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1985

1995

WAGO-I/O-SYSTEM, IP20

złączki listwowe
z funkcją wtykową

1951

pierwsza złączka WAGO
z zaciskiem sprężynowym

1974

złączki do puszek
instalacyjnych WAGO

2005

WAGO-SPEEDWAY 767,
modularny system I/O, IP67

1977

złączki listwowe z zaciskiem
CAGE CLAMP®

2006

przetworniki pomiarowe
JUMPFLEX® i wtykowe moduły
przekaźnikowe

1998

POWER CAGE CLAMP

WAGO OTWARTE NA CAŁY ŚWIAT
Przeszło 50 lat innowacji

Automatyka budynkowa WAGO
– recepta na sukces dla architektów, projektantów i inwestorów
WAGO jest obecnie wiodącym dostawcą komponentów do systemów automatyki oraz niekwestionowanym liderem w zakresie techniki zacisku
sprężynowego. Od wielu lat oferta WAGO obejmuje szeroką paletę komponentów do systemów
sterowania dla automatyki budynkowej opartych
o WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Siedziba WAGO w Minden
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WAGO Sondershausen

Historia firmy rozpoczęła się w 1951 roku, od narodzin idei bezśrubowego systemu łączeniowego
– pionierskiego rozwiązania w elektrotechnice.
W przeciągu kilkunastu lat WAGO dynamicznie
rozwinęło działalność w obszarze ELECTRICAL
INTERCONNECTIONS, aż po opracowany w 1995
roku, niezależny od typu sieci obiektowej, modułowy WAGO-I/O-SYSTEM, który stał się kolejnym

WAGO Szwajcaria

2008

TO-PASS® – moduły
telesterowania

2001

system instalacji
wtykowych WINSTA®

2011

2003

złączki listwowe
TOPJOB® S

kamieniem milowym w historii firmy. WAGO-I/O-SYSTEM był i nadal jest doskonałą odpowiedzią
na potrzeby rynku automatyki, zdominowanego
przez systemy sieci obiektowych. Klasyczne
rozwiązania scentralizowanego sterowania zostały
szybko zdetronizowane i ustąpiły miejsca rozproszonym topologiom.

WAGO ELWAG Polska

2012

PERSPECTO®

2014

flexROOM®

2004

złączki instalacyjne
do wszystkich
rodzajów przewodów

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

2010

2014

złączki instalacyjne
do wszystkich
rodzajów przewodów,
seria 221

złączki COMPACT
do puszek
instalacyjnych

Modułowa budowa systemu I/O pozwala na optymalną
integrację rozwiązań projektowych. Bogaty asortyment
sterowników z otwartymi protokołami sieci obiektowych,
jak BACnet, KNX lub MODBUS, wraz ze standardowymi
modułami wejść i wyjść oraz modułami do podsystemów
DALI, EnOcean lub LonWorks® pozwalają spełnić praktycznie wszystkie wymagania wynikające ze specyfiki
rynku automatyki budynkowej.

WAGO Chiny

WAGO USA
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REFERENCJE WAGO

Elastyczny i łatwy w rozbudowie
system automatyki WAGO

Atrium Felicity w Lublinie
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The Squaire we Frankfurcie

Ericpol w Łodzi

Systemy automatyki budynkowej bazujące na
komponentach WAGO można wykorzystać
w każdym obiekcie – od domku jednorodzinnego,
poprzez biurowiec, hotel, galerię handlową, aż po
lotnisko czy stadion. W każdym z tych przypadków
jest on skrojony na miarę i zbudowany według
tych samych reguł. Na dodatek cechuje go ela-

PURO Hotel we Wrocławiu

styczność i łatwość rozbudowy w coraz większe
struktury. Nie musi to wiązać się z dużymi nakładami finansowymi, pod warunkiem, że zaplanuje się
wszystkie funkcje jeszcze na etapie projektu. Co
ważne, w każdym momencie możliwa jest wymiana
elementów na urządzenia nowszej generacji.

Sky Tower we Wrocławiu

Kampus Uniwersytecki w Białymstoku
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ZALETY AUTOMATYZACJI
© dny3d/Fotolia.com

Po co automatyzować?

Komfort i bezpieczeństwo

© jeabjeab/Fotolia.com

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom nowoczesnego budynku spoczywa na barkach
projektanta i integratora systemów automatyki. Ale jest to
równocześnie przywilej, bowiem takie prestiżowe realizacje, jakimi są w pełni zautomatyzowane, „inteligentne” obiekty, stają się
znakomitą wizytówką nie tylko inwestora, lecz także projektanta
i wykonawcy. Do zrealizowania możliwy jest dziś każdy scenariusz reagowania na włamanie, pożar czy zalanie, a nawet symulowanie obecności. To samo dotyczy dostosowywania do indywidualnych upodobań i potrzeb użytkownika takich parametrów
jak klimat wnętrza czy oświetlenie. Wystarczy tylko pomyśleć
o tym zawczasu i uwzględnić swoje potrzeby w projekcie.

Oszczędność energii
Energooszczędność jest dzisiaj największym wyzwaniem
dla budownictwa. Obowiązujące w naszym kraju regulacje
dotyczące efektywności energetycznej zakładają, że od 2021
roku wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować
się niemal zerowym zużyciem energii. Automatyka budynkowa
w istotny sposób może się do tego przyczynić. Warto uświadomić sobie, że zastosowanie układów regulacji oświetleniem,
systemów ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji oraz zasilania
urządzeń elektrycznych pozwala na znaczące zmniejszenie
zużycia energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań oraz
jest niezbędne do spełnienia wymogów norm LEED, BREEAM
i DGNB.
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© Fotolia.com

Ochrona środowiska

Nieograniczone możliwości rozbudowy

© beawolf/Fotolia.com

Jednak aspekt ekonomiczny to tylko jedna z przesłanek. Energooszczędność przyczynia się także do zmniejszenia emisji CO₂
nawet o 50%. A ograniczenie emisji dwutlenku węgla to kolejny
wymóg, któremu musi sprostać budownictwo. Ponadto zapewniające energooszczędność systemy automatyki otwierają drogę do ubiegania się o dotacje z tytułu realizacji przedsięwzięć
przyjaznych dla środowiska.

System automatyki budynkowej WAGO można zastosować w każdym obiekcie, niezależnie od jego wielkości czy przeznaczenia.
Rozwiązanie to jest na tyle uniwersalne i elastyczne, że można je
dostosować do indywidualnych potrzeb inwestorów i użytkowników. Rozbudowa systemu automatyki czy zmiana funkcjonalności
nie stanowi problemu, jeśli wszystkie funkcje zaplanuje się jeszcze
na etapie projektu. Dlatego dobrze skoordynowany projekt
pozwala zbudować elastyczną i w pełni funkcjonalną instalację automatyki w inteligentnym budynku. Dobór urządzeń do przyszłych
zastosowań schodzi wówczas na dalszy plan, bowiem nadrzędny
system sterowania WAGO jest uniwersalny i umożliwia integrację
systemów sieciowych odpowiedzialnych za poszczególne obszary
funkcjonowania budynku.
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ZINTEGROWANA AUTOMATYKA BUDYN
shutterstock.com/Michael Warwick

iStock.com/Oliver Hoffmann

shutterstock.com/photosphobos
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Oświetlenie

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Idealnie zaprogramowany system sterowania
oświetleniem stwarza nie tylko przyjemną atmosferę w pomieszczeniu, lecz pozwala także
zachować efektywność energetyczną oświetlenia
danego pomieszczenia i całego budynku. Moduły
do sterowania oświetleniem WAGO zarządzają
oświetleniem w zupełnie nowym wymiarze – od
zwykłego załączania i regulacji natężenia, po sterowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb,
również w powiązaniu ze światłem dziennym.
Umożliwiają także bardziej zaawansowaną regulację uzależnioną od temperatury barwowej źródła
światła, zapewniając komfort i przytulną atmosferę
w pomieszczeniu oraz efektowne, nastrojowe
oświetlenie elewacji budynków, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności energetycznej.

Jedną z największych pozycji kosztowych
w bilansie energetycznym budynku jest system
ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Automatyczne sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacją
i wentylacją zmniejsza zużycie energii i podnosi
komfort przebywania w budynku. Programowanie
i uruchomienie układów sterowania ogrzewaniem,
klimatyzacją i wentylacją wymaga od wszystkich
uczestników kompleksowego know-how w tym
zakresie – począwszy od budowy systemów sterowania, aż po wizualizację procesu. Bogaty zestaw
bibliotek, obejmujący skonfigurowane domyślnie
makra urządzeń sprawia, że programowanie staje
się z reguły zbędne. Zastosowanie makr ułatwia
standaryzację, a co za tym idzie, umożliwia redukcję kosztów.

KOWA – LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ ENERGE

ETYCZNA

ekostsov/Fotolia.com

lightpixel/Fotolia.com

Automatyka budynkowa

Zarządzanie energią

Projektowanie, uruchomienie, a następnie eksploatacja budynku – w każdej z tych faz niezbędna
jest elastyczność rozwiązań i optymalizacja kosztów. Aby zaprojektować i zrealizować na przykład
funkcjonalne pomieszczenia biurowe uwzględniające indywidualne preferencje użytkowników, należy postawić na nowoczesną technikę budynkową,
która w każdej chwili pozwoli na modyfikację przestrzeni i funkcji – bez konieczności programowania. Nowoczesne systemy automatyki budynkowej
WAGO realizują cały szereg zadań w budynku:
zapewniają optymalną temperaturę wnętrz,
w zależności od nasłonecznienia podnoszą lub
opuszczają rolety oraz regulują intensywność
bądź wyłączają oświetlenie, kiedy staje się zbędne.

Dobre zaprojektowanie wyposażenia technicznego budynku jest niezwykle ważne dla jego
przyszłej, energooszczędnej eksploatacji. Kwestia
oszczędności energii w trakcie eksploatacji
budynku stanowi nie lada wyzwanie, zarówno
podczas budowania, jak i przy modernizacji już
istniejących obiektów. Inwestorzy dążą do osiągnięcia jak najwyższego poziomu efektywności
energetycznej w swoim budynku. Rozwiązania
WAGO pozwalają na uzyskanie zgodności z klasą
efektywności energetycznej A. Jednocześnie zarządzanie energią przy pomocy produktów WAGO
pozwala na optymalizację kosztów funkcjonowania budynku.
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AUTOMATYKA BUDYNKOWA WAGO

Uniwersalny, kompaktowy, ekonomiczny – WAGO-I/O-SYSTEM

POZIOM ZARZĄDZANIA
Na tym poziomie moduły automatyki budynkowej są podłączone do systemu zarządzania mediami lub całym obiektem
bądź do centralnego systemu nadzoru i sterowania. Otwarte
protokoły umożliwiają realizację wymaganych funkcjonalności
przez system automatyki budynkowej. WAGO oferuje narzędzia
programistyczne wspierające proces uruchomienia i diagnostykę, które są też wykorzystywane w czasie prac inżynierskich
i do monitorowania urządzeń. Na tym poziomie realizowana jest
również wizualizacja pojedynczych sterowników przy pomocy
przeglądarki internetowej.

POZIOM STEROWANIA
Na poziomie sterowania najczęściej wykorzystuje się sieć
ETHERNET. Poprzez otwarte protokoły sieciowe dla automatyki
budynkowej, takie jak BACnet IP, KNX IP lub MODBUS/TCP, można łatwo i efektywnie zintegrować węzły sterownicze WAGO.
Znormalizowane protokoły komunikacyjne zapewniają kompatybilny i niezawodny interfejs pomiędzy różnymi technologiami
i poziomami systemów.

▸

▸

14

▸

W zależności od rodzaju aplikacji, na różnych poziomach automatyki budynkowej stosowane są różne media transmisji i interfejsy.
Na poziomie obiektu (pomieszczenia) konieczne są rozwiązania
elastyczne i łatwe w instalacji. WAGO oferuje w tym zakresie szeroką paletę produktów do bezpośredniego sterowania standardowymi czujnikami i elementami wykonawczymi: od interfejsów
do podsystemów bazujących na technice dwuprzewodowej, jak
DALI, BACnet MS/TP, KNX TP1 lub LonWorks®, po produkty wykorzystujące technologie radiowe, jak EnOcean czy Bluetooth®.

21,0 °C

▸

POZIOM OBIEKTU

flexROOM®
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NS
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ON/OFF
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X2
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STEROWANIE URZĄDZENIAMI HVAC
Komfort przebywania w pomieszczeniu jest
w znacznym stopniu uzależniony od warunków
cieplnych i skutecznej wentylacji. Dostosowanie
tych czynników do wymagań użytkownika jest
podstawowym zadaniem dobrze zaprojektowanego układu HVAC. Elastyczny system automatyki
budynkowej pozwala zapewnić odpowiednią
regulację temperatury i wilgotności oraz skuteczną wymianę powietrza, a także zoptymalizować
koszty zużycia ciepła i energii.
Za pomocą sterowników WAGO możliwe jest
połączenie w jeden spójny system sterowania
wszystkich urządzeń odpowiadających za stworzenie komfortu cieplnego i wentylacyjnego. Dzięki
całej gamie modułów wejściowych i wyjściowych
można łatwo podłączać czujniki i elementy
wykonawcze instalacji HVAC, a specjalizowane
moduły do komunikacji z klapami i przepustnicami
BELIMO pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie
i diagnostykę.

kalafoto/stock.adobe.com
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Każdy sterownik obsługujący centralę wentylacyjną, kotłownię czy agregat wody lodowej może
być połączony za pomocą dowolnego, otwartego
protokołu komunikacyjnego z systemem nadzoru
BMS. Dzięki takiej strukturze cały system klimatyzacji i wentylacji tworzy spójny układ, a regulacja
poszczególnych węzłów jest przejrzysta i efektywna energetycznie.

Realizowane funkcje:
• utrzymywanie parametrów
temperaturowo‑wilgotnościowych powietrza
• optymalizowanie kosztów zużycia energii
• ochrona elementów składowych systemu
• przygotowanie ciepłej wody użytkowej, ciepła
technologicznego i chłodu
• zapewnienie komfortowych warunków pracy

Centrala wentylacyjna

8
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STEROWANIE KOMFORTEM CIEPLNYM
Do lokalnego sterowania komfortem cieplnym
w pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie
zadajników i sterowników. Zadajniki pomieszczeniowe umożliwiają wyświetlanie mierzonych
wartości oraz konfigurowanie programów grzewczych i wentylacyjnych zgodnie z indywidualnymi
preferencjami użytkownika. Za pomocą tych
urządzeń można zadawać i zmieniać temperaturę
w zależności od trybu pracy, a także ustawiać
bardziej złożone funkcje (krzywe grzewcze, harmonogramy) oraz odczytywać parametry techniczne
takie jak: temperatura powietrza w pomieszczeniu,
wilgotność czy stężenie dwutlenku węgla.
WAGO ma w swojej ofercie całą gamę zadajników
i sterowników pomieszczeniowych przeznaczonych do sterowania klimakonwektorami, belkami
grzewczo-chłodzącymi i grzejnikami.
Zadajniki dokonują pomiaru temperatury w wydzielonej strefie, odczytują wartości zadane przez
użytkownika, wyświetlają mierzone wartości oraz
tryb i status pracy. Każdy ze sterowników pomieszczeniowych posiada styki do kontroli obecności
i otwarcia okna, przy pomocy których aktywowane
są tryby: ekonomiczny lub całkowitego wyłączenia
systemu grzewczego. Istnieją warianty urządzeń,
które umożliwiają pomiar poziomu CO₂ i wilgotności za pomocą dodatkowych, wbudowanych
czujników.
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Sterowniki pomieszczeniowe komunikują się
z zadajnikami i realizują funkcje regulacyjne
według zapisanych algorytmów pracy i wymagań
użytkownika. Sterownik wysyła do zadajnika
informacje o stanie pracy, które są wyświetlone
na wyświetlaczu LCD zadajnika. Sterowniki pomieszczeniowe mogą pracować samodzielnie lub
być podłączone poprzez magistralę MODBUS do
nadrzędnego sterownika WAGO.

Realizowane funkcje:
• ogrzewanie i chłodzenie w pomieszczeniach
• system lokalnego zarządzania
klimakonwektorami
• zdalne zarządzanie przez system nadrzędny
(MODBUS)
• monitoring temperatury, wilgotności i stężenia
dwutlenku węgla

BACnet/KNX/MODBUS
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klimakonwektor
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sterownik pomieszczeniowy
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STEROWANIE OŚWIETLENIEM
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W zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia – czy jest to biuro, sala konferencyjna,
laboratorium, pokój – należy w odpowiedni sposób
dobierać i kształtować charakter oświetlenia,
uwzględniając indywidualne wymagania dotyczące natężenia i jego reakcji na różne czynniki
(poziom nasłonecznienia, obecność ludzi, rodzaje
aktywności, algorytmy czasowe itp.). Odpowiednia
regulacja w połączeniu z ochroną przeciwsłoneczną poprawia komfort użytkownika i pozwala
ograniczyć koszty zużycia energii i eksploatacji
urządzeń, a także nadaje pomieszczeniu prestiżowy charakter.

Spełnienie tych wszystkich wymagań jest możliwe
dzięki programowalnym sterownikom WAGO oraz
modułom wejść i wyjść, służącym do podłączenia
zadajników, paneli ściennych, czujników i elementów wykonawczych. Unikatową cechą systemu
WAGO jest możliwość jednoczesnego korzystania
ze wszystkich aktualnie stosowanych technik: począwszy od sterowania dwustanowego, poprzez
analogowe, aż do najbardziej zaawansowanych
technicznie magistralnych systemów sterowania
(DALI, DMX, KNX). Dodatkowym atutem sterowników WAGO jest nieograniczona wręcz komunikacja z systemami nadzoru poprzez typowe dla
automatyki budynkowej protokoły BACnet, LON,
KNX/IP czy MODBUS TCP/IP. Taka budowa systemu WAGO otwiera szerokie możliwości łączenia
w jeden system urządzeń wykorzystujących różne
techniki komunikacji i sterowania.

Sterowanie dwustanowe

Sterowanie analogowe

• sterowanie za pomocą klasycznego osprzętu
• realizowane funkcje – załącz/wyłącz
• możliwość uzależnienia sterowania od
algorytmów czasowych i obecności osób
• zdalny nadzór nad funkcjami przez system BMS,
WWW, urządzenia mobilne (IOS, Android)

• zmiana natężenia oświetlenia za pomocą
zadajników i paneli
• automatyczna regulacja jasności
z wykorzystaniem czujników obecności
i natężenia oświetlenia
• możliwość uzależnienia sterowania od
algorytmów czasowych
• zdalny nadzór przez system BMS

BACnet/KNX/MODBUS

1

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ETHERNET
8

750-88x

0: WBM
255: DHCP
SD

X
1

X
2

panel operatorski
0 ... 31 grup
1-64 balastów

1-16 multisensorów

Realizowane funkcje:

multisensor

• możliwość wykorzystania
wszystkich technik
instalacyjnych i standardów
sieciowych
• komunikacja EnOcean
pozwalająca na
bezprzewodowy sposób
sterowania oświetleniem
• możliwość wykorzystania
standardowego osprzętu
oraz urządzeń sieciowych
(KNX, LON itp.) dowolnych
producentów

multisensor

DALI

multisensor

DI/DO

przycisk

czujnik ruchu
panel

AI/AO
przycisk KNX

regulator

KNX-TP
przycisk sterujący
zadajnik
pomieszczeniowy

panel
dotykowy

RS-485

Sterowanie cyfrowe – DALI
• dowolne typy opraw (żarowe, wyładowcze,
LED itd.)
• możliwość załączania i wyłączania każdej
oprawy i regulacja jej strumienia świetlnego
• programowa zmiana konfiguracji układu
• automatyczna regulacja natężenia oświetlenia
w zależności od informacji z czujników natężenia
oświetlenia

• automatyczna reakcja na określone zdarzenia
(wyłączenia zasilania, zanik napięcia, przerwa
w komunikacji itp.) – pełna informacja
diagnostyczna
• algorytmy czasowe i zdalny nadzór przez BMS
• oprawy przynależące do grup i scen świetlnych
nie muszą być łączone w konkretne obwody
elektryczne
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STEROWANIE ŻALUZJAMI I ROLETAMI
OKIENNYMI
Sterowanie żaluzjami i roletami w pomieszczeniach
lub na elewacji w znacznym stopniu decyduje
o komforcie pracy użytkowników. Jednocześnie
powiązanie tego systemu z systemem sterowania oświetleniem wpływa na redukcję kosztów
eksploatacji oraz wydłuża żywotność źródeł
światła. WAGO proponuje kilka różnych wariantów
sterowania żaluzjami począwszy od klasycznego
sposobu podnoszenia i opuszczania z wykorzystaniem przycisków sterowniczych podłączonych
bezpośrednio do sterowników WAGO, na sterowaniu cyfrowym za pomocą specjalistycznej magistrali SMI skończywszy.

Korzyści
Regulacja temperatury:
Optymalizacja efektywności energetycznej budynku.
Automatyczna ochrona przeciwsłoneczna:
Zapobiega bezpośredniemu nasłonecznieniu dzięki zmianie położenia lamel
w zależności od pozycji słońca i przy uwzględnieniu cienia rzucanego przez
sąsiednie budynki (zacienienie roczne).
Automatyczne zabezpieczenie przed wiatrem, mrozem i opadami:
Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym warunkami atmosferycznymi
przez automatyczne ustawianie w bezpiecznej pozycji.
Automatyczne ustawienia czasowe:
Umożliwiają ustawienie funkcji dziennych oraz kalendarza rocznego
– np. automatycznego podnoszenia i opuszczania osłon podczas
nieobecności użytkowników lub zgodnie z zaprogramowanymi czasami.
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BACnet/KNX/MODBUS
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ON
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ETHERNET
8

750-88x

0: WBM
255: DHCP
SD

X
1

X
2

DI

przycisk sterowniczy

przycisk sterowniczy

przycisk sterowniczy

przycisk sterowniczy

DO

roleta

markiza

roleta

żaluzje
16 napędów

roleta

markiza

SMI

żaluzje

RS-485/232

stacja
pogodowa

Realizowane funkcje:
• możliwość wykorzystania klasycznej techniki instalacyjnej do sterowania żaluzjami
• wykorzystanie standardów sieciowych (SMI) pozwala na uproszczenie oprzewodowania
i ułatwia diagnostykę urządzeń
• powiązanie z system oświetlenia podnosi komfort użytkowania i redukuje koszty
• możliwość uzależnienia od warunków zewnętrznych i algorytmów czasowych
• zdalny nadzór nad pracą systemu poprzez BMS
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LOKALIZACJA

37
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S2

36
Oświetlenie
Admin.Nocne

PE
N
L3
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przyłączeniowy blok zaciskowy

przekładniki prądowe

do przekładników prądowych

seria 855

i napięciowych

MONITOROWANIE SYSTEMÓW
ZASILANIA
Ciągłe monitorowanie stanu wszystkich zabezpieczeń elektrycznych, potwierdzenie pracy łączników czy rejestracja
zużycia energii elektrycznej, ciepła, chłodu i wody to niezwykle
istotny element nowoczesnego zarządzania budynkiem i redukcji kosztów eksploatacji. Pełna informacja pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i szybką reakcję w przypadku awarii
lub zagrożeń.
Za pomocą sterowników WAGO możliwa jest integracja różnych
urządzeń pomiarowych w ramach jednego systemu. Moduły
dwustanowe dostarczają dane dotyczące stanu łączników
i elementów wykonawczych, moduły analogowe umożliwiają
pomiary z różnego typu przetworników, moduły specjalne
(RS-232, RS-485, moduł pomiaru mocy) pozwalają na komunikację z licznikami, zabezpieczeniami czy analizatorami.
Szczególnie interesujący jest moduł pomiaru mocy, który na
podstawie bezpośredniego pomiaru prądów i napięć może
dokonać analizy pracy sieci zasilającej i zużycia energii przez
odbiorniki. Dzięki otwartym kanałom komunikacji z systemem
BMS (BACnet, KNX, LON itp.) użytkownik uzyskuje pełną wiedzę
o stanie obiektu i jego efektywności energetycznej.
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Realizowane funkcje:
• monitorowanie stanu łączników i zabezpieczeń
w rozdzielnicach
• pomiar prądów i napięć
• pomiary mocy i energii w obwodach
odbiorczych i zasilających
• informacje o awariach i błędnych stanach
urządzeń w rozdzielni
• optymalizacja zużycia energii poprzez
system BMS
• zdalne informowanie odpowiednich służb
o każdej awarii poprzez SMS i e-mail
• zdalne wykonywanie operacji łączeniowych
w rozdzielnicach

przekładniki prądowe,
seria 855

przekładniki prądowe
z dzielonym rdzeniem,
seria 855

cewki Rogowskiego,
seria 855

moduły pomiaru
mocy 3-fazowej,
seria 750

listwa kontrolna do modułu
pomiaru mocy i energii

przekładniki prądowe
z wielowtykiem picoMAX®,
seria 855

Kompleksowa analiza sieci zasilającej i pomiaru energii
• optymalna identyfikacja i planowanie zużycia energii
• łatwa integracja z istniejącymi systemami
• parametry energetyczne zgodne z DIN EN ISO 50001

Wielkości pomiarowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zużycie energii
napięcie
prąd
przesunięcie fazowe
moc/energia czynna
moc/energia bierna
moc/energia pozorna
rozpoznawanie pól wirujących
współczynnik mocy
tryb 4-kwadrantowy
analiza wyższych harmonicznych (do 41.
harmonicznej)
• pomiar prądu w przewodzie neutralnym
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elektrycznej

licznik
wody

licznik
ciepła

/

licznik
ciepła

licznik
wody

/

licznik energii
elektrycznej

MONITOROWANIE MEDIÓW
Realizowane funkcje:
• możliwość komunikacji z licznikami mediów
z wykorzystaniem wyjść impulsowych lub sieci
komunikacyjnych (MODBUS, M-Bus)
• pełna informacja o stanie chwilowego zużycia
mediów
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• możliwość optymalizacji kosztów poprzez
analizę danych i ograniczenie strat
• zdalny odczyt na monitorze komputera przez
BMS lub WWW
• zdalne informowanie odpowiednich służb
o każdej awarii przez SMS i e-mail
• archiwizacja danych

DATA PLOTTER DLA NIEWIELKICH
INSTALACJI
Do monitorowania pracy małych aplikacji i urządzeń znajdujących się w budynku wystarczy zastosowanie odpowiedniego sterownika WAGO PLC
z zaimplementowaną aplikacją Data Plotter. Daje
to użytkownikowi możliwość graficznej prezentacji
wartości (np. temperatury, wilgotności, zużycia
energii, stanu liczników) mierzonych w określonych interwałach czasowych. Zebrane parametry
w postaci wykresów można ze sobą dowolnie
zestawiać i porównywać w celu optymalizacji
pracy poszczególnych instalacji i redukcji kosztów
funkcjonowania obiektu.

Zalety aplikacji Data Plotter:
• bezpłatna aplikacja dostępna do pobrania ze
strony internetowej
• możliwość importu danych do standardowych
programów obliczeniowych
• możliwość analizy danych w dowolnym miejscu
za pomocą dowolnej przeglądarki
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flexROOM®

Energooszczędne, kompleksowe rozwiązanie
dla automatyki pomieszczeń
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Koncepcja

Parametryzacja

Projektowanie, uruchomienie systemu, a następnie eksploatacja budynku – w każdej z tych faz
niezbędna jest elastyczność rozwiązań i optymalizacja kosztów. Gotowe programy i skonfigurowany
sprzęt w znacznym stopniu ułatwiają projektowanie i uruchomienie systemu w budynku. Zalety
te stają się tym bardziej przydatne, im więcej jest
aplikacji w projekcie. Specjalne moduły rekonfiguracyjne ułatwiają elastyczną eksploatację budynku, gdyż użytkownik może samodzielnie zmieniać
sposób użytkowania pomieszczeń i dokonywać
modyfikacji przestrzeni. Nie trzeba również zlecać
tej usługi na zewnątrz.
Montaż, uruchamianie i konfiguracja zgodnie ze
specyfikacją projektu – flexROOM® WAGO łączy te
zalety w jednym standardowym zestawie. Sterownik i aplikacja zawarte w zestawie są dostosowane
do wymogów pomieszczenia.

Dla każdego pomieszczenia można indywidualnie
ustawić parametry oświetlenia, zacienienia oraz
temperatury. Parametry mogą być cyklicznie zapisywane poprzez sieć bezpośrednio w zintegrowanym
z rozdzielnicą sterowniku lub na odrębnym komputerze. Dostęp do sterowników rozdzielnicy można
uzyskać poprzez nadrzędną stację
zarządzania wykorzystującą otwarty protokół
MODBUS TCP/IP. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie zmian lokalnie bądź przez stację nadrzędną.
Można również zintegrować systemy wykorzystujące protokół BACnet lub KNX IP.

Konfiguracja zamiast programowania!
Każda rozdzielnica flexROOM® WAGO ma wbudowany serwer WWW. Integratorzy oraz późniejsi
użytkownicy mogą w ten sposób zdalnie parametryzować sterowniki dla każdego pomieszczenia
przy pomocy przeglądarki WWW lub bezpośrednio
w zamontowanej rozdzielnicy. W ramach modyfikacji przestrzeni można wirtualnie przesuwać ściany,
na nowo dzielić pomieszczenia i parametryzować
urządzenia sterujące grupą oświetlenia i zacienienia. Nie trzeba instalować żadnego dodatkowego
oprogramowania.

Zalety flexROOM®
Rozdzielnica jest dostarczana w stanie gotowym
do pracy i można ją zainstalować bezpośrednio
w podwieszanym suficie lub podłodze technicznej.
Konfiguracja osi pomieszczenia realizowana jest
przez standardową przeglądarkę internetową
bezpośrednio w sterowniku zainstalowanym w rozdzielnicy. Przeprowadzenie podziału pomieszczeń
oraz późniejsze zmiany sposobu użytkowania danej
przestrzeni nie wymagają specjalistycznej wiedzy.
Kilka rozdzielnic flexROOM® można połączyć ze
sobą przez ETHERNET w sieć automatyki budynkowej w celu zautomatyzowania danego obszaru,
piętra lub całej strefy biurowej budynku. Komunikację pomiędzy rozdzielnicami konfiguruje się również
przez standardową przeglądarkę internetową. Jeżeli
w budynku stosowane są standardowe rozdzielnice
elektryczne, komponenty flexROOM® można zainstalować także na późniejszym etapie, np. w trakcie
modernizacji instalacji. flexROOM® pozwala na
zmniejszenie kosztów potrzebnych na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń. Takie rozwiązanie
daje przejrzystość kosztów oraz pozwala je łatwo
zaplanować.
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WAGO VISU BUILDING
Wizualizacja bez ograniczeń
Niezbędnym elementem nowoczesnego, inteligentnego budownictwa jest zintegrowany
system BMS (Building Management System).
Specjalistyczne oprogramowanie wizualizacyjne
w połączeniu z kompletem urządzeń odpowiedzialnych za automatyzację daje możliwość pełnego
i efektywnego zarządzania obiektem. Wizualizacja
BMS, w zależności od tego, gdzie jest uruchomiona i przez kogo obsługiwana, powinna zapewniać
różne poziomy interakcji z budynkiem oraz różnicować zakres uprawnień i dostępnych funkcji.
Innych funkcjonalności od systemu BMS oczekuje
obsługujący go operator, a innych manager czy
serwisant obiektu.
Nowoczesna wizualizacja BMS powinna nie
tylko gromadzić informacje płynące z budynku
i jego otoczenia oraz sterować urządzeniami, ale
również zapewnić wydajną archiwizację danych,
raportowanie, sporządzanie graficznych trendów,
zarządzanie alarmami, wielojęzyczność oraz zdalną wizualizację.
helmutvogler/stock.adobe.com
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WAGO Visu Building jest oprogramowaniem
komplementarnym ze sterownikami WAGO. Dzięki
nieograniczonej ilości zmiennych sieciowych
oraz kreatorowi obiektów skraca czas tworzenia
aplikacji do minimum, a zarazem spełnia wszystkie
wymagania techniczne. Szeroki zestaw narzędzi
i funkcji aplikacji w połączeniu z precyzyjnym
systemem kontroli uprawnień pozwala dostosować zakres możliwości oferowanych każdemu
użytkownikowi w zależności od jego potrzeb
i kompetencji. Zakresy funkcji i przywilejów mogą
się przenikać, uzupełniać i w każdej chwili podlegać modyfikacjom.

Zalety oprogramowania wizualizacyjnego WAGO Visu Building
• automatyczne wiązanie bibliotecznych obiektów wizualizacji
ze strukturami w programie sterownika
• kreator budowy aplikacji wzorcowej
• automatyczne konfigurowanie systemu alarmów
• nieograniczona ilość zmiennych sieciowych
• automatyczne generowanie bazy zmiennych
• aplikacje wielojęzyczne
• wizualizacja w przeglądarce internetowej
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INTELIGENTNY SYSTEM ZARZĄDZANIA
OŚWIETLENIEM (WLMS)
Nowoczesny system zarządzania oświetleniem
pozwala nie tylko redukować koszty oraz zużycie
energii, ale także łączy ekonomiczność i efektywne wykorzystywanie zasobów z elastycznym
podejściem do potrzeb użytkownika.

Idea wirtualnych pomieszczeń pozwala na szybką
i łatwą zmianę przeznaczenia i wprowadzenie
zmian w funkcjonowaniu pomieszczeń. Wszystkich
zmian dokonujemy korzystając tylko z przeglądarki internetowej.

Koncepcja

Obsługa

System zarządzania oświetleniem WAGO to
koncepcja sprawdzona w praktyce. Dzięki
przygotowanej dokumentacji, zdefiniowanemu
osprzętowi i gotowej aplikacji sterującej maksymalnie ułatwia projektowanie, uruchamianie
i obsługę. Koncepcja ta uwzględnia zróżnicowane
wymagania oświetleniowe dla hal produkcyjnych
i magazynowych. Hala jest wtedy dzielona na tzw.
wirtualne pomieszczenia, w których oświetlenie
dopasowuje się elastycznie. Na podstawie sygnałów z czujników i elementów wykonawczych
w każdym wirtualnym pomieszczeniu ustawiany
jest odpowiedni poziom natężenia oświetlenia.

System zarządzania oświetleniem WAGO posiada
interfejs WWW umożliwiający łatwe tworzenie
i edycję wirtualnych pomieszczeń. Jeżeli na
przykład potrzebna jest linia produkcyjna, korytarz
albo powierzchnia magazynowa, trzeba utworzyć
3 różne wirtualne pomieszczenia z wymaganymi
funkcjami. Wartości parametrów zapisuje się na
karcie SD lub przez SFTP na serwerze backupowym. Przez sieć MODBUS TCP/IP można przesyłać
wartości do nadrzędnego systemu sterowania
budynkiem (BMS) lub do dyspozytorni.
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PRZEGLĄD FUNKCJI

Załączanie
• włączanie/wyłączanie
(z/bez watchdoga)
• przekaźnik impulsowy
• funkcja schodowa
• automatyczne włączanie/
wyłączanie oświetlenia
(czujnik ruchu)
• przełączanie zmierzchowe

Ściemnianie
• automatyczne
• za pomocą czujników ruchu

Regulacja oświetlenia
• utrzymywanie stałego oświetlenia
• sterowanie oświetleniem
dziennym:
– z przełączaniem
– z funkcją schodową
– funkcje rozszerzone

Funkcje czasowe
• tygodniowe
• urlopy
• programy specjalne
• dni świąteczne

Funkcje slave
• zewnętrzne pomieszczenie
wirtualne
• zewnętrzna wartość ściemniania

Dokładny pomiar zużycia energii

ETHERNET

GPSKonverter
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OPROGRAMOWANIE PODSTAWOWE
WAGO-I/O-CHECK
WAGO-I/O-CHECK jest prostym w użyciu programem dla systemu Windows, służącym do obsługi
i wizualizacji węzła złożonego z modułów
WAGO-I/O-SYSTEM 750. Węzeł nie musi być
w tym celu podłączony do sieci obiektowej.
Oprogramowanie umożliwia nie tylko sprawdzenie
podłączonych na obiekcie elementów wykonawczych/czujników i parametryzację modułów, lecz
także stworzenie dokumentacji konfiguracji węzła.

WAGO-I/O-PRO
WAGO-I/O-PRO jest podstawowym narzędziem
programistycznym. Oprogramowanie to zawiera
graficzne i tekstowe języki programowania do
wyboru: FBD, LD, IL, ST, CFC i SFC zgodnie z międzynarodowym standardem IEC 61131-3.
Przy pomocy WAGO-I/O-PRO można tworzyć
indywidualne programy. Oprócz tego można skorzystać z bloków funkcyjnych w ramach gotowych
bibliotek. Wykorzystanie przy programowaniu
formy graficznej, jak w przypadku języka FBD, nie
tylko ułatwia samo pisanie programu, lecz także
jego późniejszą obsługę i serwis.
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Wizualizacja internetowa
Wizualizacje dostosowane do konkretnych projektów tworzy się w edytorze graficznym, dostępnym
w ramach oprogramowania WAGO-I/O-PRO. Dla
poszczególnych funkcji lub bloków funkcyjnych
oferowane są gotowe makra z graficznym interfejsem użytkownika, które można od razu zintegrować z projektem.
Wizualizacja tworzona jest na serwerze WWW,
będącym wyposażeniem sterowników ETHERNET.
Dzięki temu może być wyświetlona w przeglądarce
internetowej na każdym komputerze, co jest
przydatne na przykład przy zdalnej obsłudze. Wizualizację internetową można uruchomić poprzez
aplikację mobilną, na tablecie lub smartfonie.

Specjalistyczne narzędzia programistyczne
Oprócz ogólnych narzędzi programistycznych, WAGO oferuje
szeroki wybór innych narzędzi do zastosowania w specjalistycznych technologiach, aplikacjach lub przy konkretnych
wyrobach. Są to między innymi konfiguratory dla DALI i BACnet,
umożliwiające łatwe i wydajne adresowanie i parametryzację
urządzeń pracujących w danej sieci. Narzędzia i ich funkcje
opisano na stronach dotyczących poszczególnych wyrobów
lub technologii.
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BACnet

Szybka realizacja złożonych zadań
BACnet jest protokołem komunikacyjnym dla
automatyki budynkowej zgodnym z DIN EN ISO
16484-5. Protokół ten umożliwia komunikację
pomiędzy wyrobami pochodzącymi od różnych
producentów. W tym celu określono w normie
m.in. profile typów urządzeń, usługi, obiekty komunikacyjne, ich właściwości oraz media transmisji.
Sterowniki WAGO BACnet/IP odpowiadają profilowi
BACnet-Building Controller (B-BC) oraz wspierają
komunikację przez BACnet/IP lub BACnet MS/TP.
Konfigurator WAGO dla BACnet
Konfigurator WAGO jest przydatnym narzędziem
do uruchamiania i obsługi sterownika w heterogenicznej sieci BACnet. Interfejs ten umożliwia
między innymi definiowanie struktury sieci, adresowanie sterowników oraz konfigurowanie klientów i serwerów. Dodatkowo można skorzystać
z przeglądarki, pozwalającej na wgląd w parametry
poszczególnych obiektów BACnet.

Inne zalety
Swobodnie programowalne sterowniki WAGO
BACnet to urządzenia odpowiadające zdefiniowanemu w standardzie BACnet typowi urządzeń
„BACnet-Building Controller“ (B-BC) ze zdefiniowanym BIBBs (BACnet Interoperability Building
Blocks). Oferta obejmuje również bogatą paletę
modułów wejść i wyjść oraz modułów specjalnych
do podsieci, takich jak KNX/EIB, MP-Bus i DALI.
Dzięki temu zastosowanie sterowników WAGO
BACnet w automatyce budynkowej może być
bardzo elastycznym rozwiązaniem.

opis wyrobu

nr katalogowy

sterownik BACnet MS/TP

750-829

sterownik BACnet/IP

interfejs sieciowy BACnet/IP
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MODBUS TCP/IP

Szybka i oszczędna komunikacja
Protokół MODBUS TCP funkcjonuje na rynku nie
od dziś i stał się już standardem. Bazuje on na
znanym od roku 1979 protokole MODBUS dla
programowalnych systemów sterowania.
Za szczególną zaletę użytkownik powinien uznać
fakt, że MODBUS jest prostym, wydajnym protokołem, zapewniającym bardzo szybką transmisję
danych w sieci ETHERNET. Dzięki niezależnej
od producenta strukturze danych, komunikacja
także pomiędzy urządzeniami różnych producentów nie stanowi problemu.
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Tym samym MODBUS/TCP jest szeroko polecany
w zastosowaniach do monitoringu oraz sterowania
w różnego rodzaju instalacjach automatyki budynkowej. Z tego względu w sterownikach WAGO dla
automatyki budynkowej bazujących na ETHERNET,
poza protokołem magistrali obiektowej, zintegrowany jest także MODBUS/TCP.

RS-232/485

Sieci sterowania obiektowego

RS-232 i RS-485 to warianty interfejsów szeregowych. RS-232 obsługuje wyłącznie połączenia
punkt-punkt. RS-485 dopuszcza 32 nadawców
i odbiorców w jednym segmencie. Dla tych dwóch
różnych interfejsów zdefiniowano specyficzne
własności elektryczne. Fizyczne połączenie realizowane przez interfejs nie przesądza o wyborze
protokołu komunikacyjnego.
Przykładami protokołów, które przystosowane
zostały do standardu RS-485, są: MODBUS RTU,
BACnet MS/TP, PROFIBUS oraz wiele innych
protokołów specyficznych dla poszczególnych
producentów. Często stosowane są konwertery
przetwarzające sygnały fizyczne ze standardowego sygnału elektrycznego na wybrany protokół
(przetworniki sygnału bez własnej inteligencji) lub
z jednego protokołu na inny (konwertery protokołów/gatewaye).
Przetworniki i konwertery dostępne są na przykład
dla sieci SMI, M-Bus lub technologii EnOcean.

Właściwości systemu:
• interfejs do różnych protokołów
• RS-232 dla połączeń punkt-punkt
• RS-485, np. dla MODBUS RTU

opis wyrobu

nr katalogowy

moduł interfejsu RS-485
konfigurowalny

750-653/003-000

moduł interfejsu RS-232
konfigurowalny

moduł uniwersalny RS-232/485

750-650/003-000

750-652
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KNX

Wysoka elastyczność i duża wydajność
KNX jest standardowym protokołem komunikacyjnym, służącym do inteligentnej realizacji różnych
funkcji automatyki budynkowej, niezależnie od
producenta urządzeń. Przy użyciu KNX można projektować i realizować energooszczędne rozwiązania dla zapewnienia jeszcze większego komfortu
i funkcjonalności.
Globalna komunikacja przy maksymalnej prędkości transmisji danych – dzięki tym możliwościom ETHERNET jest w dziedzinie automatyki
budynkowej nie do zastąpienia. Oferowany przez
WAGO sterownik KNX IP łączy technologię KNX
z siecią ETHERNET i jest równocześnie swobodnie
programowalnym urządzeniem KNX IP. Umożliwia
on podłączanie, sterowanie, regulację i monitorowanie urządzeń KNX pochodzących od różnych
producentów. W połączeniu z modułami
WAGO-I/O-SYSTEM 750 pozwala także na łatwe
zintegrowanie w systemie sterowania innych
czujników, elementów wykonawczych oraz podsystemów, takich jak DALI czy EnOcean.
Moduł KNX TP1 umożliwia podłączenie do
WAGO-I/O-SYSTEM innych urządzeń z komunikacją KNX TP1 i jest kompatybilny ze wszystkimi
istotnymi dla budynku sterownikami WAGO
(np. BACnet).
Poprzez połączenie sterownika KNX IP z modułem
KNX TP1 powstaje ruter, który automatycznie
integruje dwuprzewodowy system KNX z siecią
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ETHERNET. Umożliwia to praktycznie nieograniczoną obsługę budynków i urządzeń poprzez
sieć lokalną lub poprzez Internet, niezależnie od
miejsca pobytu.
WAGO-ETS-Plug-in
Przy użyciu oprogramowania Engineering-Tool-Software (ETS) można przydzielać adresy grupowe oraz uruchomić wyroby KNX WAGO. Opracowana przez WAGO wtyczka wspiera użytkowników
przy konfiguracji interfejsu KNX.
Inne zalety
Innowacyjne komponenty do systemu KNX są
w pełni przystosowane do współpracy z innymi
elementami WAGO-I/O-SYSTEM. Dzięki temu użytkownik ma do dyspozycji bogatą paletę modułów
wejść i wyjść, modułów specjalnych do podsieci
oraz sterowników do sieci nadrzędnych, np. BACnet. Rozwiązania WAGO mogą zastąpić zestaw
kilku pojedynczych komponentów systemu KNX,
wykorzystywanych jako sterowniki pomieszczeniowe lub strefowe, co pozwala znacznie obniżyć
koszty. Standard KNX gwarantuje komunikację
z tysiącami urządzeń pochodzących od różnych
producentów.

ETS

obsługa i wizualizacja
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Startseite
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Konfiguration
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opis wyrobu

nr katalogowy

interfejs KNX/EIB/TP1

753-646

sterownik KNX IP

750-889
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LONWORKS®

Otwarty i uniwersalny system skomunikowania
inteligentnych urządzeń
LonWorks® odznacza się elastyczną topologią
i wysoką funkcjonalnością. Sprzętowe i programowe komponenty, legitymujące się certyfikatem
LonMark®, mogą komunikować się pomiędzy sobą
niezależnie od tego, gdzie i przez kogo zostały wyprodukowane. Właśnie szeroka gama dostępnych
na rynku komponentów wyróżnia LonWorks® jako
otwarty, uniwersalny system komunikacji dla automatyki budynkowej. Oprócz sprzętu WAGO oferuje
także oprogramowanie narzędziowe, pozwalające
realizować efektywne rozwiązania sieciowe w zakresie automatyki budynkowej.

BS-HH/stock.adobe.com
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Inne zalety
Moduł LON®-FTT jest zgodny ze standardem
ISO/IEC 14908. Ma szerokość 12 mm i umożliwia
podłączenie sieci LON® do sterowników i modułów z serii 750 (BACnet, KNX, EnOcean, DALI,
MODBUS i inne). Jest pełnowartościowym i elastycznym urządzeniem LON® w sieci LonWorks FT
lub LP.
Interfejs sieci LON® definiuje się przy pomocy
konfiguratora LON®. To proste w obsłudze oprogramowanie narzędziowe wchodzi w skład oprogramowania WAGO-I/O-PRO.
Dodatkowo konsekwentne przestrzeganie standardu LonMark® oraz możliwość wykorzystania
wszystkich SNVT z listy LonMark® SNVT gwarantuje bezproblemową komunikację z licznymi
wyrobami LON® na całym świecie.
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interfejsy do sieci obiektowych:
BACnet IP, KNX IP, MODBUS TCP i innych

LONWORKS®

LONWORKS®

Charakterystyka:
• moduł zgodny z LON®
• obsługa wszystkich zmiennych sieciowych
zgodnie z listą LonMark® SNVT
• podłączenie do sieci: skrętka FTT, 78 kbps
• swobodne programowanie zgodnie
z IEC 61131-3

opis wyrobu

moduł LON®-FTT

nr katalogowy
753-648
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MODUŁ DALI MULTIMASTER

Elastyczne rozwiązania dla systemów oświetleniowych
DALI, czyli „Digital Addressable Lighting Interface“,
jest protokołem zdefiniowanym w standardzie
IEC 62386. Standard DALI zastąpił dotychczas
stosowaną technikę ściemniania 1-10 V i został
opracowany w celu ujednolicenia techniki sterowania oraz zapewnienia współpracy urządzeń
oświetleniowych różnych dostawców. Master DALI
może sterować linią złożoną z 64 slave’ów. Dodatkowo w sieci DALI mogą być zintegrowane czujniki,
np. do pomiaru natężenia oświetlenia i wykrywania
obecności.
Przy pomocy systemu DALI można sterować
pojedynczymi oprawami oświetleniowymi lub ich
grupami. Nie jest wymagane układanie dodatkowego oprzewodowania do sterowania tymi grupami. Przyporządkowanie poszczególnych opraw
do elementów sterujących oraz ich grupowanie
można realizować także po położeniu instalacji,
bez konieczności wprowadzania zmian w oprzewodowaniu.

opis wyrobu

nr katalogowy

przetwornik DC/DC

753-620

moduł DALI multimaster
zasilacz impulsowy
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753-647

787-1007

Moduł DALI multimaster zapewnia kompleksowy
i niezwykle elastyczny, zgodny z IEC-62386, interfejs pomiędzy DALI a WAGO-I/O-SYSTEM 750.
W połączeniu ze sterownikami i modułami systemu
I/O można realizować kompleksowe aplikacje DALI
do sterowania oświetleniem. Poza tym moduł ten
może spełniać funkcję rutera dla różnych sieci
obiektowych i podsieci. Dzięki możliwości łatwego
zintegrowania czujników w sieci DALI nie jest konieczna instalacja dodatkowej sieci czujników.

Preferencje użytkowników sieci DALI można łatwo
skonfigurować i zrealizować za pomocą konfiguratora DALI. Konfigurator obejmuje liczne funkcje zapewniające łatwą i sprawną instalację oraz serwis
i eksploatację sieci DALI. Są to przede wszystkim
adresowanie i konfiguracja wszystkich użytkowników sieci DALI, tworzenie grup i scen świetlnych
oraz szerokie możliwości diagnostyczne.

Controller with DALI Multi-Master Module

ETHERNET

DALI

1-64 balastów

1-16 multisensorów

0–31 grup

45

BACnet/KNX/MODBUS
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SMI

Interfejs do sterowania żaluzjami
Skrót SMI oznacza STANDARD MOTOR INTERFACE i jest jednolitym elektrycznym połączeniem
między napędami rolet lub innych urządzeń
ochrony przeciwsłonecznej. Uznani europejscy
producenci tych urządzeń połączyli swoje wysiłki
w ramach grupy roboczej SMI i opracowali jednolity cyfrowy interfejs. Poprzez ten interfejs można
sterować napędami nie tylko przy pomocy poleceń załącz/wyłącz, lecz także telegramów.
Właściwości systemu:
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• możliwość równoległego sterowania
maksymalnie 16 napędami w zależności
od aplikacji
• sterowanie i zasilanie za pomocą przewodu
5-żyłowego (zasilanie 1-fazowe i transmisja
danych)
• precyzyjne ustawianie pozycji pośrednich
• odczyt aktualnych pozycji napędu
• informacja zwrotna od silnika wraz z wynikami
diagnozy

opis wyrobu

nr katalogowy

moduł mastera SMI LoVo

753-1631

moduł mastera SMI
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TECHNOLOGIA RADIOWA EnOcean
Innowacyjna koncepcja automatyki budynkowej
Technologia radiowa EnOcean realizowana przy pomocy WAGO umożliwia zastosowanie innowacyjnych
pod względem technicznym i estetycznym rozwiązań
w zakresie automatyki budynkowej. Przełączniki
i czujniki bazujące na technologii EnOcean „zasilają
się same”, pobierając energię z otoczenia – w przypadku przełącznika jest to praca potrzebna do jego
uruchomienia, w przypadku czujników – ciepło lub
energia świetlna.
Każdy nadajnik ma unikatowy numer i może zostać
przez odbiornik jednoznacznie zidentyfikowany. Mimo
ograniczonej dostępnej energii zaawansowana elektronika efektywnie przetwarza sygnał, zapewniając
bezpieczeństwo transmisji.
Właściwości systemu:
• bezobsługowość dzięki Energy Harvesting
• duży zasięg: do 300 m w otwartej przestrzeni,
standardowo 30 m w budynku
• nieograniczona liczba czujników
• jednoznaczne przyporządkowanie
nadajnik‑odbiornik, 4.000.000.000 kombinacji kodu
nadajnika
• wielokrotna emisja telegramów z przesunięciem
czasowym, przy bardzo krótkim czasie przesyłu,
zapewniająca niezawodność i wysoką odporność
na zakłócenia

Zalety:
• bezobsługowość dzięki Energy Harvesting
• EnOcean jako standardowa technologia radiowa dla
automatyki budynkowej
• komunikacja dwukierunkowa – także przy
zastosowaniu czujników samozasilających
• samozasilające elementy wykonawcze (np. przy
sterowaniu zaworami grzejników)
• współpraca wyrobów różnych producentów
• niezawodność w systemach z wieloma czujnikami
EnOcean Dolphin
System EnOcean Dolphin poszerza dotychczasową
architekturę systemu o czujniki i elementy wykonawcze, mogące komunikować się dwukierunkowo. EnOcean Dolphin może łączyć w jeden system wyroby
pochodzące od różnych producentów.

opis wyrobu

nr katalogowy

antena zewnętrzna

758-910

moduł odbiornika EnOcean

750-642
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Siłowniki i czujniki w sieci
Moduł MP-Bus służy do sterowania napędami
w systemach HVAC, umożliwia pozycjonowanie
klap, zaworów regulacyjnych, regulatorów VAV.
Urządzenia z interfejsem MP-Bus poprzez sterownik WAGO włączane są do nadrzędnego systemu
sterowania. Każdy z napędów umożliwia podłączenie czujników aktywnych i pasywnych (temperatury, wilgotności), z których sygnał dostępny jest na
magistrali MP-Bus.
Zalety:
• znaczna redukcja oprzewodowania
• pełna diagnostyka – dostęp do wszystkich
parametrów siłownika
• łatwe i szybkie uruchomienie
• prosta instalacja, mniej błędów łączeniowych
• łatwe projektowanie
• krótki czas montażu
• zmniejszenie wymiarów szafy łączeniowej

Właściwości systemu:
• możliwość sterowania maksymalnie ośmioma
napędami z jednego mastera poprzez sieć MPBus
• możliwość podłączenia do napędów MFT2/MP
jednego aktywnego lub pasywnego czujnika
i jednego łącznika
• brak ograniczeń w zakresie topologii sieci;
dopuszczalne są struktury gwiazdy, pierścienia,
drzewa lub mieszane
• możliwość wymiany danych między masterem
i slave’ami, na przykład takich jak absolutny
strumień objętości, względny strumień objętości
• min./maks. wartości graniczne, pozycja klapy,
wartość czujnika, stan pracy i komunikaty
o awarii

opis wyrobu

moduł mastera MP-Bus
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nr katalogowy
750-643

BACnet/KNX/MODBUS

1

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ETHERNET
8

750-88x

0: WBM
255: DHCP
SD

X
1

X
2

M-Bus

licznik
ciepła

licznik
gazu

licznik energii
elektrycznej

licznik
wody

analizator
sieci

M-BUS

Liczniki pod kontrolą
Podstawą inteligentnego zarządzania zużyciem
mediów jest indywidualne opomiarowanie zużycia
ciepła, chłodu, wody, prądu i gazu. Zagadnienie
to pozostaje w centrum uwagi każdego odbiorcy
i jest jednym z ważniejszych aspektów nowoczesnej automatyki budynkowej.
M-Bus (Meter-Bus) jest sam w sobie ekonomiczną
siecią obiektową, która zgodnie ze standardem
EN 13757 służy do jednostronnej transmisji
danych związanych ze zużyciem np. ciepła, wody,
prądu i gazu. Moduł M-Bus WAGO pozwala na
odczytywanie danych z liczników różnych producentów oraz redukcję dodatkowych kosztów, gdyż
zajmuje bardzo niewiele miejsca i nie wymaga
dodatkowego konwertera.

Właściwości systemu:
• typ transmisji dla M-Bus to master-slave
• topologia sieci M-Bus może być liniowa,
gwiaździsta lub drzewiasta
• master M-Bus bezpośrednio zasila magistralę
szeregową i przetwarza dane slave (urządzeń
pomiarowych)
• do jednego modułu można podłączyć
maksymalnie 40 slave’ów
• dla potrzeb M-Bus można użyć standardowego
przewodu telefonicznego typu J-Y(St)Y
N x 2 x 0,8 mm
• transmisja danych z prędkością
od 300 do 9600 bit/s

opis wyrobu

moduł mastera M-Bus

nr katalogowy
753-649
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STRUKTURA BMS

Przykład systemu zarządzania budynkiem

poddasze

centrale wentylacyjne

0: WBM
255: DHCP

centrala wentylacyjna

SD

8

1

ON

ON

X
1

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1

1 2 3 4 5 6 7 8

8
ON

750-88x

pomieszczenie techniczne

0: WBM
255: DHCP
SD

750-88x

X
2

X
1

X
2

poziom 1...n

przestrzeń biurowa

przestrzeń biurowa

przestrzeń biurowa

poziom 0

przestrzeń biurowa
ON

1

1 2 3 4 5 6 7 8

sale konferencyjne
8
ON

750-88x

0: WBM
255: DHCP
SD

X
1

X
2

poziom -1

ON
1

0: WBM
255: DHCP
SD

750-88x

750-88x

0: WBM
255: DHCP

X
1

X
1

X
2

X
2

WVB
serwer operatorski
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ON

ON

węzeł ciepła
8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1 2 3 4 5 6 7 8

serwerownia

oddymianie garażu
8
ON

SD

Legenda
Centrale wentylacyjne
• algorytm dostosowany
do indywidualnych potrzeb
użytkowników budynku
• możliwość integracji kilku central
za pomocą jednego sterownika

centrala wentylacyjna
ON
1

0: WBM
255: DHCP

ON

ON

8

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1 2 3 4 5 6 7 8

maszynownia chłodu
8
ON

0: WBM
255: DHCP

750-88x

750-88x

SD

X
1

X
1

X
2

X
2

przestrzeń biurowa

ON

1

1 2 3 4 5 6 7 8

rozdzielnica piętrowa
8
ON

SD

0: WBM
255: DHCP

750-88x

SD

X
1

X
2

Rozdzielnica piętrowa
• sterowanie roletami według
harmonogramu w częściach
wspólnych
• monitoring i sterowanie
oświetleniem
• sterowanie komfortem cieplnym
w częściach wspólnych
• optymalizacja aktywnych stref
oświetleniowych oraz grzewczych
Przestrzeń biurowa i sale konferencyjne
• regulacja ciągła oświetleniem
w zalażności od panujących
warunków atmosferycznych
• sterowanie poprzez panele
naścienne lub urządzenia mobilne
• bezprzewodowe i bezbateryjne
przyciski pozwalające na szybkie
przearanżowanie każdego
pomieszczenia
Pomieszczenie ochrony
• zdalny dostęp do systemu BMS
• niezależne stanowisko
• kontrola uprawnień

ON

1

pomieszczenie ochrony

1 2 3 4 5 6 7 8

rozdzielnica piętrowa
8
ON

0: WBM
255: DHCP

750-88x

SD

X
1

X
2

Rozdzielnice elektryczne
• monitoring zużycia energii
• monitoring obwodów
elektrycznych
• archiwizacja danych
Węzły cieplne
• monitoring zużycia mediów
• monitoring temperatury i ciśnienia
• sterowanie pompowniami

centrala wentylacyjna

rozdzielnice elektryczne
8

1

ON

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

ON

1

1 2 3 4 5 6 7 8

8
ON

0: WBM
255: DHCP
SD

750-88x

750-88x

0: WBM
255: DHCP

X
1

X
1

X
2

X
2

SD
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WAGO-I/O-SYSTEM
Sterowniki sieciowe i moduły
Aby umożliwić komunikację przy pomocy najbardziej popularnych protokołów sieciowych na rynku, WAGO oferuje szeroki program sterowników
sieciowych. Konfiguracja, programowanie i wizualizacja realizowane są tu przy pomocy oprogramowania WAGO-I/O-PRO (zgodnie z IEC 61131-3).
Sterownik BACnet
W przypadku komunikacji poprzez sieć BACnet,
w ofercie WAGO dostępne są dwa różne rodzaje
sterowników z interfejsami BACnet/IP (ETHERNET)
lub BACnet MS/TP (RS-485). Obydwa wydajne
warianty sterowników odpowiadają profilowi
BACnet B-BC i są swobodnie programowalne.
Można je łatwo uruchomić za pomocą przyjaznego
dla użytkownika konfiguratora WAGO dla BACnet.

52

Sterownik KNX IP
Sterownik sieciowy KNX IP jest swobodnie programowalnym urządzeniem, które komunikuje się poprzez standardową sieć ETHERNET z prędkością
10/100 Mbit. Interfejs KNX jest uruchamiany za
pomocą narzędzia konfiguracyjnego ETS. W tym
celu WAGO udostępnia bazę danych wyrobu.
Sterownik ETHERNET
Oferta WAGO obejmuje szeroką paletę sterowników ETHERNET o różnych klasach wydajności
i z różnymi kombinacjami interfejsów. Sterowniki
sieciowe ETHERNET wspierają protokół
MODBUS/TCP. Dodatkowo zaimplementowane
są liczne standaryzowane protokoły ETHERNET,
ułatwiające integrację ze środowiskiem IT (HTTP,
BootP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, FTP).

MODUŁY WEJŚĆ ANALOGOWYCH

MODUŁY WYJŚĆ ANALOGOWYCH

°C

temperatura

zawór regulacyjny

wilgotność

wartości nastawcze dla silnika elektronicznego

prędkość wiatru

prezentacja wartości pomiarowej

przekładnik prądowy

sterowanie przetwornicami częstotliwości

MODUŁY WEJŚĆ DWUSTANOWYCH

MODUŁY WYJŚĆ DWUSTANOWYCH

przełącznik sygnalizacyjny

przekaźniki

zestyki magnetyczne
styczniki

zawór regulacyjny

zestyki sygnalizacyjne,
bezpotencjałowe

MODUŁY KOMUNIKACYJNE

RS-232 C/
RS-485

KNX

PERSPECTO®

panel do sterowania ręcznego Romutec

przetwornik sygnału M-Bus
ÑÅ

MODBUS RTU / RS-485

przetwornik sygnału SMI

Electronic ballasts
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BIBLIOTEKI

Automatyka budynkowa
W celu ułatwienia programowania, WAGO oferuje
szereg gotowych bloków funkcyjnych: od prostych
zadań realizowanych w pomieszczeniu, jak sterowanie oświetleniem, ściemnianiem, zabezpieczeniem przed olśnieniem, poprzez systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji (HVAC) i makra
systemowe, aż po liczne zadania komunikacyjne.
Te ostatnie stanowią interfejsy z systemami LON®,
DALI, EnOcean, MP-Bus oraz umożliwiają wysyłanie SMS-ów i e-maili. Skorzystanie z bibliotek zapewnia tworzenie efektywnych aplikacji zgodnych
z potrzebami klienta.
Dostępne są biblioteki do sterowania
pojedynczymi pomieszczeniami
•
•
•
•
•
•

regulator pomieszczeniowy
oświetlenie
ściemnianie
sceny świetlne
utrzymywanie stałego oświetlenia
ochrona przeciwsłoneczna

Wszystkie aktualne biblioteki i noty aplikacyjne
można pobrać na stronie www.wago.com

54

Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
•
•
•
•

sygnalizacja błędów
zabezpieczenie przez zamarzaniem
odzysk ciepła
kaskadowy regulator pomieszczeniowy
lub temperatury nawiewu
• regulacja obiegu grzewczego
• sterowanie sekwencyjne kotłem
Komunikacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

technologia radiowa EnOcean
DALI
DMX
M-Bus
SMI
MP-Bus
KNX/EIB
SMS/ e-mail
…

Noty aplikacyjne
Kompleksową realizację zadań z różnych obszarów techniki pomiaru, sterowania i regulacji
(makra systemowe: np. kaskadowa regulacja
z owiewem itp.) oraz innych aplikacji w zakresie
automatyki budynkowej umożliwiają noty aplikacyjne, zawierające kompletny opis i dokumentację
całej aplikacji. Są to programy użytkowe gotowe
do wykorzystania. Noty mogą być bezpośrednio
wykorzystane lub służyć jako wzorce do tworzenia
własnych programów. W niektórych przypadkach
funkcjonalności dostępne są poprzez gotowe,
skompilowane biblioteki i są parametryzowalne
poprzez interfejs użytkownika w środowisku
WAGO-I/O-PRO. W przypadku sterowników
z serwerem WWW interfejs ten dostępny jest
także poprzez przeglądarkę internetową. Inne
przykłady not aplikacyjnych to odczyt liczników
poprzez M-Bus, podłączanie do dwukierunkowych
gateway’ów EnOcean, odczytywanie danych dotyczących energii poprzez moduł pomiaru mocy
3-fazowej, podłączenie przez iPhone itp.

M-Bus
KNX
SMS-/GSM-modem

Makra do wentylacji, kotłów, obiegu grzewczego, ciepłej wody użytkowej z przygotowanymi domyślnie maskami konfiguracyjnymi w wizualizacji internetowej.

Heating circuit

5.0°C

Manual

0.0°C
5.0°C

20.0°C

Max. thermostat

20.0°C
Heating period

45.0°C

30.0°C

ON

25.0°C

Optimization
Support mode
Heating curve ramp

51.0°C

Overheating/Condensation protection

0%

Override ramp

50.4°C

Configuration

Blok funkcyjny „Obieg grzewczy“

Maski konfiguracyjne w wizualizacji internetowej

55

Łatwy dobór elementów z katalogu WAGO online

Szybki eksport danych z systemów CAE

Łatwe i efektywne projektowanie węzłów
na bazie komponentów WAGO

PROJEKTOWANIE NOWEJ
GENERACJI – smartDESIGNER
Projektowanie
Projektowanie węzłów I/O oraz konfigurowanie
specjalnych zestawów na indywidualne życzenie
klienta jest możliwe i łatwe do zrealizowania przy
pomocy programu smartDESIGNER, bazującego
na aktualnym katalogu online. Prace projektowe
przyspiesza także szybki eksport danych dzięki
zastosowaniu innowacyjnych interfejsów do
większości systemów CAE i CAD. smartDESIGNER
pozwala na projektowanie zarówno węzłów I/O,
jak i listew zaciskowych wraz z akcesoriami oraz
umożliwia jednocześnie sprawdzenie poprawności
wybranej konfiguracji pod kątem zachowania
właściwości mechanicznych i elektrycznych.
Niewątpliwą zaletą jest możliwość eksportu tych
projektów w technice 2D i 3D.
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• łatwe i efektywne projektowanie kompletnych
węzłów I/O oraz listew na bazie modułów I/O,
złączek listwowych, wielowtyków i elementów
WINSTA®
• tworzenie rysunków montażowych, zestawień
materiałów i grafiki 3D
• liczne interfejsy do systemów CAE
• automatyczne sprawdzanie poprawności
projektów
• opis przy pomocy oznaczników na rolce
i bezpośrednia wymiana danych do opisu
z nowoczesną drukarką termotransferową
smartPRINTER

Automatyczne generowanie plików
oznacznikowych do drukarki

Tworzenie rysunków
montażowych na potrzeby
produkcji

Eksport grafiki 3D

www.configurator.wago.com

Montaż

Oznacznanie

Gotowe węzły I/O i listwy zaciskowe produkowane
są w polskim zakładzie produkcyjnym WAGO
ELWAG zgodnie z dokumentacją techniczną zaakceptowaną przez klienta.
• wysoka jakość wykonania (profesjonalne
maszyny i narzędzia montażowe)
• pełna kontrola zgodności wykonania z projektem
• gwarancja na wyrób
• niższe koszty dzięki możliwości zamawiania
niepełnych opakowań
• krótki czas realizacji zleceń

Parametry oznaczników generuje się przy pomocy
programu smartDESIGNER. Automatycznie tworzy on parametry opisu podczas konfigurowania
listwy zaciskowej i przekazuje je do drukarki termotransferowej. Możliwy jest opis wyrobu za pomocą paska oznacznikowego lub standardowych
oznaczników WMB.
• automatyczne konfigurowanie i generowanie
plików oznacznikowych podczas projektowania
listwy
• możliwość opisu listew i tworzenia szyldów
aparatowych
• najtańszy i najszybszy sposób oznaczania
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WINSTA®

Kompletny system dzięki różnorodności komponentów

WINSTA® MINI
WINSTA® MINI special

WINSTA® MIDI
WINSTA® MIDI special

WINSTA® MIDI Linect®

WINSTA® MAXI
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WINSTA® RD

WINSTA® KNX

WINSTA® IDC

System instalacji wtykowych WINSTA®
Umożliwia on łączenie wszystkich elementów
elektrycznych w projekcie, zapewniając najwyższą
elastyczność i realizację założeń zrównoważonego
rozwoju, przy zachowaniu obowiązujących norm
i wymogów stawianych instalacjom elektrycznym.
Ze względu na zróżnicowane wymagania techniczne dla instalacji w budynku – od zasilania po
systemy sieciowe – rodzina wyrobów WINSTA®
dzieli się na kilka grup, różniących się konstrukcją,
obciążalnością prądową i obłożeniem biegunów.
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moduł pomiaru
mocy 3-fazowej

cewki Rogowskiego
RT 500
zasilacze EPSITRON®

moduły przekaźnikowe

przekładniki prądowe

wtyczki RJ-45

switche przemysłowe

przekaźniki

MODUŁY DO ROZDZIELNIC
SYSTEMOWYCH
Zaprezentowane wcześniej wyroby i rozwiązania
tworzą solidny fundament dla automatyki budynkowej. Przy projektowaniu kompleksowych
rozwiązań automatyki budynkowej wykorzystuje
się ponadto inne urządzenia peryferyjne, moduły
sterujące i komponenty.
WAGO, oprócz bogatej oferty produktów, oferuje
również dopasowane do indywidualnych potrzeb
klientów, w pełni wyposażone, przeprogramowane
rozdzielnice systemowe pod konkretny projekt.

Przegląd najważniejszych grup produktowych:

Zaletą dla użytkownika jest krótszy czas montażu,
eliminacja błędów w instalacji i łatwiejsze uruchamianie systemu.

• akcesoria do sieci ETHERNET
	
wtyczki RJ-45 do sieci ETHERNET, przeznaczone
do samodzielnego konfekcjonowania

• zasilacze
	
urządzenia 24 V z serii EPSITRON® do zasilania
sterowników i komputerów przemysłowych
WAGO
• komponenty infrastruktury sieciowej
	
od prostych switchy aż po konfigurowalne urządzenia ze złączem światłowodowym

• moduły przejściowe
	
do przewodu patch zakończonego wtyczką
RJ-45 i uniwersalnych złączy, na przykład
RS-232 jako 9-biegunowe złącze D-Sub
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złączki listwowe TOPJOB® S

system instalacji
wtykowych WINSTA®

rozdzielnice systemowe

• przekaźniki
	
do sterowania odbiornikami, takimi jak oświetlenie, napędy żaluzji i in.
• monitory i panele
	monitory dotykowe i panele operatorskie z serii
WAGO e!DISPLAY jako interfejs między człowiekiem i maszyną (HMI)
• system instalacji wtykowych WINSTA®
	innowacyjne wielowtyki z programu WAGO
WINSTA® do szybkiego tworzenia profesjonalnej
instalacji w budynku; o przekrojach przewodów
do 4 mm² i prądach znamionowych do 25 A
• bezśrubowe złączki listwowe
	
WAGO T
 OPJOB® S to program bezśrubowych
złączek listwowych do instalacji budynkowej, do
przewodów o przekroju od 1,5 mm2 do 16 mm2

• pomiar prądu
	
Wyroby z grupy interfejsów oraz WAGO-I/O-SYSTEM 750 tworzą pełny, zharmonizowany
system, umożliwiający pomiar efektywności
energetycznej.
• WAGO-I/O-SYSTEM
	
Zaletami popularnego systemu sieci obiektowych są kompaktowość umożliwiająca
zmieszczenie jak największej liczby modułów na
niewielkiej przestrzeni oraz korzystny stosunek
ceny do wydajności systemu.
• konfekcjonowane rozwiązania na życzenie
	
WAGO proponuje ekonomiczne rozwiązania
i na życzenie klienta udziela wsparcia na wszystkich etapach realizacji projektu.
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PROFESJONALNE WSPARCIE
WAGO
Kompleksowe doradztwo techniczne

WAGO oferuje swoim klientom

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną
pomoc w zakresie zastosowania urządzeń WAGO
w projektach instalacji elektrycznych oraz automatyki budynkowej. Doświadczeni doradcy pomagają
przy wyborze sieci obiektowej, specyfikacji elementów składowych (np. urządzenia obiektowe
automatyki), optymalizacji w doborze komponentów podczas wspólnego opracowywania ofert
i koncepcji.

• doradztwo w fazie planowania inwestycji ze
strony ekspertów z długoletnim doświadczeniem
w realizacji projektów
• pomoc przy sporządzaniu indywidualnych
rozwiązań dla dużych projektów, w celu
zapewnienia optimum technicznego
i finansowego
• wsparcie techniczne przy wdrażaniu projektów
budynkowych
• dokumentację techniczną wyrobów
• podręczniki i noty aplikacyjne
• konsultacje telefoniczne
• wizyty u klienta

Aby uzyskać pomoc, należy przesłać maila
z zapytaniem na adres:
automatykabudynkowa@wago.com
lub zadzwonić pod numer telefonu: 71 360 29 33
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Szkolenia

WAGO online

WAGO organizuje profesjonalne szkolenia prowadzone przez pracowników WAGO ELWAG, posiadających szczegółową wiedzę o wyrobach oraz
doświadczenie w ich stosowaniu. Dla początkujących użytkowników proponujemy podstawowe
szkolenia z zakresu doboru, konfiguracji i programowania automatyki na komponentach WAGO.
Prowadzimy również szkolenia z zastosowania
WAGO-I/O-SYSTEM w automatyce budynkowej
z wykorzystaniem technologii: KNX, BACnet,
ETHERNET, LonWorks®.
Na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia
indywidulanej ścieżki szkoleń w oparciu o wybrane
szkolenia z poszczególnych grup tematycznych.
Szczegółowy program szkoleń oraz terminy znajdują się na stronie www.wago.com.

Na stronie internetowej www.wago.com można
znaleźć wszystkie ważne i aktualne informacje
o wyrobach i usługach WAGO. Dostępne są m.in.:
• katalog online oraz karty katalogowe produktów
• noty aplikacyjne
• oprogramowanie do pobrania
• biblioteki bloków funkcyjnych
• katalogi i inne publikacje w formie e-booków
i w formacie pdf
Przykładowe aplikacje i rozwiązania budynkowe
opisane są na naszym blogu: wagodirect.pl.
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Tel. +48 71 360 29 70
Fax +48 71 360 29 99

Znak WAGO jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH.
Copyright – WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG – wszelkie prawa zastrzeżone. Treść i struktura strony internetowej, katalogów, filmów oraz innych utworów WAGO podlegają ochronie prawa
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