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O NAS
Nasze miejsce w energetyce zostało trwale zaznaczone przeszło ćwierć wieku  
temu, kiedy Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny, wspólnie  
z firmą ZWAR i Instytutem Energetyki, jako pierwszy w Polsce opracował i wdrożył  
w rozdzielnicach energetycznych SN uniwersalne urządzenie do zabezpieczania  
obiektów energetycznych średnich napięć o nazwie MUPASZ (Mikroprocesorowe 
Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania Zabezpieczeń), który uzyskał  
patent Pat.171537. 

Od tego czasu, działając we współpracy z firmami zainteresowanymi wytwarzaniem 
nowoczesnych i konkurencyjnych wyrobów, opracowaliśmy kilkanaście generacji 
inteligentnych sterowników polowych, opracowaliśmy szereg linii produktowych  
oraz zrealizowaliśmy wiele nowatorskich projektów w obszarze energetyki.

Od kwietnia 2019 roku, stając się częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, rozpoczęliśmy 
nowy etap naszej działalności. Łukasiewicz jako projekt biznesowy pozwala na zerwanie 
ze stereotypem jednostek badawczych postrzeganych wyłącznie jako instytucje naukowe, 
hermetyczne i niedostępne dla przedsiębiorców. Dzięki zrzeszeniu przeszło trzydziestu 
instytutów możemy wspólnie dostarczać atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne 
rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, 
materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Przez wiele lat działalności  
na rynku nie obca jest nam bezpośrednia współpraca z przemysłem, a przynależność 
do Łukasiewicza pozwala nam jeszcze lepiej pracować dla przedsiębiorczości i wspierać 
rozwój polskich firm.

Intensywne zmiany zachodzące w przemyśle elektroenergetycznym związane z rozwojem 

inteligentnych sieci Smart Grid i dostrzeganą coraz wyraźniej koniecznością odnowienia 

wysłużonej infrastruktury energetycznej w kraju stawiają ambitne wyzwania przed 

środowiskiem naukowym pracującym na rzecz tego sektora gospodarki. Wpisując się  

w te potrzeby Instytut tworzy od wielu lat nowe rozwiązania dla elektroenergetyki,  

zgodnie z aspektem ekonomicznym i wymaganiami współczesności.

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
prof. nadzw. Łukasiewicz - ITR  

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji
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Sterowniki polowe
Sterowniki produkcji Łukasiewicz - ITR są od wielu lat dobrze znane i cenione 
za swoją jakość i niezawodność. Od czasu opracowania i wdrożenia na rynek 
pierwszych urządzeń serii MUPASZ, rozwijamy się tak, aby nasze produkty 
spełniały trendy aktualnie panujące na rynku. Połączenie zaawansowanych 
technologii elektronicznych i teleinformatycznych, inteligentnych rozwiązań  
w dziedzinie elektroenergetyki oraz czynników ekonomicznych spowodowało,  
że sterowniki MUPASZ stanowią optymalne i kompleksowe rozwiązanie  
dla nowoczesnych rozdzielnic SN zintegrowanych z systemami SCADA.

Staramy się aby urządzenia, które opracowujemy były uniwersalne i posiadały 
możliwość łatwego dostosowania do indywidualnych potrzeb odbiorców. 
Dlatego oprócz urządzeń opracowujemy i rozwijamy aplikacje narzędziowe 
ułatwiające ich obsługę. Wszystkie nasze sterowniki współpracują z aplikacją ELF, 
pozwalającą na dostęp do ich funkcji, w tym do projektowania i obsługi logiki 
użytkownika oraz wbudowanych aplikacji diagnostycznych.

Oprogramowanie rozwija się razem z naszymi urządzeniami. Aby sprostać 
wymaganiom klientów, dotyczącym dostępu do danych, ELF został wzbogacony 
o funkcję automatycznej archiwizacji projektów. Dzięki temu dostęp do nich 
możliwy jest z dowolnego miejsca. Zabezpieczeniem naszych danych jest klucz 
sprzętowy do oprogramowania ELF. Dzięki jego identyfikacji nie tylko mamy 
możliwość dostępu to pełnej historii wykonywanych przez siebie projektów, ale 
również możemy nadać dostęp wszystkim użytkownikom programu ELF z firmy.  

Wszystkie parametry dotyczące pracy pola są również dostępne 
przez wielojęzyczny interfejs użytkownika. Nie jest dla nas przeszkodą 
zaimplementowanie dowolnego języka menu, co potwierdzają realizacje  
w językach takich, jak: czeski, turecki, bośniacki czy nawet wietnamski. 

Nasze urządzenia przystosowane są do pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych,  charakteryzujących się zapyleniem, wysoką wilgotnością, 
ekstremalnym zakresem temperatur pracy, która w wykonaniach specjalnych  
sięga od – 50 do + 80 oC, i w większości posiadają IP67 od strony płyty czołowej.

MUPASZ 710 plus
MUPASZ 710 plus jest siódmą generacją sterownika polowego, który został 
opracowany w Łukasiewicz - ITR. Jest najbardziej rozbudowanym urządzeniem, 
umożliwiającym zastosowanie w dowolnym typie pola rozdzielczego. 

Jedną z najistotniejszych cech funkcjonalnych urządzenia jest jego uniwersalność,  
która pozwala na stosowanie w każdym miejscu na świecie. Umożliwia to 
współpraca z sieciami o częstotliwości 50/60 Hz. 

Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, 
doziemień, wzrostu i spadku napięcia oraz zmian częstotliwości. 

Na szczególną uwagę zasługują zintegrowane w sterowniku:
• autonomiczne zabezpieczenie nadprądowe I>>>, umożliwiające wyłączenie 

zwarcia nawet przy braku zasilania urządzenia
•  zabezpieczenie łukowe z samokontrolą, z wyjściem optycznym do realizacji 

szybkich automatyk międzypolowych 
• zabezpieczenie różnicowe transformatora i generatora 
• wewnętrzny UPS oparty o super kondensator, podtrzymujący pracę 

urządzenia do 4 minut

Uniwersalność sterownika polowego rozszerzona jest dzięki możliwości 
zrealizowania automatyk:

• rozporoszonej automatyki SZR realizowanej w oparciu o autorskie algorytmy
• automatyki kontroli rezystancji kabla, możliwej dzięki współpracy  

z generatorem HV

Wybrane parametry:
• zakres pomiaru częstotliwości 45 Hz...65 Hz
• prąd znamionowy In: 1 A lub 5 A lub przekładnik prądowy CR / CRR
• napięciowe znamionowe Un: 100/√3 V lub 110/√3 lub 3,25/√3 V (przekładnik 

napięciowy małej mocy UR)
• analogowe wejścia i wyjścia technologiczne 0...10 V, 4...20 mA
• wyjścia temperaturowe PT100
• stopień ochrony IP 67 od płyty czołowej

Komunikacja:

interfejs
• RS 485/422
• ST – światłowód
• RJ45 – ethernet
• USB – port serwisowy 

protokoły 
• MODBUS RTU/TCP
• IEC 60870-5-103
• CANBUS-PPM2
• DNP 3.0
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MUPASZ 902E
MUPASZ 902E jest sterownikiem polowym przeznaczonym do zabezpieczania 
pól zasilających, odpływowych, transformatorowych i silnikowych w sieciach 
energetycznych niskiego i średniego napięcia. W szczególności jest dedykowany 
dla systemów rozproszonych z odnawialnymi źródłami energii (OŹE). 

Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, 
doziemień, wzrostu i spadku napięcia oraz zmian częstotliwości. 

W specjalnym wykonaniu sterownik może realizować kontrolę doziemienia  
w sieciach 500 V.

Wybrane parametry:
• prąd znamionowy In: 1 A lub 5 A lub przekładnik prądowy CR / CRR
• napięciowe znamionowe Un: 100/√3 V lub 3,25/√3 V (przekładnik  

napięciowy małej mocy UR) lub pomiar bezpośredni 500 V
• analogowe wejścia technologiczne 0...20mA
• wyjścia temperaturowe PT100
• stopień ochrony IP 67 od płyty czołowej

Komunikacja:

interfejs
• RS 485/422
• ST – światłowód
• RJ45 – ethernet
• USB – port serwisowy 

protokoły 
• MODBUS RTU/TCP
• CANBUS-PPM2
• DNP 3.0

MUPASZ 101
MUPASZ 101 jest sterownikiem polowym przeznaczonym do zabezpieczania  
pól zasilających i odpływowych w sieciach energetycznych niskiego  
i średniego napięcia. 

Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami  
zwarć międzyfazowych i doziemień. 

Wybrane parametry:
• prąd znamionowy In: przekładnik prądowy CR / CRR
• Stopień ochrony IP 67 od płyty czołowej

Komunikacja:

interfejs
• RS 485/422
• ST – światłowód
• RJ45 – ethernet
• USB – port serwisowy 

protokoły 
• MODBUS RTU/TCP
• CANBUS-PPM2
• DNP 3.0

 Odpowiednikiem urządzenia MUPASZ 101, ale współpracującym z klasycznymi przekładnikami 1 A lub 5 A jest MUPASZ 900.
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MIZAS 514
MIZAS 514 jest sterownikiem polowym przeznaczonym do pracy w charakterze 
wielofunkcyjnego urządzenia zabezpieczającego różnego rodzaju maszyny 
elektryczne w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia, np.: silników 
asynchronicznych i synchronicznych, transformatorów, linii kablowych oraz baterii 
kondensatorów. 

Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, 
doziemień, wzrostu i spadku napięcia, zmian częstotliwości, nadmiernego  
wzrostu temperatury łożysk w silnikach. 

Wyróżnia się zaimplementowaną specjalizowaną Automatyką Załączania  
Pomp (AZP) stosowaną w systemie odwadniania kopalni odkrywkowej. 

Obwody pomiarowe pozwalają na bezpośrednie podłączenie do sieci zasilającej 
do 500V bez stosowania zewnętrznych przekładników prądowych i napięciowych. 

Wybrane parametry:
• prąd znamionowy In: pomiar bezpośredni (zakres 0.1...80 A)
• napięciowe znamionowe Un: 100/√3 V lub pomiar bezpośredni 500 V
• analogowe wejścia technologiczne 0...20 mA
• wejścia temperaturowe PT100
• stopień ochrony IP 67 od płyty czołowej

Komunikacja:

interfejs
• RS 485/422
• ST – światłowód
• USB – port serwisowy

 

protokoły 
• MODBUS RTU/TCP

MUPASZ 200G
MUPASZ 200G jest wielofunkcyjnym sterownikiem polowym z obwodami 
iskrobezpiecznymi I (M1) [Ex ia], przeznaczonym do zastosowania  
w kompaktowych stacjach rozdzielczych lub transformatorowych pracujących  
w wyrobiskach zakładów górniczych.

Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, 
przeciążeń, asymetrii prądu obciążenia oraz wzrostu temperatury.

Najistotniejszą cechą funkcjonalną urządzenia jest realizacja zabezpieczeń 
upływnościowych: centralnych i blokujących, przy jednoczesnym zapewnieniu 
kontroli ciągłości uziemienia. 

Wykonany jest w obudowie kasetowej ułatwiającej montaż i okresowe przeglądy.

Wybrane parametry:
• prąd znamionowy In: przekładnik prądowy CR / CRR
• obwód kontroli ciągłości uziemienia 2 „ia”
• obwody sterowania iskrobezpiecznego
• iskrobezpieczny obwód pomiaru rezystancji/temperatury 3 „ia”

Komunikacja:

interfejs
• RS 485/422
• USB – port serwisowy

 

protokoły 
• MODBUS RTU/TCP
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Automat SZR
MUPASZ 710 SZR pełni funkcję automatu samoczynnego załączania rezerwy  
i przeznaczony jest do kontroli parametrów i poprawności pracy linii zasilających 
oraz automatycznego przełączania źródeł zasilania obiektu w przypadku 
spadku parametrów linii zasilającej lub całkowitego zaniku napięcia w tej 
linii. Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) jest realizowane przez automat, 
na podstawie warunków istniejących w rozdzielni, najczęściej w sytuacjach 
awaryjnych lub podczas planowanych przełączeń. 

Automat realizuje samoczynne załączanie rezerwy (SZR) z możliwością załączenia 
funkcji samopowrotu (SP) oraz planowego przełączania zasilania (PPZ). 
Może pracować zarówno w układzie z rezerwą jawną jak i ukrytą. Umożliwia 
przełączenia na rezerwę: w cyklu wolnym pełnym, w cyklu wolnym skróconym, 
w cyklu z kontrolą synchronizmu równoczesnym lub bezprzerwowym oraz 
– opcjonalnie – w cyklu wolnym z przerwą po nieudanym synchronicznym 
przełączeniu.

Może pracować wg standardowych algorytmów lub wg indywidulanego 
specjalnego wykonania.

Wybrane parametry:
• zakres pomiaru częstotliwości 45 Hz...65 Hz
• prąd znamionowy In: 5 A lub przekładnik prądowy CR / CRR
• napięciowe znamionowe Un: 100/√3 V lub 110/√3 lub 3,25/√3 V (przekładnik 

napięciowy małej mocy UR) lub izolatory reaktancyjne 100...150 pF
• stopień ochrony IP 67 od płyty czołowej

Komunikacja:

interfejs
• RS 485/422
• ST – światłowód
• RJ45 – ethernet
• USB – port serwisowy 

protokoły 
• MODBUS RTU/TCP
• IEC 60870-5-103 
• CANBUS-PPM2

Autonomiczne zabezpieczenie 
zwarciowe AZZ
AZZ jest autonomicznym zabezpieczeniem zwarciowym, zasilanym z prądu 
roboczego z przekładników prądowych, co pozwala na jego instalację  
w lokalizacjach, w których nie jest możliwe zapewnienie dodatkowego źródła 
zasilania.

Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami zwarć międzyfazowych  
i doziemień.

Wybrane parametry:
• współpraca z przekładnikami prądowymi typu SVA100 produkcji firmy Dacpol 
• współpraca z niskoenergetyczną cewką wybijakową wyłącznika 24 V
• przełączniki nastawne typu DIP lub HEX do nastaw zabezpieczeń
• złącze testowe do sprawdzenia poprawności działania
• wyświetlacz do podglądu mierzonej wartości prądów
• port transmisyjny RS485
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Sterowniki aparatury łączeniowej 
SEM SC
SEM SC jest przeznaczony do monitorowania, sterowania i diagnostyki różnego 
typu aparatów łączeniowych. Logika działania urządzenia tworzona jest w oparciu 
o aplikację ELF, dzięki czemu pozwala zaprojektować algorytm sterowania 
dowolnym typem aparatu łączeniowego. 

Wybrane parametry:
• dwa wzmocnione wyjścia do bezpośredniego sterowania łącznikami
• jedno wyjście (MC – Motor Control) o zmiennej polaryzacji,  

do bezpośredniego sterowania napędem aparatu łączeniowego,  
o obciążalności 30 A

• pomiar prądu sterowania napędem
• pomiar napięcia zasilającego
• logika programowalna, w tym algorytmy do monitoringu i sterowania  

aparatem łączeniowym
• algorytm powrotu do stanu bezpiecznego po nieudanej operacji łączeniowej
• rejestrator operacji łączeniowych o czasie rejestracji 20s
• łącze RS-485 do komunikacji ze modułem SEM SB

SEM SB jest modułem rozszerzeń sterownika SEM SC. Pełni rolę konwertera  
RS-485 na sygnały binarne, zapewniając interfejs do wymiany informacji pomiędzy 
modułem SEM SC, a sterownikiem telemechaniki.

Wybrane parametry:
• 2 wejścia binarne przeznaczone na potrzeby zdalnego sterowania aparatami 

łączeniowymi z telemechaniki
• 10 wyjść binarnych tranzystorowych, przeznaczonych do przekazywania 

stanów pracy aparatów łączeniowych do telemechaniki
• łącze RS-485 do komunikacji z modułem SEM SC

Panele HMI typu PAN1 i PAN3 przeznaczone są do lokalnego zarządzania 
urządzeniem SEM SC. Łączność z panelami odbywa się przy wykorzystaniu łącz 
komunikacyjnych typu: Ethernet, RS422/485. 

W przypadku występowania w stacji oddzielnego zasilania sterowania aparatami 
łączeniowymi i zasilania telemechaniki, należy stosować przełącznik zasilań typu 
SPS 24-1. Urządzenie pozwala na zachowanie separacji galwanicznej pomiędzy 
obwodami zasilań oraz uniemożliwia wykonywanie operacji łączeniowych, gdy 
zasilanie pochodzi z akumulatorów dla telemechaniki, jednocześnie umożliwiając 
sterownikowi SEM SC kontrolę stanu pola.

Mobilne stanowisko do testowania SEM TS służy do prowadzenia prac 
uruchomieniowych, testowych i diagnostycznych w stacji z zainstalowanym 
sterownikiem SEM SC. Jego podstawową cechą jest możliwość sprawnego 
przeprowadzenia testów aparatury łączeniowej i wygenerowania raportu. 
Zarówno podczas procesu produkcyjnego jak i przeglądów na obiekcie.

Wybrane parametry:
• automatyczne testowanie jednostki centralnej SEM SC oraz modułu 

rozszerzeń SEM SB
• test aparatu łączeniowego
• możliwość reprogramowania sterowników
• generacja raportów
• rejestracja przebiegu prądu pobieranego przez aparat łączeniowy  

wraz z wizualizacją stanów wejść/wyjść
• możliwość zapisu raportu na nośniku USB
• możliwość podglądu na wyświetlaczu stanów wejść i wyjść oraz 

wygenerowanych raportów
• symulacja pracy PAN1
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Przekładniki prądowe  
małej mocy CR i CRR
Przekładniki prądowe małej mocy CR/CRR są stosowane do pomiarów  
i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego  
i wysokiego napięcia. 

Przekładniki opracowane w Łukasiewicz - ITR wykonane są w technologii  
PCB (Printed Circuit Board). Dzięki temu uzyskano bardzo wysoką precyzję ich 
geometrii, a co za tym idzie wysoką powtarzalność parametrów elektrycznych. 
Charakteryzują się stałym współczynnikiem przetwarzania (czułością) w całym 
zakresie pomiarowym. 

Przekładniki CR i CRR są kilkakrotnie tańsze niż klasyczne. Nie wymagają wyboru  
w zależności od zakresu pomiarowego i nie podlegają zmianie w przypadku 
zmian parametrów pracy obiektu. Ze względu na charakter pomiaru i izolację  
od systemu pomiarowego są one bezpieczniejsze niż klasyczne przekładniki.  
Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie materiały zgodne z ROHS, a ich niewielka 
ilość, wynikająca z wymiarów, sprawiają, że przekładniki prądowe małej mocy są 
przyjazne dla środowiska.

Wybrane parametry:
• jeden zakres pomiarowy – 0,5 A do 24 kA
• szerokie pasmo pomiarowe – do 20 kHz
• brak przepięć przy rozwarciu obwodu wtórnego
• odporność na uszkodzenia przy dużych przeciążeniach
• bezinwazyjna metoda pomiaru
• szeroki zakres temperatur pracy
• praca w sieciach 50/60 Hz

Wersje wykonania:
• klasa dokładności: 0,5/0,2/0,1
• czułość: 1 mV/A; 3m V/A; 5m V/A
• rdzeń pełny: – średnice wewnętrzne od 25 mm do 120 mm
• rdzeń rozłączalny: – średnice wewnętrzne 50 mm i 80 mm

Przekładniki napięciowe  
małej mocy UR
Przekładniki napięciowe małej mocy UR są elementami stosowanymi  
w sieciach SN do pomiarów napięcia, zabezpieczeń i analizy jakości energii.  
UR wykonywany jest w postaci wysoko stabilnego dzielnika rezystancyjnego  
o liniowej charakterystyce, zgodnie z normą PE-EN 61869- 6:2017-03,  
PN-EN IEC 61869-11:2018-07. Dzięki temu uzyskano wysoką klasę dokładności  
pomiarowej, stabilność termiczną w bardzo szerokim zakresie temperatur pracy  
oraz szerokie pasmo pomiarowe. UR dostarczany jest z dedykowanym kablem  
przyłączeniowym o określonej długości. 

Wybrane parametry:
• napięcie znamionowe pierwotne Un 6...24/√3 kV
• sygnał wyjściowy 3,25/√3 V
• rezystancja obciążenia 200 kΩ; 2 MΩ; 10 MΩ
• klasa dokładności 0,5
• praca w sieciach 50/60 Hz

Przekładniki napięciowe UR 90 przeznaczone są do głowic konektorowych zgodnych  
z normami PN-EN 50180, PN-EN 50181, Interfejs C, 630 A.

Przekładniki napięciowe UR 56 są kompatybilne z głowicami konektorowymi produkcji:
• Cellpack: CTS 630A 24kV, CTKS 630A 24 kV
•  Nexans-Euromold: 430 TB-630A, K430 TB-630A, 300 PB-630A, K300 PB-630A
• TE Connectivity-Raychem: RSTI-CC-585x, RSTI585x, RSTI-CC-68SSA-1210
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Sygnalizatory napięcia SN  
i sygnalizator zgodności faz SF
Sygnalizatory napięcia SN mogą być stosowane w dowolnych rozdzielnicach 
wnętrzowych średniego napięcia do stwierdzenia obecności napięcia na szynach. 
Współpracują z izolatorami posiadającymi wbudowany reaktancyjny dzielnik 
napięcia. Układ detekcyjny nie wymaga osobnego źródła zasilania, potrzebna 
energia jest odbierana z podłączonych izolatorów reaktancyjnych.

Dodatkowo wyposażone są w przycisk TEST służący do uruchomienia 
mechanizmu kontroli działania urządzenia bez konieczności podania zasilania.

Obecność napięcia sygnalizowana jest oddzielnie dla każdej monitorowanej fazy 
poprzez wyświetlanie odpowiedniego symbolu na wyświetlaczu. 

Wersje SN 3 i SN 4 zostały wyposażone dodatkowo w dwa wyjścia przekaźnikowe 
i diody LED sygnalizujące obecność lub brak napięcia na szynach rozdzielni. 
Pozwala to na budowę lokalnych blokad i dźwiękowych sygnalizatorów powrotu 
napięcia.

Sygnalizator zgodności faz SF typu SPC (specific phase comparator) przeznaczony 
jest do sprawdzenia zgodności przyjętych oznaczeń faz na złączach LRM 
(w urządzeniach SN) w poszczególnych polach rozdzielni. Brak zgodności 
sygnalizowany jest w postaci wyświetlonego symbolu na wyświetlaczu LCD.

Urządzenia wykonane są zgodnie z systemem LRM i wymaganiami normy  
IEC/PN-EN 61243-5.

Próżniowe komory gaszeniowe
Komory próżniowe stanowią podstawowy element wyłączników próżniowych 
stosowanych w sieciach SN. Wysoka wytrzymałość dielektryczna próżni powoduje, 
że jest ona najlepszym ośrodkiem do łączenia obwodów przemiennego prądu 
elektrycznego, dlatego technologia próżniowa jest obecnie dominującą 
techniką łączeniową. Aparaty łączeniowe tego typu wypierają te małoolejowe, 
magnetowydmuchowe i skutecznie rywalizują z łącznikami wypełnionymi 
sześciofluorkiem siarki. Dzięki izolacji łuku elektrycznego od otoczenia, próżniowe 
komory gaszeniowe najlepiej nadają się do pracy w środowiskach zagrożonych 
wybuchem, takich jak górnictwo podziemne czy przemysł chemiczny.

Do produkcji komór stosujemy technologię izolatorów szklano-metalowych. 
Zastosowanie szkła pozwala na zmniejszenie gabarytów w stosunku do obudów 
ceramicznych. Obudowa szklano-metalowa lepiej znosi pracę w warunkach 
wysokiego zapylenia oraz pozwala na łatwe dostosowanie konstrukcji  
do indywidualnych potrzeb klienta. Przeprowadzone testy potwierdziły,  
że nasze komory próżniowe zachowują swoje pierwotne parametry nawet  
po 20 latach użytkowania i 5 milionach łączeń. 

Cechy:
• nie wymagają konserwacji
• małe wymiary
• dowolna pozycja pracy
• odporność na drgania i wstrząsy oraz zapylenia
• wysoka wytrzymałość elektryczna

W ofercie posiadamy:
• komory rozłącznikowe HVKR, do stosowania w trójbiegunowych rozłącznikach przeznaczonych do łączenia  

torów prądowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia
• komory stycznikowe niskonapięciowe MVK i średnionapięciowe HVK, do stosowania w stycznikach prądu przemiennego  

w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym i energetyce
• komory stycznikowe niskonapięciowe nMVK o uproszczonej konstrukcji, do stosowania w aplikacjach wymagających małego gabarytu
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MK1:
• 2 porty Ethernet
• 1 port RS-485
• 2 porty USB 2.0
• 1 port serwisowy USB 2.0
• 1 modem WiFi
• 1 modem GSM, HSPA lub LTE

MK1-M:
• 2 porty Ethernet
• 1 port RS-485
• 2 porty USB 2.0
• 1 port serwisowy USB 2.0
• 1 modem WiFi
• 1 modem GSM, HSPA lub LTE
• 4 obwody prądowe
• 4 obwody napięciowe
• 2 wyjścia binarne

MK1-B:
• 2 porty Ethernet 100 MBit/s,
• port RS-485,
• 2 porty USB 2.0 480 MBit/s,
• 1 port serwisowy USB 2.0,
• 1 modem WiFi
• 1 modem GSM HSPA lub LTE
• 8 wejść binarnych
• 8 wyjść binarnych

Modemy komunikacyjne MK
Seria modemów komunikacyjnych MK posiada liczne interfejsy komunikacji 
przewodowej: USB, Ethernet, RS 485 oraz bezprzewodowej: WiFi, GSM, Bluetooth. 
W modemach wykorzystywany jest standard publicznych sieci komórkowych 
(GPRS/EDGE/3G), a także nielicencjonowane pasmo 2,4 GHz (Trusted Wireless 2.0, 
WLAN, Bluetooth). 

Modemy serii MK mogą być rozszerzone o moduły pomiarowe, wykorzystujące 
sygnały pochodzące z tradycyjnych przekładników rdzeniowych oraz, coraz 
częściej instalowanych, przekładników prądowych i napięciowych małej mocy. 
Rozszerzeniem funkcjonalności może być również wykorzystanie wejść binarnych 
dla celów odczytu stanów ostrzegawczo awaryjnych oraz wyjść binarnych  
do sterowania.

Modemy MK są konwerterami protokołów:
• Modbus RTU i TCP
• IEC 60870-5-104
• DNP 3.0
• IEC 61850

Oprogramowanie – ELF
Edytor Funkcji Logicznych (ELF) jest wielozadaniową aplikacją narzędziową 
dedykowaną do obsługi inteligentnych sterowników polowych.  
Oprogramowanie umożliwia tworzenie własnej logiki użytkownika dostosowanej 
do indywidualnych potrzeb klienta i obiektu. Projektowanie logiki odbywa się  
za pomocą wygodnego interfejsu graficznego, a jego intuicyjna obsługa pozwala 
na szybkie rozpoczęcie pracy z programem. Dodatkowym atutem jest opcja 
zastosowania symulatora funkcji logicznych. Pozwala ona na szybkie i efektywne 
uruchamianie zaprojektowanej logiki oraz daje możliwość konfiguracji działania 
urządzenia pod niestandardowe wymagania klienta.

Za pomocą oprogramowania ELF można również dokonać wszystkich 
prac serwisowych: zaprojektować widok pola, skonfigurować nastawy, 
przyporządkować opisy diod edytowalnych, zmodyfikować teksty, np.: nazwy 
zabezpieczeń technologicznych, ustawić porty komunikacyjne oraz nadać  
prawa dostępu dla użytkowników do zarządzania sterownikiem polowym. 

Aplikacja pozwala na wszechstronny podgląd wszystkich informacji dotyczących 
pracy urządzenia: pomiarów, zdarzeń, liczników, stanów, itp. oraz na dostęp 
do wbudowanych aplikacji diagnostycznych. Wszystkie odczytane informacje 
można w wygodny sposób wygenerować w postaci raportów.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów, dotyczącym dostępu do danych, 
ELF został wzbogacony o funkcję automatycznej archiwizacji projektów ELF Cloud 
tak, aby możliwy był do nich dostęp z dowolnego miejsca. Zabezpieczeniem 
naszych danych jest klucz sprzętowy do oprogramowania. Dzięki jego 
identyfikacji, nie tylko mamy możliwość dostępu to pełnej historii wykonywanych 
przez siebie projektów, możemy również nadać do nich dostęp innym 
użytkownikom w firmie. 
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SCADA Cloud
SCADA Cloud to zbiór profesjonalnych, zintegrowanych rozwiązań  
do nowoczesnego, optymalnego i skutecznego zarządzania technologicznymi 
procesami biznesowymi. Rozwiązanie jest dedykowane dla Klientów, którzy  
swoją działalność chcą wprowadzić do mobilnego świata biznesu Przemysłu 4.0.  
Skupia w sobie narzędzia zdalnego monitoringu i sterowania systemami  
z różnych dziedzin: technologii produkcji i biznesu, bezpiecznej komunikacji, 
oprogramowania diagnostycznego oraz aplikacji zarządzania tożsamością  
i dostępem użytkowników.

SCADA Cloud przeznaczony jest dla:
• działów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie procesów 

technologicznych w firmie, w tym linii produkcyjnych
• działów serwisowych producenta, które chcą zdalnie monitorować swoje 

wyroby
• firm świadczących usługi biznesowo-serwisowe dla innych przedsiębiorstw
• służb zarządzania majątkiem sieciowym w firmach działających na dużym 

obszarze, np.: gmina, województwo, kraj

PRZEMYSŁ Obszar Przemysł skupia w sobie procesy produkcyjne takie jak: 
planowanie i monitorowanie wytwarzania wyrobów, zużycie energii i materiałów 
eksploatacyjnych, utrzymanie linii produkcyjnych uwzględniając profil produkcji. 

ENERGIA Obszar Energia jest przeznaczony do: monitoringu i sterowania 
systemami wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej  
i cieplnej niezależnie od wielkości infrastruktury i stopnia jej skomplikowania. 
Na podstawie analizy odbieranych danych generowane są dla użytkowników 
ostrzeżenia o zaistniałych przeciążaniach i awariach w monitorowanej 
infrastrukturze. 

ŚRODOWISKO Obszar Środowisko skupia się na obsłudze systemów służących  
do zdalnego i mobilnego monitoringu procesów produkcyjnych mających 
wpływ na środowisko i technologie przetwarzania odpadów. W zakładach 
przemysłowych wykorzystywane są substancje chemiczne w stanie stałym, 
ciekłym lub gazowym, które powodują powstawanie ścieków i odpadów 
produkcyjnych. One z kolei wpływają na otoczenie, a w szczególności  
na jakość powietrza, wody i gruntu. Zakłady te posiadają neutralizatory, 
oczyszczalnie lub miejsca składowania odpadów, często niebezpiecznych,  
które najczęściej są zarządzane poprzez aplikacje desktopowe. Celem  
głównym działania systemów z tego obszaru jest ostrzeganie użytkowników  
o możliwości wystąpienia awarii, która w sposób bezpośredni lub  
pośredni będzie dotyczyła zanieczyszczenia środowiska. 
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Dla biznesu

W Łukasiewiczu działamy naprawdę szybko i skutecznie. W ciągu kilkudziesięciu 
dni jesteśmy w stanie zaprezentować dedykowane rozwiązania opracowane przez 
najlepszych ekspertów w Polsce. Kompetencje Łukasiewicza koncentrują się na 4 
podstawowych obszarach działalności. Kierunki te wywodzą się z obszarów, określonych 
jako wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dlatego Łukasiewicz powołał cztery Grupy Badawcze (GB) odpowiadające 
rekomendowanym kierunkom: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Zrównoważona 
gospodarka i energia oraz Transformacja cyfrowa.

Sprawdź, które kompetencje Łukasiewicza najbardziej odpowiadają

Twoim potrzebom i powiedz nam jak możemy Ci pomóc.

Dział Komercjalizacji

Dział komercjalizacji zapewnia szybką i kompleksową obsługę spraw naszych Klientów, 
dotyczących wszystkich oferowanych przez nas urządzeń. Zarówno tych z aktualnej 
oferty, jak i starszej generacji. 

Zachęcamy do kontaktu w celu:
• uzyskania wsparcia technicznego 
• realizacji usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
• złożenia zamówienia i uzyskania informacji o jego realizacji 
• uzyskania innych informacji dotyczących naszych wyrobów i warunków 

handlowych

Gwarancja i serwis 

Zespół pracowników Łukasiewicz - ITR z wieloletnim doświadczeniem  
w branży zabezpieczeń elektroenergetycznych udziela wsparcia informacyjno-
technicznego przez cały okres pracy naszych urządzeń. Nasz dział serwisowy 
gotowy jest podjąć się przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zarówno 
nowych produktów, jak i urządzeń starszej generacji. 

Oferujemy pomoc podczas uruchamiania stacji rozdzielczych wyposażonych  
w nasze wyroby w kraju i za granicą. 

Urządzenia produkcji Łukasiewicz - ITR mogą zostać objęte aż 10-letnią gwarancją.  
Po szczegółowe warunki gwarancji należy zwrócić się do naszego działu 
serwisowego:

serwis.energetyka@itr.lukasiewicz.gov.pl  
+48 22 590 73 91 lub  
za pośrednictwem naszej strony:  energetyka.itr.org.pl/serwis

Szkolenia

Oferujemy szkolenia skierowane do wszystkich specjalistów korzystających 
z naszych urządzeń. W zależności od indywidualnych potrzeb, program 
szkolenia jest dostosowywany do Klienta. W czasie szkolenia uczestnicy mają 
możliwość zarówno zapoznania się z budową, sposobem działania i obsługą 
naszych urządzeń, jak i projektowaniem logiki użytkownika z wykorzystaniem 
aplikacji ELF. Na podstawie dokumentacji rzeczywistego obiektu uczymy jak 
zaprojektować działanie sterownika oraz widok pola. Szkolenia organizowane są 
w naszej siedzibie lub, na życzenie klienta, mogą być przeprowadzone w innym 
wskazanym przez niego miejscu.
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Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

www.itr.lukasiewicz.gov.pl

Departament Komercjalizacji i Marketingu

+48 22 590 73 91

energetyka@itr.lukasiewicz.gov.pl

energetyka.itr.org.pl

Serwis

+48 22 590 73 91

serwis.energetyka@itr.lukasiewicz.gov.pl

energetyka.itr.org.pl/serwis
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Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa
+48 22 590 73 91
energetyka@itr.lukasiewicz.gov.pl
energetyka.itr.org.pl

Odwiedź nas

PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2015-10


