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Grupa Schmersal jest znana na całym świecie z kompleksowej oferty urządzeń przełączających 
i urządzeń bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo – a dokładniej bezpieczeństwo urządzeń i maszyn 
– jest od wielu lat naszą podstawową sferą działalności. Koncepcję tę realizujemy na całym 
świecie, w ponad 60 krajach. Duża liczba serii i wersji dostosowanych do wymagań klientów 
dowodzi, jak poważnie traktujemy zadanie zapewnienia optymalnego rozwiązania dla każdej 
aplikacji.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości, będące własnością prywatną, jesteśmy wystarczająco 
elastyczni, aby zrealizować to zadanie w praktyce – codziennie w różnych zastosowaniach. 
Dostarczamy niezawodne rozwiązania dla Twojej branży!

Aby jak najsprawniej zapewniać indywidualne rozwiązania, zbudowaliśmy sieć sześciu zakładów 
produkcyjnych na trzech kontynentach. Wszędzie, gdzie jest to potrzebne, zapewniamy usługi 
serwisowe i doradztwo.

Mamy ponad sześćdziesięcioletnie doświadczenie w produkcji urządzeń dla przemysłu 
ciężkiego. Obszar ten stanowił początek działalności grupy Schmersal jako producenta wysokiej 
jakości aparatury łączeniowej.

Dzisiaj nasze produkty są stosowane wszędzie tam, gdzie są stawiane szczególne wymagania  
w utrudnionych warunkach użytkowania.

■  Kopalnie odkrywkowe
■  Załadunek i wyładunek
■  Dźwigi, dźwignice i przenośniki
■  Urządzenia do mieszania i wzbogacania
■  Pozyskiwanie energii i przetwarzanie
■  Recykling
■  Rafinacja i technika morska

Niniejsza broszura zawiera przegląd naszego asortymentu produktów i różnorodnych 
możliwości jego stosowania. Wszystkie urządzenia, które przedstawiamy, odznaczają się 
bardzo dużą trwałością, nawet w ekstremalnych warunkach. Są stosowane w kopalniach 
odkrywkowych, na pełnym morzu, w ujemnych i podwyższonych temperaturach, w obszarach 
zagrożonych wybuchem, w warunkach występowania wilgoci, wstrząsów i przy nieostrożnym 
traktowaniu. Urządzenia przełączające zostały opracowane od podstaw, aby sprostać 
wymaganiom przemysłu ciężkiego.

Zapraszamy do współpracy!

Nowe rozwiązania 
zwiększające efektywność 
produkcji i bezpieczeństwo 
maszyn

Heinz i Philip Schmersal, 
wspólnicy zarządzający grupą Schmersal

WSTĘP



3

Rynki i rozwiązania  ________________________________________________________  strona 5

Aplikacje zatrzymania awaryjnego  ___________________________________________  strona 8

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego  ________________________________  strona 10

ZQ 900  _________________________________________________________________  strona 10
RS655/RS656  __________________________________________________________  strona 11
EX-ZQ 900  ______________________________________________________________  strona 12
EX-RS655  ______________________________________________________________  strona 13
Akcesoria  ______________________________________________________________  strona 14

Przyciski grzybkowe do zatrzymywania awaryjnego __________________________  strona 17

Kontrola zbiegu taśmy _____________________________________________________  strona 18

Seria ekonomiczna: Z 335  ________________________________________________  strona 20
Seria standardowa: T. 454  ________________________________________________  strona 21
Seria Performance: BS65X  _______________________________________________  strona 22
Seria EX/IECEx  __________________________________________________________  strona 23

Monitorowanie pozycji _____________________________________________________  strona 24

Seria ekonomiczna: PS215 / PS315  _______________________________________  strona 26
Seria standardowa: T. 454  ________________________________________________  strona 27
Seria Performance: BS65X  _______________________________________________  strona 28
Seria EX/IECEx  __________________________________________________________  strona 29

Monitorowanie poziomu napełnienia _________________________________________  strona 30

MAF/S 44-11Y ___________________________________________________________  strona 30
Z 335-01/01  ____________________________________________________________  strona 31

Rozwiązania sieciowe i systemowe __________________________________________  strona 32

Dupline  ________________________________________________________________  strona 34
DuplineSafe  ____________________________________________________________  strona 35
Monitorowanie zerwania taśmy  ___________________________________________  strona 36
Monitorowanie prędkości taśmy  __________________________________________  strona 37
Bezpieczne monitorowanie bezruchu/zbyt niskiej prędkości obrotowej  ________  strona 38
Bezpieczna analiza sygnałów  _____________________________________________  strona 39
Bezpieczna analiza sygnałów dla obszarów zagrożonych wybuchem  __________  strona 40

Urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne  _____________________________________  strona 41

Obudowy  _______________________________________________________________  strona 41
Seria R  _________________________________________________________________  strona 42

Ochrona urządzeń i inwestycji  ______________________________________________  strona 43

Systemy monitorowania taśm przenośnikowych  _____________________________  strona 43
Analiza materiałów online  ________________________________________________  strona 44

Akcesoria  ________________________________________________________________  strona 46

Katalog on-line

Czy znasz już nasz nowy katalog online? 
W katalogu znajdują się wszystkie 
informacje szczegółowe i dane 
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www.schmersal.com

CAŁY ŁAŃCUCH TECHNOLOGICZNY
Dział przemysłu ciężkiego oferuje na całym świecie systemy i rozwiązania bezpieczeństwa dla wszystkich 
etapów łańcucha technologicznego surowców – od wydobycia poprzez ich transport aż do przetwarzania. 

Oferta usług obejmuje rozwiązania w zakresie ochrony maszyn i ludzi, a także rozwiązania do monitorowania 
procesów i jakości oraz do ochrony instalacji i inwestycji. 

USŁUGI
Kompleksowa oferta obejmuje również branżowe oferty szkoleń i usługi doradcze. 

Ofertę uzupełniają usługi związane z bezpieczeństwem maszyn i ochroną pracy świadczone przez Schmersal 
tec.nicum. Obejmuje ona np. ocenę ryzyka nowych i istniejących przenośników.



RYNKI I ROZWIĄZANIA

Każda branża ma specyficzne wymagania dotyczące produktów, systemów i rozwiązań w celu efektywnego 
i racjonalnego wykorzystania w danym środowisku. Firma Schmersal skupiła się na określonych rynkach 
docelowych i na rozwiązaniach dotyczących transportu surowców w łańcuchu technologicznym, od 
wydobycia surowców aż do ich przetwarzania.

PRZEMYSŁ CIĘŻKI

RECYKLING
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BELT

Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy kontrolują 
prostoliniowy ruch przenośników. 
Gdy przenośnik taśmowy porusza się 
mimośrodowo na rolkach napędowych/
zwrotnych, powoduje to zadziałanie 
urządzeń przełączających. Dzięki 
zestykom w układzie schodkowym przy 
odchyleniu np. 10° jest generowane 
ostrzeżenie wstępne, a przy odchyleniu 
np. 25° następuje wyłączenie przenośnika 
taśmowego. Na zamówienie są dostępne 
indywidualne układy zestyków.

5

Pył, bardzo zróżnicowane temperatury, 
a często „niedelikatne” traktowanie: 
urządzenia sterownicze, które 
są stosowane w urządzeniach 
transportowych i przenośnikach, zawsze 
muszą wytrzymywać surowe warunki. 
Nasze wytrzymałe urządzenia sterownicze 
i sygnalizacyjne, manipulatory i obudowy 
zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
spełnić te wymagania i stworzyć warunki 
do niezawodnego przełączania.

3

Obszar „Bezpieczne przetwarzanie 
sygnałów” obejmuje przekaźnikowe 
moduły bezpieczeństwa i sieci 
przeznaczone do różnych zadań techniki 
bezpieczeństwa (np. dla systemów 
zatrzymywania awaryjnego), a także 
centralne i zdecentralizowane systemy 
mikroprocesorowe. Można do nich zaliczyć 
np. parametryzowalne i programowalne 
sterowniki, a także sieci bezpieczeństwa, 
które charakteryzują się wysokim stopniem 
elastyczności.
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W miejscach przejścia przenośników 
taśmowych lub w instalacjach zbiornikowych 
należy często kontrolować poziom materiałów 
sypkich, np. granulatu, proszku, rudy lub 
materiału siewnego. Dla tego zastosowania 
firma Schmersal opracowała wyłącznik 
poziomu przeznaczony do pracy w trudnych 
warunkach.
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OCHRONA MASZYN I LUDZI:  
BEZPIECZNA APARATURA ŁĄCZENIOWA I SIECI

Dostęp w celu wykonywania czynności 
serwisowych, konserwacyjnych i 
czyszczenia bębnów napędowych i 
zwrotnych, miejsc przekazywania i 
urządzeń załadowczych. W zależności od 
wymagań bezpieczeństwa dostęp jest 
gwarantowany wyłącznie po zatrzymaniu 
napędu lub w trybie serwisu / konserwacji 
przy wolno pracujących przenośnikach.

1 ACCESS CONTROL

LEVEL

SIGNAL

Na podstawie analizy PGNAA można 
określić w trybie online i w czasie 
rzeczywistym skład pierwiastkowy 
materiałów sypkich na przenośniku 
taśmowym.
Ta metoda pomiaru wspomaga przemysł 
węglowy, cementowy, mineralny i stalowy 
w trwałym doskonaleniu procesów i 
zapewnieniu jakości.
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ACCESSORIES

Wyłączniki linkowe zatrzymania 
awaryjnego gwarantują niezawodne 
zatrzymanie awaryjne wraz z kontrolą 
zerwania linki w przenośnikach, przy 
jednostronnej zasadzie działania do 75 m, 
a przy dwustronnej do 200 m.

7
Do instalacji w urządzeniu oferujemy 
system akcesoriów o przemyślanej 
koncepcji dla różnych urządzeń 
przełączających.

6 STOP

9

10

11

6

12

Monitorowanie prędkości i detekcja 
poślizgu taśmy. Detekcja bezruchu 
i spadku prędkości w przypadku 
przeciążenia.

9

Splice Control to system pomiarowy 
do monitorowania połączeń taśm 
przenośnikowych. Dokonuje precyzyjnego 
pomiaru każdego połączenia taśmy i z 
wyprzedzeniem informuje o różnicy w 
długości połączenia.

10

Rip Control to system monitorowania do 
wczesnej detekcji szczelin wzdłużnych 
w taśmie przenośnikowej. Monitoruje 
niebezpieczne miejsca, w których odbywa 
się załadunek i rozładunek taśmy i gdzie 
niebezpieczeństwo tworzenia szczeliny 
wzdłużnej jest największe.

11

Cord Control to system monitorowania 
elementów rozciąganych, który umożliwia 
dokładną diagnostykę stanu tych 
elementów w taśmie przenośnikowej z 
linkami stalowymi. Zawczasu informuje 
o zmianach w obrębie linek stalowych 
i związanej z tym wytrzymałości na 
rozciąganie taśmy przenośnikowej.
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OCHRONA URZĄDZEŃ I INWESTYCJI:  
MONITOROWANIE ZERWANIA TAŚMY, SZCZELINY I PASA
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APLIKACJE ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
Zgodnie z dyrektywą maszynową przenośniki lub ogólnie maszyny i urządzenia muszą być wyposażone w 
urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, aby w przypadku niebezpieczeństwa można je było niezwłocznie i 
bezpiecznie zatrzymać. 

Do zatrzymania służą zarówno przyciski jak i wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego. Wszystkie 
urządzenia do zatrzymywania awaryjnego z oferty grupy Schmersal są zaprojektowane zgodnie z 
odpowiednimi normami EN ISO 13850 i IEC 60947-5-5.

Wyłączniki linkowe są idealnym rozwiązaniem bezpieczeństwa dla średnich i długich systemów 
transportowych, ponieważ funkcję przełączania można wywołać z dowolnego punktu wzdłuż przenośnika. 

Dostępna są wyłączniki jednostronnego działania ZQ 900 z opcjonalnym przyciskiem zatrzymania awaryjnego 
oraz typoszereg RS655/RS656 o dwustronnej zasadzie działania.

Przyciski zatrzymania awaryjnego są dostępne w różnych wariantach i w różnych obudowach, opcjonalnie z 
kołnierzem ochronnym. W połączeniu z odpowiednim modułem bezpieczeństwa lub bezpiecznym systemem 
magistralowym można stosować urządzenia do zatrzymywania awaryjnego do poziomu zapewnienia 
bezpieczeństwa PL e zgodnie z ISO 13849-1.



BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Wszystkie wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego grupy Schmersal są zgodne z dyrektywami IEC 60947-5-5,  
ISO 13850 i EN 620. Kontrola napięcia i zerwania linki należą do wyposażenia standardowego.

Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego można ustawić w stan pracy przez napięcie wstępne linki. W tym stanie 
pracy zestyki NC są zamknięte, a zestyki NO otwarte. W przypadku napięcia lub zerwania linki następuje wymuszone 
otwarcie zestyków NC i zamknięcie zestyków NO. Następnie można ponownie ustawić wyłącznik linkowy zatrzymania 
awaryjnego w stan pracy przez świadome ręczne odryglowanie za pomocą przycisku resetowania.

Wyróżnia się wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego jednostronnego lub dwustronnego działania. Wyłączniki 
jednostronnego działania zamontowane są na jednym z krańców odcinka zabezpieczanego, a wyłączniki linkowe 
dwustronnego działania pośrodku takiego odcinka Oprócz możliwości montażowych podczas doboru ważna jest 
długość linki i liczba dostępnych zestyków.

WSKAZÓWKA MONTAŻOWA
Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego jednostronnego działania (przykład: ZQ 900)
Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego o jednostronnym działaniu są montowane na początku lub na końcu 
strefy zagrożenia. Linka jest odpowiednio zamocowana na przeciwległym końcu.

� �

�

�

�

Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego dwustronnego działania (przykład: RS655, RS656)
Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego o dwustronnym działaniu są montowane po środku strefy, dzięki czemu 
można napinać linkę po obu stronach. W zależności od kierunku ciągnięcia dźwignia aktywująca zostanie odchylona 
w prawo lub w lewo i uruchamiane jest polecenie zatrzymania awaryjnego,

➀➁ ➇➄➆➃➆➂➁ ➅➃ ➄ ➆ ➃ ➀ ➁ ➃ ➆ ➂ ➁

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

*

Legenda
➀ Linka
➁ Śruba oczkowa / kotwa z hakiem
➂ Sprężyna napinająca
➃ Klema
➄ Ściągacz śrubowy
➅ Napinacz linki
➆ Kausza
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LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
JEDNOSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA

Ambient
temperature -25 ̊ C

+70 ̊ C

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

JEDNOSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA
Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego serii ZQ 900 przy jednostronnej zasadzie działania 
są przewidziane do montażu z linką o długości do 75 m i umożliwiają bezpieczne wyłączenie w 
dowolnym punkcie linki.

Są stosowane w przenośnikach taśmowych, obrabiarkach i maszynach wytwórczych. Wszystkie 
wyłączniki wymagają wstępnego napięcia i wyposażone są w funkcję kontroli naprężenia i 
zerwania linki. Uruchomione wyłączniki zatrzaskują się w położeniu zatrzymania awaryjnego 
i można je ponownie odblokować tylko przez ręczne uruchomienie niebieskiego przycisku 
resetowania.

PRZEGLĄD
ZQ 900
■ Długość linki do 75 m, ze zintegrowaną funkcją kontroli napięcia i zerwania linki
■ Możliwość stosowania do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e
■ Do 4 zestyków w kombinacji zestyków NO/NC
■ Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego z pokrywą z tworzywa sztucznego
■ Opcjonalnie ze zintegrowanym przyciskiem zatrzymania awaryjnego
■ Opcjonalnie lampka sygnalizacyjna

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Funkcję zatrzymania awaryjnego można uruchomić w każdym punkcie linki
■  Kombinacje zestyków zapewniające bezpieczne wyłączenie oraz łatwą i szybką diagnostykę
■  Ze zintegrowanym przyciskiem zatrzymania awaryjnego: 

Idealny do stosowania na rolkach napędowych i w miejscach przekazywania

IP65

3 min12,5 l/min

3 m 1 m

30 min

IP67

75 m 
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LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
DWUSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA

DWUSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA
Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego serii RS655/RS656 o dwustronnej zasadzie 
działania są przewidziane do montażu z linką o długości do 2 x 100 m.

Dwustronne wyłączniki linkowe z funkcją kontroli napięcia i zerwania linki gwarantują 
niezawodne zatrzymanie awaryjne w długich przenośnikach. Uruchomione wyłączniki 
zatrzaskują się w położeniu zatrzymania awaryjnego i można je odblokować tylko przez 
pociągnięcie niebieskiej dźwigni resetowania.

W celu kontroli stanu wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego jest wyposażony w 
mechaniczny wskaźnik, który jest widoczny w przypadku aktywacji.

PRZEGLĄD
RS655/RS656
■ Długość linki do 2 x 100 m, ze zintegrowaną funkcją kontroli napięcia i zerwania linki
■ Możliwość stosowania do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e
■ 2 zestyki NO i 2 zestyki NC
■  Obudowa z żeliwa lub duroplastu
■  Centralny zacisk przyłączeniowy
■  Mechaniczny wskaźnik stanu
■ Opcjonalnie z bezpiecznym 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej
■ Opcjonalnie lampka sygnalizacyjna

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  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 
optymalizacji 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
■  Otwory mocujące kompatybilne z konkurencyjnymi produktami

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

100 m 100 m 
Ambient

temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

1 m

30 min

IP67IP66

3 min100 l/min

3 m

Visual
alarm
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WYŁĄCZNIKI LINKOWE ZATRZYMANIA AWARYJNEGO  
DLA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
JEDNOSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

JEDNOSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA
Certyfikowane warianty mogą pracować w zapylonym środowisku strefy 21 przy zastosowaniu 
rodzaju ochrony przed zapłonem Ex tb typu „ochrona przez obudowę” lub w atmosferach 
gazowych strefy 1 przy zastosowaniu rodzaju ochrony przed zapłonem Ex ib typu 
„samobezpieczny”.

PRZEGLĄD
EX-ZQ 900 
■ Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
■ Strefa EX 1, 21 – rodzaj ochrony przed zapłonem Ex ib, Ex tb
■ Długość linki do 75 m, ze zintegrowaną funkcją kontroli napięcia i zerwania linki
■ Do 4 zestyków w kombinacji zestyków NO/NC

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Funkcję zatrzymania awaryjnego można uruchomić w każdym punkcie linki
■  Kombinacje zestyków zapewniające bezpieczne wyłączenie oraz łatwą i szybką diagnostykę
■  Możliwość stosowania w strefach pyłowych i gazowych

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

Ambient
temperature -20 ̊ C

+55 ̊ C

1 m

30 min

IP67

Strefa 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

75 m 
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WYŁĄCZNIKI LINKOWE ZATRZYMANIA AWARYJNEGO  
DLA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
DWUSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

DWUSTRONNA ZASADA DZIAŁANIA
Certyfikowane warianty mogą pracować w zapylonym środowisku strefy 21 przy zastosowaniu 
rodzaju ochrony przed zapłonem Ex tb typu „ochrona przez obudowę” lub w atmosferach 
gazowych strefy 1 przy zastosowaniu rodzaju ochrony przed zapłonem Ex ib typu 
„samobezpieczny”.

PRZEGLĄD
EX-RS655 
■ Żeliwna obudowa
■ Strefa EX 1, 21 – rodzaj ochrony przed zapłonem Ex ib, Ex tb
■ Długość linki do 2x 100 m, ze zintegrowaną funkcją kontroli napięcia i zerwania linki
■ 2 zestyki NO i 2 zestyki NC
■  Centralny zacisk przyłączeniowy
■  Mechaniczny wskaźnik stanu
■ Opcjonalnie z bezpiecznym 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  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 
optymalizacji kosztów.

■  Zredukowane koszty instalacji dzięki centralnemu zaciskowi przyłączeniowemu
■  Zawiera interfejs DuplineSafe: bezpieczne połączenie szeregowe  

wraz z diagnostyką przy małych kosztach okablowania (tylko strefa 21)
■  Możliwość stosowania w strefach pyłowych i gazowych

1 m

30 min

IP67

Ambient
temperature -20 ̊ C

+70 ̊ C

Strefa 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

IP66

3 min100 l/min

3 m

100 m 100 m 
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Szczegółowe informacje dotyczące doboru znajdują się pod adresem products.schmersal.com.

Śruby oczkowe Kotwa z hakiem Kotwa z hakiem

Stal, cynkowana 
■  BM 10 x 40 101084928

Stal nierdzewna
■  BM 8 x 70 101193046

Zakres dostawy:  
śruba oczkowa z nakrętką

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

Zakres dostawy:  
Kotwa z hakiem z 2 nakrętkami i podkładkami, 
ilość w opakowaniu: 5 szt.

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

Zakres dostawy:  
Kotwa z hakiem z 2 nakrętkami i podkładkami, 
ilość w opakowaniu: 5 szt.

Zaciski linkowe Zaciski linkowe Duplex Zaciski linkowe 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
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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

■   ACC-RK-RS65X-QR 103036963

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

Linka – zestaw montażowy Tabliczka znakująca

■ ACC-RK-RS900 103036962

Zakres dostawy:  
1x śruba oczkowa z 2 nakrętkami,  
1x sprężyna naciągowa, 1x kausza 3 mm,  
2x szekla, 1x nakrętka napinająca M8

■    ACC-RK-RS900-QR 103036961

Zakres dostawy:  
1x śruba oczkowa z 2 nakrętkami,  
1x sprężyna naciągowa, 1x kausza 3 mm,  
1x zacisk linkowy, 1x napinacz linki

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

awaryjnego
■ Zgodnie z ISO 13850
■ ilość w opakowaniu: 50 szt. na jednej rolce

LINKOWE WYŁĄCZNIKI STOPU AWARYJNEGO
AKCESORIA
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WYŁĄCZNIK E-STOP Z ZATRZASKIEM
MBG

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

PRZYCISK GRZYBKOWY DO ZATRZYMYWANIA 
AWARYJNEGO
Wytrzymałe przyciski grzybkowe są stosowane w sytuacjach awaryjnych do świadomego 
zatrzymania ruchu lub procesu. Różne warianty mają kołnierz ochronny zabezpieczający przed 
niezamierzonym uruchomieniem.

PRZEGLĄD
MBG 
■ Obudowa aluminiowa z kołnierzem ochronnym
■ Odblokowanie przez wyciągnięcie przycisku
■ Do 4 zestyków
■ Opcjonalnie z bezpiecznym 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Wytrzymały, zdatny do ciężkich warunków otoczenia
■  Możliwość indywidualnego dostosowania do konkretnej aplikacji
■  Zawiera interfejs DuplineSafe: bezpieczne połączenie szeregowe wraz z diagnostyką przy 

małych kosztach okablowania

IP65

3 min12,5 l/min

3 m Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C



www.schmersal.com

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

Nierównomierny załadunek może powodować odchylenia pozycji, które w skrajnym przypadku prowadzą do 
uszkodzeń i nadsypki materiału. Aby tego uniknąć, są stosowane wyłączniki kontroli zbiegu taśmy, które w 
przypadku odchyleń pozycji taśmy przenośnika wytwarzają pojedynczy lub stopniowany sygnał. 

Sygnał ostrzegawczy służy do korekcji taśmy, a sygnał zatrzymania do wyłączenia przenośnika.

➀

➂

➁

➀ Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy
➁ Taśma przenośnika
➂ Rolka nośna



BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy są umieszczone po obu stronach w odległości od 10 do 20 mm od taśmy 
przenośnika. Wszystkie warianty posiadają zestyki NC o działaniu wymuszonym. Zestyki służą do korekcji taśmy lub 
do wyłączania przenośnika. Po dokonaniu korekcji taśmy dźwignia kontroli zbiegu taśmy samoczynnie powraca do 
położenia wyjściowego.

Odpowiednio do prędkości taśmy należy dobrać rolki bieżne o różnych średnicach. 
Prędkości obrotowe w zielonych polach przedstawiają maksymalną dopuszczalną prędkość. 
Należy unikać kombinacji w żółtych polach. 

Ø aktywatora [mm] 1 m/s 3 m/s 6 m/s 10 m/s 12 m/s
30 637 obr/min 1910 obr/min 3820 obr/min 6366 obr/min 7639 obr/min
50 382 obr/min 1146 obr/min 2292 obr/min 3820 obr/min 4584 obr/min
90 212 obr/min 637 obr/min 1273 obr/min 2122 obr/min 2547 obr/min

W celu ustalenia, który wyłącznik kontroli zbiegu taśmy został uruchomiony, można opcjonalnie zastosować 
2-przewodowe systemy magistralowe (patrz rozdział Rozwiązania systemowe) z dwoma wejściami cyfrowymi,  
które oprócz adresu urządzenia przekazują informacje o stanie sygnału ostrzegawczego lub sygnału wyłączenia.
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KONTROLA ZBIEGU TAŚMY
SERIA EKONOMICZNA

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

SERIA EKONOMICZNA
Nadaje się do małych przenośników taśmowych z taśmami tekstylnymi o prędkości taśmy  
do 1 m/s.

PRZEGLĄD
Z 335
■ Aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo
■ Rolka nylonowa, Ø 22 mm, powierzchnia robocza 95 mm
■ Prędkość taśmy do 1 m/s
■ 1 zestyk NO / 1 zestyk NC przy odchyleniu 24°

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Ekonomiczne rozwiązanie oparte na standardowych wyłącznikach pozycyjnych
■  Zestyk NC o wymuszonym rozwarciu zapewniający bezpieczne przełączanie

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C
1 m

30 min

IP67
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KONTROLA ZBIEGU TAŚMY
SERIA STANDARDOWA

SERIA STANDARDOWA
Przeznaczona do przenośników taśmowych średniej wielkości o prędkości taśmy do 6 m/s.
Wyłączniki serii T. 454 posiadają zestyki w układzie schodkowym, które wytwarzają sygnał 
ostrzegawczy przy kącie przełączania 10° i sygnał wyłączenia przy kącie przełączania 25°.

PRZEGLĄD
T. 454
■ Obudowa z żeliwa szarego, lakierowanie 2K
■ Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
■ Zestyki w układzie schodkowym (10° / 25°)
■ Prędkość taśmy do 6 m/s
■ Opcjonalnie z 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■ Możliwość stosowania różnych średnic rolki w zależności od prędkości taśmy
■  Zestyki w układzie schodkowym do wytwarzania sygnału ostrzegawczego lub sygnału 

wyłączenia
■  Zawiera interfejs magistrali polowej Dupline: diagnostyka przy niewielkich kosztach 

okablowania

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

IP66

3 min100 l/min

3 m

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

1 m

30 min

IP67
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KONTROLA ZBIEGU TAŚMY
SERIA PERFORMANCE

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

SERIA PERFORMANCE
Platforma produktów składająca się z wyłącznika podstawowego i elementu aktywującego, 
modułowa i elastycznie dostosowywana do przenośnika taśmowego dzięki różnym średnicom 
rolek i regulowanym kątom przełączania. 

PRZEGLĄD
BS655/BS656
■ Uzębiony wałek zapewniający pewne połączenie
■ Centralny zacisk przyłączeniowy (2 zestyki NO / 2 zestyki NC)
■ Regulowane punkty przełączania
■ Obudowa z duroplastu lub żeliwna
■ Opcjonalnie z 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Platforma produktów z możliwością łączenia z różnymi średnicami rolek
■  Zredukowane koszty instalacji dzięki centralnemu zaciskowi przyłączeniowemu  

(2 zestyki NO / 2 zestyki NC)
■  Obudowa z duroplastu lub z żeliwa szarego do różnych warunków otoczenia
■  Zawiera interfejs magistrali polowej Dupline: diagnostyka przy niewielkich kosztach 

okablowania

Ambient
temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

Visual
alarm

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
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SERIA STANDARDOWA/PERFORMANCE
Certyfikowane warianty mogą pracować w zapylonym środowisku strefy 21 przy zastosowaniu 
rodzaju ochrony przed zapłonem Ex tb typu „ochrona przez obudowę” lub w atmosferach 
gazowych strefy 1 przy zastosowaniu rodzaju ochrony przed zapłonem Ex ib typu 
„samobezpieczny”.

PRZEGLĄD
EX-T. 454/EX-BS655
■ Żeliwna obudowa
■ Strefa EX 1, 21 – rodzaj ochrony przed zapłonem Ex ib, Ex tb
■ Zestyki w układzie schodkowym, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC przy 10° lub 25°
■ Opcjonalnie z 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Zestyki w układzie schodkowym do wytwarzania sygnału ostrzegawczego lub sygnału 

wyłączenia
■  Zawiera interfejs magistrali polowej Dupline: diagnostyka przy niewielkich kosztach 

okablowania (tylko strefa 21)

KONTROLA ZBIEGU TAŚMY  
DLA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
SERIA STANDARDOWA/PERFORMANCE

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.comStrefa 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67



www.schmersal.com

MONITOROWANIE POZYCJI
Wyłączniki pozycyjne służą do detekcji pozycji oraz monitorowania ruchomych części maszyn i urządzeń. 
Obejmuje to również monitorowanie położenia ruchomych osłon zgodnie z normą DIN EN ISO 14119. 

Wyłączniki pozycyjne firmy Schmersal pracują bezpiecznie i niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach 
pracy i otoczenia. Duży wybór elementów stykowych i różnych elementów aktywujących zapewnia elastyczne 
rozwiązania we wszystkich przypadkach, gdzie wymagana jest detekcja obecności, pozycji i położeń 
końcowych.



BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Wyłączniki pozycyjne stosuje się aby ruchy mechaniczne przekształcić na sygnały elektryczne. 
W celu detekcji położenia wyłączniki muszą być tak zamontowane, aby poruszająca się część maszyny odchylała 
aktywator w taki sposób, aby zestyki całkowicie otwierały się lub zamykały. 

W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem należy pamiętać, że wymuszone rozwarcie jest 
realizowane konstrukcyjnie od ruchomej osłony poprzez aktywator do zestyków NC wyłącznika.

ZASTOSOWANIA
■ Monitorowanie luków ładunkowych i pozycjonowanie
■ Detekcja położeń końcowych i pozycji w mobilnych urządzeniach eksploatacyjnych
■ Monitorowanie pozycji zaworów w przemyśle naftowym i gazowym
■ Detekcja pozycji w ekstremalnych warunkach otoczenia

Aplikacja 1 Aplikacja 2

Aplikacja 3 Aplikacja 4
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MONITOROWANIE POZYCJI
SERIA EKONOMICZNA

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

SERIA EKONOMICZNA
Typowe obszary stosowania wyłączników standardowych zgodnie z normami EN 50047 i  
EN 50041 to zabezpieczanie luków ładunkowych i osłon zbiorników, a także monitorowanie 
pozycji i położeń końcowych. 

PRZEGLĄD
PS215/PS315
■ Cynkowa obudowa odlewana ciśnieniowo
■ Modułowy lub kompletny wyłącznik
■ Do 3 zestyków w kombinacji zestyków NC/NO
■ Wiele różnych aktywatorów
■ Możliwość obrotu elementów aktywujących co 45°

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Modułowa koncepcja zmniejszająca koszty magazynowania
■  Redundantne przełączanie za pomocą dodatkowego zestyku sygnalizacyjnego
■  Możliwość elastycznego dopasowania dzięki dużej liczbie elementów aktywujących
■  Stopnie ochrony IP66/IP67 zapewniają bezpieczną pracę w surowych warunkach otoczenia

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m 1 m

30 min

IP67

Visual
alarm
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MONITOROWANIE POZYCJI
SERIA STANDARDOWA

SERIA STANDARDOWA
Seria T. 454 jest stosowana do detekcji pozycji i położeń końcowych w mobilnych urządzeniach 
eksploatacyjnych w kopalniach odkrywkowych i w przetwórstwie stali m.in. podczas 
pozycjonowania wież obrotowych, wózków rozdzielczych, kubłów do usuwania zgorzeliny, 
oczyszczarek ogniowych / urządzeń do cięcia gazowego, stemplownic i przenośników 
poprzecznych. 

PRZEGLĄD
T. 454
■ Obudowa z żeliwa szarego, lakierowanie 2K
■ Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
■ Zestyki w układzie schodkowym (np. 10°/25°)
■ Gładki lub uzębiony wałek
■ Opcjonalnie z 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■ Możliwość elastycznego dopasowania dzięki dużej liczbie elementów aktywujących
■ Zestyki w układzie schodkowym do różnych detekcji pozycji
■ W zależności od rodzaju wału możliwa bezstopniowa lub stopniowa regulacja
■  Zawiera interfejs magistrali polowej Dupline: diagnostyka przy niewielkich kosztach 

okablowania

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

IP66

3 min100 l/min

3 m

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

1 m

30 min

IP67
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MONITOROWANIE POZYCJI
SERIA PERFORMANCE

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

SERIA PERFORMANCE
Platforma produktów składająca się z wyłącznika podstawowego i elementu aktywującego, 
modułowa i elastycznie dostosowywana się do monitorowania pozycji dzięki regulowanym 
kątom przełączania.  
Typowe obszary zastosowań to monitorowanie pozycji szynowych dźwigów oraz monitorowanie 
położenia w mobilnych maszynach roboczych.

PRZEGLĄD
BS655/BS656
■ Uzębiony wałek zapewniający kształtowe połączenie
■ Centralny zacisk przyłączeniowy (2 zestyki NO / 2 zestyki NC)
■ Regulowane punkty przełączania
■ Obudowa z duroplastu lub żeliwna
■ Opcjonalnie z 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Platforma produktów z możliwością łączenia z różnymi modułami funkcjonalnymi  

(elementami aktywującymi)
■  Zredukowane koszty instalacji dzięki centralnemu zaciskowi przyłączeniowemu  

(2 zestyki NO / 2 zestyki NC)
■  Obudowa z duroplastu lub z żeliwa szarego do różnych warunków otoczenia
■  Zawiera interfejs magistrali polowej Dupline: diagnostyka przy niewielkich kosztach 

okablowania

Ambient
temperature -30 ̊ C

+80 ̊ C

Visual
alarm

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
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MONITOROWANIE POZYCJI  
DLA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
SERIA STANDARDOWA/PERFORMANCE

SERIA STANDARDOWA/PERFORMANCE
Certyfikowane warianty mogą pracować w zapylonym środowisku strefy 21 przy zastosowaniu 
rodzaju ochrony przed zapłonem Ex tb typu „ochrona przez obudowę” lub w atmosferach 
gazowych strefy 1 przy zastosowaniu rodzaju ochrony przed zapłonem Ex ib typu 
„samobezpieczny”.

PRZEGLĄD
EX-T. 454/EX-BS655
■ Żeliwna obudowa
■ Strefa EX 1, 21 – rodzaj ochrony przed zapłonem Ex ib, Ex tb
■ Zestyki w układzie schodkowym, 1 zestyk NO / 1 zestyk NC przy 10° lub 25°
■ Opcjonalnie z 2-przewodowym interfejsem magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■ Możliwość stosowania w strefach pyłowych i gazowych
■ Zestyki w układzie schodkowym do wytwarzania sygnału ostrzegawczego/sygnału wyłączenia
■  Zawiera interfejs magistrali polowej Dupline: diagnostyka przy niewielkich kosztach 

okablowania (tylko strefa 21)

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.comStrefa 1/21

ATEX / IECEx /
INMETRO

Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67
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KONTROLA POZIOMU
MAF/S 441-11Y

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

KONTROLA POZIOMU
Bezdotykowa kontrola poziomu i stanu napełnienia we wszystkich miejscach przekazywania, 
takich jak leje i zsypy dla materiałów sypkich o drobnym uziarnieniu, takich jak piasek, żwir lub 
tłuczeń.

PRZEGLĄD
MAF/S 441-11Y
■ Obudowa aluminiowa z mocowanym sprężynowo stożkiem detekcyjnym GFK
■ Prędkość aktywacji: maks. 1 m/s

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Wyłączenie przy odchyleniu we wszystkich kierunkach lub przy nacisku od dołu
■  Możliwość stosowania w przypadku wszystkich materiałów sypkich o drobnym uziarnieniu  

do wielkości ziarna 100 mm

Ambient
temperature -25 ̊ C

+90 ̊ C

IP65

3 min12,5 l/min

3 m
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Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

KONTROLA POZIOMU
Możliwość stosowania do regulacji poziomu napełnienia w lejach. Nadaje się do materiałów 
drobnoziarnistych, takich jak piasek i zboże o wielkości ziarna 50 mm.

PRZEGLĄD
T 335-01/01
■ Aluminiowa obudowa odlewana ciśnieniowo
■ Aluminiowy aktywator z trapezową płytą aluminiową
■ Po 1 niezależnym zestyku NC dla odchylenia w górę/dół

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Ekonomiczne rozwiązanie oparte na standardowych wyłącznikach pozycyjnych
■  Zestyki NC o wymuszonym rozwarciu zapewniające bezpieczne przełączanie
■  Niezależne sygnały przełączania dla odchylenia w górę/dół

Ambient
temperature -20 ̊ C

+70 ̊ C

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

1 m

30 min

IP67

KONTROLA POZIOMU
T 335-01/01



www.schmersal.com

ROZWIĄZANIA SIECIOWE I SYSTEMOWE
Oferowane przez Schmersal magistrale DuplineSafe oraz Dupline umożliwiają łączenie w sieć różnych 
urządzeń przełączających zamontowanych na dużej przestrzeni. Zatwierdzony przez TÜV system DuplineSafe 
jest zintegrowany z naszymi przyciskami i wyłącznikami linkowymi zatrzymania awaryjnego i zapewnia 
precyzyjną diagnostykę i bezpieczne wyłączanie. 

Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i wyłączniki pozycyjne można opcjonalnie wyposażyć w interfejs Dupline, 
który oprócz indywidualnego adresu urządzenia przekazuje również informacje o stanie podłączonych 
bezpotencjałowych zestyków. Dzięki ulepszonej diagnostyce można uniknąć kosztownych przestojów. 



ZASADA

M

Sterownik
Dupline
DuplineSafe
Magistrala polowa

Schemat sieci wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego połączonych za pomocą DuplineSafe oraz 
wyłączników kontroli zbiegu taśmy za pomocą Dupline.
Wymiana danych z nadrzędnym sterownikiem odbywa się za pośrednictwem standardowej magistrali polowej 
(Profibus DP itd.).
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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
DUPLINE

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online  
pod adresem products.schmersal.com

DUPLINE
Dupline służy do przesyłania sygnałów na duże odległości wzdłuż odcinków transportowych. 
Informacje o stanie podłączonych urządzeń, np. z wyłączników kontroli zbiegu taśmy, można 
przesłać za pomocą odpowiednich bramek do centralnego sterownika w celu dalszego 
przetwarzania. 

PRZEGLĄD
■  Akceptowany na całym świecie 2-przewodowy system magistrali polowej dla dużych 

odległości, do 5 km bez repeatera
■ Do 128 WE/WY
■ Dowolnie wybierane topologie
■ Bramki dla standardowych protokołów magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Łatwość obsługi i instalacji
■  Sygnały diagnostyczne mogą być przesyłane przez bramki do standardowych protokołów 

magistrali polowej
■  Moduły wejściowe zasilane z magistrali
■  Zasięg do 5 km bez zewnętrznego zasilania
■  Zintegrowane rozwiązania do kontroli zbiegu taśmy/pozycji 

(serie BS65X, T. 454)

DUPLINE – KOMPONENTY SYSTEMU
■ Programator GAP1605 103010199
■ Jednostka testowa GTU8 103013800
■  Kabel do programowania między programatorem i   

modułem wejściowym Dupline ACC-PRGC-DN 103033601
■ Generator kanałowy SD2DUG24 103033128
■ Terminator DT01 103010203

No. of I/Os
128
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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
DUPLINESAFE

DUPLINESAFE
DuplineSafe służy do bezpiecznej analizy sygnałów z urządzeń do zatrzymywania awaryjnego. 
Wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego i przyciski zatrzymania awaryjnego ze 
zintegrowanym modułem wejściowym DuplineSafe można łatwo i bezpiecznie monitorować 
wzdłuż odcinka transportowego. 

PRZEGLĄD
■  Akceptowany na całym świecie 2-przewodowy system magistrali polowej dla dużych 

odległości, do 5 km bez repeatera
■  Bezpieczna analiza sygnałów do 63 WE/WY
■  Bramki dla standardowych protokołów magistrali polowej

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■ Łatwość obsługi i instalacji
■ Bezpieczna analiza sygnałów z zestyków bezpotencjałowych
■  Sygnały diagnostyczne mogą być przesyłane przez bramki do standardowych protokołów 

magistrali polowej
■ Moduły wejściowe zasilane z magistrali
■ Zasięg do 5 km bez zewnętrznego zasilania
■  Zintegrowane rozwiązania dla aplikacji zatrzymania awaryjnego 

(wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego RS65X, przycisk zatrzymania awaryjnego MBG)

DUPLINESAFE – KOMPONENTY SYSTEMU
■ Jednostka konfiguracyjna i testowa GS73800080 103010115
■ Generator kanałowy SD2DUG24 103033128
■ Przekaźnik bezpieczeństwa GS38300143 230 103010174
■ Terminator DT01 103010203

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online  
pod adresem products.schmersal.com

No. of I/Os
63

ISO 13849-1
PL e



36

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
MONITOROWANIE ZERWANIA TAŚMY

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

MONITOROWANIE ZERWANIA TAŚMY
Wyłącznik zerwania taśmy służy do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej, w celu 
zapobiegania poważniejszym uszkodzeniom. Do wykrywanych uszkodzeń należą poluzowane 
części gumowe, wystające linki stalowe lub ciała obce, a także uszkodzone miejsca połączeń.

PRZEGLĄD
■  Zestaw instalacyjny składający się z wyłącznika linkowego zatrzymania awaryjnego,  

linki z elementem rozdzielającym i elementów mocujących

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania uszkodzeń taśmy przenośnikowej
■  Możliwość indywidualnego dopasowania do różnych szerokości taśmy

1 m

30 min

IP67
Ambient

temperature -40 ̊ C

+70 ̊ C

IP66

3 min100 l/min

3 m
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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
MONITOROWANIE PRĘDKOŚCI TAŚMY

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

MONITOROWANIE PRĘDKOŚCI TAŚMY
Wyłącznik prędkości taśmy przenośnikowej działa po przekroczeniu ustawionej wartości 
prędkości taśmy lub po spadku poniżej tej wartości. Można go stosować do detekcji zbyt małej 
lub zbyt dużej prędkości obrotowej.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA
Wyłącznik prędkości taśmy przenośnikowej jest przewidziany do montażu pod taśmą 
przenośnikową. Rolka bieżna jest napędzana bezpośrednio przez taśmę przenośnikową, 
dlatego wyłącznik należy ustawić w taki sposób, aby rolka poruszała się dokładnie równolegle 
do kierunku taśmy. Ramię sprężynowe zapewnia niezbędny docisk do taśmy przenośnikowej. 
Bezpotencjałowe zestyki przełączne działają po przekroczeniu ustawionej wartości zadanej lub 
po spadku poniżej tej wartości.

PRZEGLĄD
FW3-V
■  Bezpotencjałowy przekaźnik z zestykiem przełącznym do detekcji odchyleń prędkości i 

kierunku obrotu
■  Obudowa z żeliwa szarego lub eloksalowanego aluminium (elektronika)
■  Możliwość ustawiania wartości zadanej w krokach co 0,31 m/s
■  Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie
■  Ramię sprężynowe 500 mm z rolką bieżną Ø 100 mm

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Ramię sprężynowe kompensuje nierówności taśmy przenośnikowej
■  Nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie, jest generowane wewnętrznie przez obrót  

rolki bieżnej
■  Dla każdego kierunku obrotu jeden bezpotencjałowy zestyk przełączny do detekcji 

przekroczenia wartości prędkości lub spadku poniżej tej wartości

1 m

30 min

IP67

Ambient
temperature -25 ̊ C

+70 ̊ C
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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
BEZPIECZNE MONITOROWANIE BEZRUCHU /  
ZBYT NISKIEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

BEZPIECZNE MONITOROWANIE BEZRUCHU / 
ZBYT NISKIEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
Bezpieczny moduł kontroli bezruchu można stosować w połączeniu z bezdotykowym 
indukcyjnym łącznikiem zbliżeniowym do monitorowania bezruchu lub zbyt niskiej prędkości 
obrotowej w przenośnikach taśmowych. Opcjonalnie można monitorować dodatkowy sygnał 
bezruchu, np. przetwornicy częstotliwości. Gdy częstotliwość spadnie poniżej ustawionej 
częstotliwości granicznej, np. w przypadku przeciążenia lub awarii napędu, są aktywowane 
bezpieczne wyjścia. 

PRZEGLĄD
SRB-E-302FWS-TS/IFL 8-18-10STP
■  Moduł kontroli bezruchu SRB-E-302FWS-TS
■  Indukcyjne czujniki zbliżeniowe IFL 8-18-10STP
■  Możliwość ustawienia częstotliwości granicznej między 0,5 i 10 Hz
■  Jedno- lub dwukanałowe przetwarzanie sygnałów
■  Odległość wyłączania 8 mm

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Detekcja bezruchu za pomocą 1 lub 2 impulsatorów, alternatywnie zewnętrzny  

sygnał bezruchu
■ 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe / 1 bezpieczne wyjście półprzewodnikowe

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online  
pod adresem products.schmersal.com

Ambient
temperature -25 ̊ C

+70 ̊ C

1 m

30 min

IP67

Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

Relay
QR 1 + QR 2
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Ambient
temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
MODUŁY I STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

MODUŁY I STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA
Wielofunkcyjne przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa można elastycznie stosować w różnych 
aplikacjach. Można monitorować wszystkie dostępne na rynku czujniki bezpieczeństwa i 
elektromechaniczne urządzenia ochronne.

PRZEGLĄD
SRB-E-301MC
■  Nadaje się do aplikacji do kat. 4 / PL e i do SIL 3
■  1- lub 2-kanałowa analiza sygnałów
■  Monitorowanie obwodu startowego / obwodu sprzężenia zwrotnego
■  Opcjonalna detekcja zwarcia skrośnego
■  3 zestyki bezpieczeństwa stop kategorii 0
■  1 zestyk sygnalizacyjny 
■  Kodowane przyłącza wtykowe

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  Uniwersalna analiza sygnałów dla urządzeń do zatrzymywania awaryjnego i  

urządzeń ochronnych
■  Możliwość łatwego wyboru aplikacji lub żądanej funkcji za pomocą przełącznika obrotowego
■  Możliwość zabezpieczenia wybranej aplikacji za pomocą plomby

PL e
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ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
BEZPIECZNA ANALIZA SYGNAŁÓW DLA  
OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BEZPIECZNA ANALIZA SYGNAŁÓW DLA  
OBSZARÓW ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Przekaźnikowy moduł bezpieczeństwa jako samobezpieczne urządzenie może monitorować 
czujniki, które znajdują się w strefie 2/22, 1/21 i należy go zainstalować poza obszarem 
zagrożonym wybuchem w odpowiedniej skrzynce rozdzielczej lub szafie sterowniczej.

PRZEGLĄD
SRB200EXI-1R/SRB200EXI-1A
■  Nadaje się do aplikacji do kat. 4 / PL e i do SIL 3
■  1- lub 2-kanałowa analiza sygnałów
■  Monitorowanie obwodu startowego / obwodu sprzężenia zwrotnego
■  Opcjonalna detekcja zwarcia międzykanałowego
■  2 zestyki bezpieczeństwa stop kategorii 0

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■ Odpowiednie, samobezpieczne urządzenie dla stref 1, 21
■  Uniwersalna analiza sygnałów dla urządzeń do zatrzymywania awaryjnego i  

urządzeń ochronnych

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.comStrefa 1/21

ATEX / IECEx /
INMETROAmbient

temperature -25 ̊ C

+60 ̊ C
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OSPRZĘT TABLICOWY
PANEL STEROWNICZY

PANEL STEROWNICZY
Panele sterownicze dostosowane do trudnych warunków otoczenia można elastycznie 
wyposażyć w urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne wymagane dla aplikacji.

PRZEGLĄD
MBGAC
■  Obudowa aluminiowa, RAL 7001
■  Do 4 urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■ 4 dowolnie konfigurowalne urządzenia sterownicze i sygnalizacyjne

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

IP65

3 min12,5 l/min

3 m

Ambient
temperature -25 ̊ C

+80 ̊ C
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OSPRZĘT TABLICOWY
TYPOSZEREG R

TYPOSZEREG R
„R” oznacza „robust” (wytrzymały), co jest główną cechą tych urządzeń sterowniczych i 
sygnalizacyjnych. 

Zarówno mechanika, jak i komponenty elektryczne są wykonane w wersji „heavy duty”. 
Typoszereg R jest odporny na obciążenia mechaniczne i łatwy w obsłudze nawet w rękawicach. 
Użytkownik może wybierać spośród wielu różnych urządzeń sterowniczych i sygnalizatorów 
świetlnych.

Dostępna jest również wersja typoszeregu R zgodna z ATEX.

PRZEGLĄD
■  Ø 22,3 mm
■  Aluminiowy przedni pierścień

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA
■  System modułowy do indywidualnej konfiguracji i połączenia z obudowami zespołów MBGAC

Szczegółowe informacje znajdują się w katalogu online pod adresem  
products.schmersal.com

IP65

3 min12,5 l/min

3 m Ambient
temperature -25 ̊ C

+75 ̊ C
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OCHRONA URZĄDZEŃ I INWESTYCJI
SYSTEMY MONITOROWANIA TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH

SYSTEMY MONITOROWANIA TAŚM 
PRZENOŚNIKOWYCH
Systemy monitorowania taśm przenośnikowych monitorują urządzenia przenośnikowe w 
celu jak najszybszego wykrywania uszkodzeń i uniknięcia długich przestojów. Równocześnie 
zwiększa się bezpieczeństwo i trwałość urządzeń przenośnikowych. Efektem jest wysoka 
dostępność systemu i niezawodność całego urządzenia. 

RIP/SPLICE/CORD CONTROL
■  Natychmiastowe zatrzymanie w przypadku wykrycia szczelin wzdłużnych lub uszkodzenia 

połączeń taśm i rdzeni linek stalowych
■ Redukuje czasy przestojów i awarii do minimum
■ Umożliwia wczesne planowanie konserwacji i napraw
■ Zwiększa bezpieczeństwo personelu, zapobiega nieprzewidywalnym awariom

SYSTEM MONITOROWANIA TAŚM 
PRZENOŚNIKOWYCH ONLINE
■  Wykrywa wszystkie znaczące uszkodzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi i 

tekstylnych.
■  Zatrzymuje przenośnik taśmowy natychmiast po wykryciu znaczącego uszkodzenia,  

a tym samym redukuje czasy awarii do minimum
■  Opcjonalnie z pomiarem grubości taśmy przenośnikowej
■  Interfejs użytkownika dostarcza informacji o zapobiegawczych czynnościach 

konserwacyjnych, a tym samym zwiększa trwałość
■  Monitorowanie taśm przenośnikowych online 24/7 z automatycznym uruchamianiem 

zdefiniowanych stacji 

HX270-2
Belt clean side  
monitoring module

HX270-1
Belt material side 
monitoring module

Belt repair station

Belt movement measurement

Reference tag

HX270-3
Control module
Stops the conveyor in case of critical belt fault

HX270-UI
User interface
Submits alarms

Belt repair  
service provider

Internet
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MONITOROWANIE PROCESU I JAKOŚCI
ANALIZA MATERIAŁÓW ONLINE

ANALIZA MATERIAŁÓW ONLINE
Na podstawie analizy PGNAA można określić w trybie online i w czasie rzeczywistym skład 
pierwiastkowy materiałów sypkich na przenośniku taśmowym. Ta metoda pomiaru wspomaga 
przemysł węglowy, cementowy, mineralny i stalowy w trwałym doskonaleniu procesów i 
zapewnieniu jakości.

ANALIZA SKŁADU MATERIAŁÓW SYPKICH 
W CZASIE RZECZYWISTYM UMOŻLIWIA:
■  Aktywne sterowanie procesem
■  Kontrolę jakości
■  Dotrzymanie warunków kontraktowych

ROZWIĄZANIA
■  Analiza materiałów online
■  Optymalizacja efektywności procesów
■  Maksymalne wykorzystanie zasobów
■  Poprawa jakości

95 Am
Americium
(243,10)
2/8/18/32/
25/8/2

4 Be
Beryllium
(9,0122)
2/2

58 Ce
Cerium
(140,116)

35 Br
Bromide
(79,904)

Source

Neutron Nucleus

Prompt Gamma Ray

Decay Gamma Ray

High Energy Photon PMT MCA

CeBr3 detector
Cerium Bromide

Pulse Count

DGNAA

MateriałAm241Be
Americium Beryllium

 PGNAA
PMT (Photo Multiplier Tube)

MCA (Multiple Channel Analyser)

Crystal



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ  
SIĘ POD ADRESEM 

WWW.TECNICUM.COM

TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN 
I OCHRONY PRACY

tec.nicum to dział usług grupy Schmersal. Oferuje konstruktorom i użytkownikom maszyn oraz dystrybutorom 
kompetentne doradztwo niezależne od produktów i producentów. 

tec.nicum wspomaga swoich zleceniodawców w bezpiecznym projektowaniu maszyn i stanowisk pracy!  
Zespół tec.nicum projektuje i realizuje rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich fazach 
eksploatacji maszyny.

Oferta usług:
 tec.nicum academy  
 Szkolenia i seminaria

 tec.nicum consulting  
 Usługi doradcze

 tec.nicum engineering  
  Koncepcja, planowanie i 

programowanie PLC

 tec.nicum integration  
 Wykonanie i montaż
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Zaślepka gwintowana M25 x 1,5 Dławica kablowa M25 x 1,5 Dławica kablowa M25 x 1,5

Tworzywo
■  ACC-BPL-M25-2PCS 103032753
■  Moment dokręcania 10 Nm
■  ilość w opakowaniu: 2 sztuki

Mosiądz niklowany
■  ACC-BPL-M25-MS 103006010
■  Moment dokręcania 8 Nm
■  ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Mosiądz niklowany
■ ACC-CGLD-M25-MS 103006012
■ Dopuszczalna średnica kabla 9 … 16 mm
■ Moment dokręcania 8 Nm
■  ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Tworzywo sztuczne 
■ ACC-CGLD-M25-2PCS 103032752
■ Dopuszczalna średnica kabla 9 … 17 mm
■ Moment dokręcania 10 Nm
■ ilość w opakowaniu: 2 sztuki

AKCESORIA

Dławica kablowa M25 x 1,5 Zaślepka gwintowana M20 x 1,5 Dławica kablowa M20 x 1,5

 

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
■ ilość w opakowaniu: 2 sztuki

Tworzywo
■ Zaślepka gwintowana M20 x 1,5 

103031491

Mosiądz niklowany
■ ACC-BPL-M20-MS 103006009

■ Moment dokręcania 8 Nm
■ ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Mosiądz niklowany
■ ACC-CGLD-M20-MS 103006011

■ Dopuszczalna średnica kabla 6 … 12 mm
■ Moment dokręcania 8 Nm
■ ilość w opakowaniu: 1 sztuka
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Dławica kablowa M20 x 1,5 Dławica kablowa M20 x 1,5

Tworzywo
■ ACC-CGLD-M20-P 103006013

■ Dopuszczalna średnica kabla 6 … 12 mm
■ Moment dokręcania 8 Nm
■ ilość w opakowaniu: 1 sztuka

Mosiądz niklowany, z elementem  
ciśnieniowo-wyrównawczym
■  Dławica z wyrównaniem ciśnienia  

M20 x 1,5 103007570

■ Dopuszczalna średnica kabla 6 … 12 mm
■ Moment dokręcania 3 Nm
■ ilość w opakowaniu: 1 sztuka



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
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