ciężkim

Urządzenia przełączające można stosować w aplikacjach ZATRZYMYWANIA AWARYJNEGO 
lub do monitorowania pozycji ruchomych części maszyn i urządzeń w celu bezpiecznego 
wyłączenia (do PL e).

Wytrzymałe obudowy o stopniu ochrony IP66 i IP67 umożliwiają stosowanie rodziny 
urządzeń przełączających również w niekorzystnych warunkach otoczenia.

Typowe obszary zastosowań:

■  Zatrzymanie awaryjne w przenośnikach taśmowych i urządzeniach przemysłowych

■  Monitorowanie prostoliniowości ruchu przenośników taśmowych (kontrola zbiegu taśmy)

■  Monitorowanie pozycji ruchomych części maszyn i urządzeń



HEAVY DUTY SWITCH – HDS
KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

www.schmersal.com

LINKOWE WYŁĄCZNIKI 
STOPU AWARYJNEGO
RS655/RS656
■  Funkcję zatrzymania awaryjnego można 

uruchomić w każdym punkcie linki

■  Maksymalna długość linki 2x 100 m  
zmniejsza liczbę wyłączników 
linkowych zatrzymania awaryjnego,  
a tym samym prowadzi do 
oszczędności kosztów.

■  Zredukowane koszty instalacji 
dzięki centralnemu zaciskowi 
przyłączeniowemu

■  Obudowa z duroplastu lub z żeliwa 
szarego do różnych warunków 
otoczenia

■  Zawiera interfejs DuplineSafe: 
bezpieczne połączenie szeregowe 
wraz z diagnostyką przy małych 
kosztach okablowania

WYŁĄCZNIK 
PODSTAWOWY
BS655/BS656
■  Platforma produktów z możliwością 

łączenia z różnymi modułami 
funkcjonalnymi (elementami 
aktywującymi)

■  Wszystkie warianty można stosować 
jako wyłączniki bezpieczeństwa

■  Zredukowane koszty instalacji 
dzięki centralnemu zaciskowi 
przyłączeniowemu  
(2 zestyki NC / 2 zestyki NO)

■  Obudowa z duroplastu lub z żeliwa 
szarego do różnych warunków 
otoczenia

■  Zawiera interfejs Dupline®: funkcja 
diagnostyczna przy niewielkich 
kosztach okablowania



ZŁĄCZE
Cały typoszereg jest wyposażony w zamkniętą osłonę wałków sterujących, krzywek i zestyków przełączających,  
aby nawet w trudnych warunkach uniknąć zanieczyszczenia przez pył i brud podczas instalacji.

W wersjach standardowych zarówno zestyki NC, jak i zestyki NO są wyprowadzone do centralnego zacisku 
przyłączeniowego CAGE CLAMP®. Dzięki temu można np. łatwo i skutecznie podłączyć wyłącznik linkowy zatrzymania 
awaryjnego lub wyłącznik kontroli zbiegu taśmy, w razie potrzeby, na życzenie również z lampką sygnalizacyjną.

Opcjonalnie do analizy sygnałów można użyć bezpiecznych lub standardowych 2-przewodowych systemów 
magistralowych. Również w tym przypadku należy podłączyć tylko przewody sygnałów wejściowych i wyjściowych,  
co znacznie skraca czas montażu i podłączania.

Zintegrowany system prowadzenia kabli dodatkowo wspomaga łatwą i szybką instalację.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I 
KOSZTÓW
■  Centralna listwa zaciskowa przyłączeniowa:
■  Gotowe do podłączenia elementy przełączające
■  Wolne zaciski do sprzężenia zwrotnego sygnału

ZINTEGROWANE 
ROZWIĄZANIA SIECIOWE 
DUPLINE®

■  Szybka i precyzyjna diagnostyka 
■  Zestyk(i) NC z przewodami
■  Zaciski przyłączeniowe Dupline® in/out do 4mm²
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Żeliwo Duroplast

2.  Wybór modułu 
funkcjonalnego  
(należy zamówić  
osobno)

HDS – MODUŁOWA PLATFORMA URZĄDZEŃ 
PRZEŁĄCZAJĄCYCH

1.  Wybór urządzenia 
przełączającego 
i systemu 
przełączania

BS655-xxx BS656-xxx

BS-B90-150-RVABS-B50-150-RVABS-B30-150-RVA

BS-H50-110-RVABS-H50-110-RKS

3.  Opcje urządzeń 
przełączających

BS65x-x22-GxxxBS65x-Z22-DN

BELT

POSITION CONTROL

SIGNAL

BS65x-x22

System przełączania xxx:  
Z22, T22, Z33, T33
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do PL d/e
ISO 13849-1

Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67

Visual
alarm

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO

RS65x-Z22

Żeliwo Duroplast
RS655-Z22 RS656-Z22

RS65x-Z22-GxxxRS65x-Z22-DS

w przygotowaniu:

STOP

SIGNAL

RS65x-Z22
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WYŁĄCZNIK 
PODSTAWOWY –  
POSITION CONTROL

Wyłącznik podstawowy ma budowę modułową i jest dostarczany bez elementu aktywującego. 
W połączeniu z określonym modułem funkcjonalnym można odwzorowywać różne funkcje. 
Stosowane komponenty redukują różnorodność wariantów, zmniejszają koszty przechowywania 
i zwiększają dostępność.

Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy kontrolują prostoliniowy ruch przenośników i są 
rozmieszczone parami po obu stronach taśmy przenośnika w pobliżu rolek napędowych i 
zwrotnych. 

W przypadku odchyleń pozycji taśmy przenośnika jest generowany stopniowany sygnał w celu 
ostrzeżenia wstępnego lub wyłączenia przenośnika taśmowego. Dzięki temu można uniknąć 
niepożądanych przestojów spowodowanych przez uszkodzenie.

Wyłączniki pozycyjne służą do detekcji pozycji oraz monitorowania ruchomych części 
szynowych dźwigów, maszyn i urządzeń.

0° 10°
20°

30°
…°

ELASTYCZNE I DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA
BS655/BS656
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WYŁĄCZNIK 
BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku stosowania w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem należy spełnić dwa 
podstawowe wymagania.

Zestyki o wymuszonym rozwarciu:
Wszystkie wyłączniki posiadają elementy przełączające z co najmniej dwoma zestykami o 
wymuszonym rozwarciu zgodnie z IEC 60947-5-1, załącznik K.

Połączenie kształtowe:
Przenoszenie siły z urządzenia ochronnego przez odpowiedni moduł funkcjonalny potrzebnej do 
otwarcia zestyków przełączających odbywa się przez połączenie kształtowe. Dzięki temu zestyki 
przełączające zostaną otwarte przez siłę zewnętrzną nawet w przypadku wystąpienia błędu.

REGULOWANE  
PUNKTY 
PRZEŁĄCZANIA

Użytkownik może regulować wstępnie ustawione punkty przełączania elementów 
przełączających wyłączników podstawowych w zakresie od 10° do 35°. W tym celu należy 
ustawić w żądanej pozycji (D+ / D-) element nastawczy (C) odpowiedniego elementu 
przełączającego.

C

D-

D+

C: element nastawczy
D: kąt przełączania
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KLUCZ ZAMÓWIENIOWY
WYŁĄCZNIK PODSTAWOWY

BS655-Z22-G-DN

Materiał obudowy

655 Obudowa metalowa (żeliwo szare)

656 Obudowa z tworzywa sztucznego (duroplast)

Elementy przełączające

Z22 Zestyk migowy, 2 zestyki NO / 2 zestyki NC

T22 Zestyk wolnoprzełączający,  
2 zestyki NO / 2 zestyki NC

Opcjonalnie (bez opcji sieciowej, lampka sygnalizacyjna):
Z33 Zestyk migowy, 3 zestyki NO / 3 zestyki NC

T33 Zestyk wolnoprzełączający,  
3 zestyki NO / 3 zestyki NC

Opcje sieciowe

Wersja standardowa

DN Dupline non safe

Lampka wskaźnikowa

Wersja standardowa

G024 Lampka sygnalizacyjna 24 VDC, czerwona

G115 Lampka sygnalizacyjna 115 VAC, czerwona

G230 Lampka sygnalizacyjna 230 VAC, czerwona

Wyłącznik podstawowy ma budowę modułową 
i jest dostarczany bez elementu aktywującego. 
Dzięki połączeniu z określonym modułem 
funkcjonalnym można odwzorowywać różne 
funkcje.

Wyłącznik podstawowy:
BS65x 

KOMPONENTY MODUŁOWE (SYSTEM MODUŁOWY)
WYŁĄCZNIK PODSTAWOWY

Wersje Ex

EX-I-BS655-Z22 Rodzaje ochrony  
Ex ib i Ex tb, strefy 1, 21

EX-BS655-Z22-DN-2D Rodzaj ochrony Ex tb, strefa 21

ELASTYCZNE I DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA
BS655/BS656
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Dźwignia wyłącznika pozycyjnego (średnica rolki 50 mm)

 

BS-H50-110-RVA
Dźwignia ze stali szlachetnej  
z rolką ze stali szlachetnej

 

BS-H50-110-RKS
Dźwignia ze stali szlachetnej  
z rolką z tworzywa sztucznego

Dźwignia wyłącznika kontroli zbiegu taśmy (powierzchnia robocza 150 mm),  
łożyskowana w łożyskach kulkowych

BS-B30-150-RVA
Dźwignia ze stali szlachetnej  
z rolką ze stali szlachetnej Ø 30 mm  
dla prędkości taśmy do 2,5 m/s

BS-B50-150-RVA
Dźwignia ze stali szlachetnej  
z rolką ze stali szlachetnej Ø 50 mm  
dla prędkości taśmy do 5 m/s

BS-B90-150-RVA
Dźwignia ze stali szlachetnej  
z rolką ze stali szlachetnej Ø 90 mm  
dla prędkości taśmy do 10 m/s

KOMPONENTY MODUŁOWE I KLUCZ ZAMÓWIENIOWY  
(SYSTEM MODUŁOWY)
ELEMENTY AKTYWUJĄCE
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WYŁĄCZNIKI LINKOWE 
ZATRZYMANIA 
AWARYJNEGO –  
STOP CONTROL

Dwustronne wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego w optymalnych warunkach są 
przeznaczone dla długości linki do 100 m po każdej stronie. Wyłączniki linkowe zatrzymania 
awaryjnego z monitorowaniem napięcia i zerwania linki gwarantują niezawodne zatrzymanie 
awaryjne w przenośnikach. Uruchomione dwustronne wyłączniki linkowe zatrzymania 
awaryjnego zatrzaskują się w położeniu zatrzymania awaryjnego i można je odblokować 
tylko przez wyciągnięcie przycisku Reset. Wszystkie urządzenia spełniają wymagania 
międzynarodowych norm IEC 60947-5-5, ISO 13850 i EN 620.

W połączeniu z odpowiednim modułem bezpieczeństwa lub bezpieczną siecią wyłączniki 
linkowe zatrzymania awaryjnego można stosować w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem 
do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e.

W celu wyświetlania stanu wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego jest wyposażony w 
mechaniczny wskaźnik stanu, który jest widoczny w przypadku uruchomienia. Wyłącznik można 
zresetować do stanu roboczego za pomocą niebieskiego przycisku RESET zintegrowanego z 
dźwignią zwalniającą.

Przedstawienie 
statusu

Niebieski przycisk 
Reset

Długość linki 100 m w obu kierunkach

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
RS655/RS656
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KLUCZ ZAMÓWIENIOWY
LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO

RS655-Z22-G-DS

Materiał obudowy

655 Obudowa metalowa (żeliwo szare)

656 Obudowa z tworzywa sztucznego (duroplast)

Elementy przełączające

Z22 Zestyk migowy, 2 zestyki NO / 2 zestyki NC

Opcje sieciowe

Wersja standardowa

DS DuplineSafe

Lampka sygnalizacyjna RS656

Wersja standardowa

G024 Lampka sygnalizacyjna 24 VDC, czerwona

G115 Lampka sygnalizacyjna 115 VAC, czerwona

G230 Lampka sygnalizacyjna 230 VAC, czerwona

Wersje Ex

EX-I-RS655-Z22 Rodzaje ochrony  
Ex ib i Ex tb, strefy 1, 21

EX-RS655-Z22-DS-2D Rodzaj ochrony Ex tb, strefa 21
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■ Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego RS ■ Wyłącznik podstawowy BS
 Podstawowe cechy

•  Symetria dzięki centralnie umieszczonemu 
wałkowi

•  Centralna listwa zaciskowa przyłączeniowa:
•  Mechaniczny wskaźnik stanu
•  Maks. długość linki 2 x 100 m
•  Detekcja napięcia i zerwania linki

•  Koncepcja platformy z różnymi  
modułami funkcjonalnymi

•  Symetria dzięki uzębionemu, centralnie um-
ieszczonemu wałkowi

•  Centralna listwa zaciskowa przyłączeniowa:
•  Różne elementy aktywujące
•  Możliwość obrotu elementów aktywujących 

co 10°
•  Regulacja punktów przełączania

Dane techniczne

Parametry elektryczne
Liczba styków 2 zestyki NO / 2 zestyk NC Do 3 zestyki NO / 3 zestyki NC

Kategoria użytkowania AC-15: 240 V / 3 A; 
DC-13: 24 V / 3 A

AC-15: 240 V / 3 A; 
DC-13: 24 V / 3 A

Termiczny prąd trwały Ithe 6 A 6 A

Zasada przełączania Migowe Migowy lub wolnoprzełączający

Dane mechaniczne
Wlot kablowy 2 x M25 x 1,5 2 x M25 x 1,5

Przekrój kabla 0,5 … 2,5 mm² 
(centralna listwa zaciskowa przyłączeniowa)

0,5 … 2,5 mm² 
(centralna listwa zaciskowa przyłączeniowa)

Żywotność mechaniczna 100 000 1 000 000 
(przy odchyleniu dźwigni maks. 45°)

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 234 x 108 x 163 mm 234 x 108 x 143 mm

Materiał obudowy Żeliwo lub tworzywo sztuczne (duroplast) Żeliwo lub tworzywo sztuczne (duroplast)

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia –40 °C … +70 °C –40 °C … +70 °C

Stopień ochrony IP66, IP67 IP66, IP67

Przyłączenie do sieci (opcjonalne) DuplineSafe® Dupline®

 Klasyfikacja bezpieczeństwa

B10D (zestyk NC): 100 000 2 000 000

Certyfikaty (standardowa)
    F     F

Certyfikaty (EX)
    

Strefy EX (tylko obudowa metalowa) 1 (Ex ib), 21 (Ex tb) 1 (Ex ib), 21 (Ex tb)

Certyfikaty (w przygotowaniu)
      

DANE TECHNICZNE
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➀ Linka

■  Z czerwoną osłoną z PCV na zamówienie
■ Średnica całkowita 5 mm
■ Rdzeń stalowy Ø 3 mm

➁ Śruba oczkowa lub hak kotwiczny

■   Śruba oczkowa 
BM 8 x 70 Niro 101193046

■   Hak kotwiczny 
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS 103031496

➂ Sprężyna naciągowa

■  ACC-RS65X-TS 103032772
■ Sprężyna naciągowa ze stali szlachetnej z ograniczaniem wydłużania

➃ Zacisk linki

■  3 mm Niro 101203477 

➄ Nakrętka napinająca

■  Nakrętka napinająca M6 (stal, cynkowana) 101087930 
Zakres nastawczy 145 … 225 mm

■  ACC-TBLE-RVA (stal szlachetna) 103031494 
Zakres nastawczy 180 … 250 mm

➅ Napinacz linki S 900

■ Napinacz linki S 900 101186704
■ Łatwa i szybka regulacja

➆ Kausza

■  3 mm Niro 101203472

➇ Szekla

■ Pałąk ze sworzniem gwintowanym, Niro 101186490

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
AKCESORIA

➀➁ ➇➄➆➃➆➂➁ ➅➃ ➄ ➆ ➃ ➀ ➁ ➃ ➆ ➂ ➁

* W przypadku stosowania napinacza linki S 900 można zrezygnować z szarych elementów.

*
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Szczegółowe informacje dotyczące doboru znajdują się pod adresem products.schmersal.com.

Śruby oczkowe Hak kotwiczny Hak kotwiczny

Stal, cynkowana 
■  BM 10 x 40 101084928

Stal nierdzewna
■  BM 8 x 70 Niro 101193046

Zakres dostawy:  
śruba oczkowa z nakrętką

Stal, cynkowana
■ ACC-EBLT-M8-5PCS 103031495
■ ACC-EBLT-M10-5PCS 103031498

Zakres dostawy:  
Hak kotwiczny z 2 nakrętkami i podkładkami, 
jednostka opakowaniowa: 5 szt.

Stal nierdzewna
■ ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS 103031496
■ ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS 103031499

Zakres dostawy:  
Hak kotwiczny z 2 nakrętkami i podkładkami, 
jednostka opakowaniowa: 5 szt.

Zaciski linkowe Zaciski linowe Duplex Zaciski linowe w kształcie jajka

Stal nierdzewna
■  3 mm Niro 101203477 

Stal nierdzewna
■ 3 mm 101190917

Stal nierdzewna
■ 3 mm 101196043

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
AKCESORIA
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Napinacz linki S 900 Ściągacz śrubowy Sprężyna naciągowa z ograniczaniem 
wydłużania

Tworzywo / stal szlachetna
■ Napinacz linki S 900 101186704
■ Łatwa i szybka regulacja

Stal, cynkowana -M6
■ Nakrętka napinająca M6 101087930
■ Zakres nastawczy 145 … 225 mm

Stal szlachetna -M8
■ ACC-TBLE-RVA 103031494
■ Zakres nastawczy 180 … 250 mm

Stal nierdzewna
■ ACC-RS65X-TS 103032772

Kausze Krążek Krążek

Stal nierdzewna
■ 3 mm 101203472

Stal, cynkowana
■ Krążek 101192433

Stal nierdzewna
■ ACC-PWR-PLY 103037516

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
AKCESORIA
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Szczegółowe informacje dotyczące doboru znajdują się pod adresem products.schmersal.com.

Linka Linka - kompletny zestaw Linka - zestaw montażowy

Linka stalowa, 3 mm
■ Linka PWR-xxM  Na zamówienie
■ Z czerwoną osłoną z PCW
■ Średnica całkowita 5 mm
■ Rdzeń stalowy Ø 3 mm

Linka stalowa, 3 mm
■ Urządzenie linkowe Na zamówienie
■ Dostarczone w stanie gotowym do montażu

Zakres dostawy:  
1x linka, jednostronnie konfekcjonowana  
ze śrubą oczkową z nakrętką,  
dodatkowo 1x kausza; 2x zacisk linkowy

■ ACC-RK-RS65X 103036965

Zakres dostawy:  
2x śruba oczkowa z 2 nakrętkami,  
2x sprężyna naciągowa, 4x kausza,  
8x zacisk linkowy, 4x szekla,  
2x nakrętka napinająca M8

Linka - zestaw montażowy Tabliczka znakująca Zaślepka gwintowana M25 x 1,5

■    ACC-RK-RS65X-QR 103036963
■    System szybkiego mocowania

Zakres dostawy:  
2x śruba oczkowa z 2 nakrętkami,  
2x sprężyna naciągowa, 2x kausza,  
4x zacisk linkowy, 2x napinacz linki

■  ACC-PWR-ESLB-50PCS 103032469
■  Naklejka linki wyzwalającej zatrzymania 

awaryjnego
■ Zgodnie z ISO 13850
■  Jednostka opakowaniowa:  

50 szt. na jednej rolce

Tworzywo
■  ACC-BPL-M25-2PCS 103032753
■  Moment dokręcania 10 Nm
■  Jednostka opakowaniowa: 2 szt.

Mosiądz niklowany
■  ACC-BPL-M25-MS 103006010
■  Moment dokręcania 8 Nm
■  Jednostka opakowaniowa: 1 szt.

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
AKCESORIA
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Mosiądz niklowany
■ ACC-CGLD-M25-MS 103006012
■ Dopuszczalna średnica kabla 9 … 16 mm
■ Moment dokręcania 8 Nm
■  Jednostka opakowaniowa: 1 szt.

Tworzywo sztuczne 
■ ACC-CGLD-M25-2PCS 103032752
■ Dopuszczalna średnica kabla 9 … 17 mm
■ Moment dokręcania 10 Nm
■ Jednostka opakowaniowa: 2 szt.

Tworzywo sztuczne, z elementem 
ciśnieniowo-wyrównawczym
■ ACC-CGLD-P-M25-2PCS 103031491

Mosiądz niklowany, z elementem ciśnieniowo-
wyrównawczym
■ ACC-CGLD-P-M25-MS-2PCS 103031489

■ Dopuszczalna średnica kabla 9 … 17 mm
■ Moment dokręcania 8 Nm
■ Jednostka opakowaniowa: 2 szt.

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
AKCESORIA



www.schmersal.com
Podane dane i informacje zostały dokładnie sprawdzone. 

Zastrzega się prawo do zmian technicznych i możliwość pomyłki.

Grupa Schmersal jest prywatnym przedsiębiorstwem, które należy do 
międzynarodowych liderów rynku i kompetencji w wymagającym obszarze 
funkcjonalnego bezpieczeństwa maszyn. Przedsiębiorstwo utworzone w 
1945 roku zatrudnia ok. 2000 pracowników i posiada siedem zakładów 
produkcyjnych na trzech kontynentach, a wraz z własnymi spółkami i 
partnerami dystrybucyjnymi jest obecne w ponad 60 krajach.

Do klientów grupy Schmersal należą globalni gracze z sektora budowy 
maszyn i urządzeń oraz użytkownicy maszyn. Mogą oni korzystać z bogatej 
wiedzy przedsiębiorstwa jako dostawcy systemów i rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa maszyn. Ponadto firma Schmersal posiada specjalistyczną 
wiedzę branżową w różnych obszarach zastosowań, do których należy 
produkcja artykułów spożywczych, technika opakowaniowa, budowa 
obrabiarek, technologia dźwigowa, przemysł ciężki i motoryzacyjny.

Ofertę grupy Schmersal istotnie wzbogaca dział tec.nicum ze swoim 
kompleksowym programem usług: Certyfikowani inżynierowie ds. 
bezpieczeństwa funkcjonalnego doradzają producentom i użytkownikom 
maszyn w zakresie wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
maszyn i bezpieczeństwem pracy – i to niezależnie od produktów i 
producentów. Ponadto planują i realizują na całym świecie kompleksowe 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w ścisłej współpracy ze 
zleceniodawcami. 

GRUPA SCHMERSAL
OCHRONA LUDZI I MASZYN

■ Wyłączniki i czujniki 
bezpieczeństwa, 
elektromagnetyczne blokady 
bezpieczeństwa

■ Sterowniki bezpieczeństwa i 
przekaźnikowe moduły 
bezpieczeństwa, systemy 
magistralowe bezpieczeństwa

■ Optoelektroniczne i naciskowe 
urządzenia bezpieczeństwa

■ Technika automatyzacji: 
wyłączniki pozycyjne, łączniki 
zbliżeniowe

■ Kompletne rozwiązania do 
zabezpieczania stref zagrożenia

■ Indywidualna parametryzacja i 
programowanie sterowników 
bezpieczeństwa

■ Technika bezpieczeństwa 
dostosowana do indywidualnych 
wymagań – dla pojedynczej 
maszyny i złożonych linii 
produkcyjnych

■ Branżowe rozwiązania w 
zakresie bezpieczeństwa

PRODUKTY SYSTEMY USŁUGI
■ tec.nicum academy – 

Szkolenia i seminaria

■ tec.nicum consulting – 
Usługi doradcze

■ tec.nicum engineering – 
Koncepcje i planowanie 
techniczne

■ tec.nicum integration – 
Wykonanie i montaż

x.000 / L+W / 09.2020 / Teile-Nr. 103032432 / PL / Ausgabe 02

*103032432#


