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Nowoczesne zarządzanie oświetleniem
Liczy się każda kilowatogodzina zużytej energii

flexROOM® – ROZWIĄZANIE
DLA KOMPLEKSOWEJ AUTOMATYKI
POMIESZCZENIOWEJ

Wydajne – skrojone na miarę – łatwe w realizacji

Optymalizacja zużycia energii w budynku przy pomocy flexROOM® WAGO
Gotowa aplikacja programowa zintegrowana w sterowniku PFC200
Nowoczesna wizualizacja internetowa oparta na HTML5
Zabezpieczona konfiguracja przez HTTPS

Pewna transmisja danych konfiguracyjnych przez SFTP
www.wago.com/flexroom

Drodzy Czytelnicy,
przekazujemy w Wasze ręce kolejny numer
naszego magazynu „WAGOdirect budownictwo”.
Zawartość tego wydania jest poświęcona
w głównej mierze aplikacjom i rozwiązaniom
do sterowania oświetleniem. Przedstawiamy
kilka ciekawych realizacji, w których
dzięki zastosowaniu systemu automatyki
budynkowej WAGO zapewniono wysoki poziom
funkcjonalności oraz niskie koszty eksploatacji.
Chcemy zwrócić Państwa uwagę na ogromną
rolę, jaką odgrywa jakość oświetlenia
w naszym otoczeniu – odpowiednio dobrane
i sterowane oświetlenie zapewni nie tylko
dobre samopoczucie i wyższą efektywność
pracy, ale także energooszczędność. WAGO
ma do zaoferowania całą gamę rozwiązań,
z Lighting Management System na czele.
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Kompleksowe realizacje obiektów budowlanych,
w których za pomocą naszych urządzeń
sterujemy i integrujemy praktycznie wszystkie
instalacje techniczne, pokazały, że WAGO
jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom
i spełnić wysokie wymagania stawiane przez
inwestorów. Mamy nadzieję, że opisane
w „WAGOdirect budownictwo” konkretne
realizacje i zastosowane tam rozwiązania będą
dla Państwa zarówno pomocą, jak i inspiracją
przy tworzeniu nowoczesnych budynków.
Życząc przyjemnej lektury, zapraszam również
do jak najczęstszych kontaktów z nami.
Wojciech Leciński
menedżer ds. techniki budynkowej
WAGO ELWAG

1

TEMAT WYDANIA
ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM
NA MIARĘ XXI WIEKU
Zarządzanie oświetleniem – czy to naprawdę potrzebne?
Z punktu widzenia kalkulacji na pewno tak. Każda instalacja
oświetleniowa pierwszego dnia eksploatacji zapewnia więcej
jasności niż wymagają normy, ale także po latach eksploatacji
musi zapewnić określone minimum światła. Bez systemu
sterowania nie ma więc mowy o optymalizacji komfortu i kosztów.
Zwłaszcza gdy w grę wchodzą nowoczesne źródła światła
o długiej żywotności, jak na przykład oświetlenie LED.
Użytkownicy również nie chcą dziś całkowicie rezygnować
z możliwości regulowania czy sterowania oświetleniem
– samo włączanie i wyłączanie światła już po prostu nie
wystarcza. Zwłaszcza, że znalezienie systemu zarządzania
oświetleniem dostosowanego do potrzeb nowo budowanego
czy remontowanego obiektu nie jest dziś żadnym problemem.
Oprócz względów energetycznych znaczącą rolę
odgrywają regulacje prawne, koszt i jakość oświetlenia,
jak również komfort użytkowania. Tym samym z prostego
pytania, na które kiedyś odpowiedź brzmiałaby „tak”
lub „nie”, rodzi się szerokie pole do rozważań.
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Pojęcie „inteligentny budynek” na dobre zakorzeniło się już w naszym
języku i świadomości. Czy jednak słowo „inteligentny” nie jest używane
na wyrost? Czy budynki potrafią analizować warunki, w jakich są
użytkowane, wyciągać wnioski i reagować w sposób właściwy,
bez pomocy człowieka? Czy faktycznie potrafią się uczyć?
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Technologia radiowa
EnOcean zapewnia
nieograniczone możliwości
montażowe, ponieważ
urządzenia są bezprzewodowe i można je montować
na każdym materiale.

W przypadku biurowca firmy Ericpol w Łodzi
odpowiedź jest prosta: tak, jest to na pewno
inteligentny budynek. Oprócz automatyki
w klasycznym rozumieniu, która steruje pracą
central wentylacyjnych, klimatyzacji, ogrzewania
czy oświetlenia i rolet, został on wyposażony
w zaawansowany model neuronowy.
To pozwala mu uczyć się zachowań użytkowników, poznawać i analizować panujące warunki klimatyczne, a w efekcie wyciągać wnioski dotyczące właściwego zarządzania pracą urządzeń tak,
aby jak najefektywniej wykorzystywać energię
i zapewnić maksymalny komfort użytkownikom.

Technologia radiowa EnOcean
sposobem na beton
Dużym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców okazał się beton architektoniczny zastosowany jako podstawowe wykończenie ścian.
„Nie było możliwości dowolnego poprowadzenia
przewodów w ścianach, które są wylewane jako
monolity, a każda trasa kablowa musi być prefabrykowana przed jej wylaniem. Brak możliwości
nawiercania i bruzdowania płyt stropu oraz ścian
skłoniły nas do zastosowania bezprzewodowego
systemu sterowania”, mówi Rafał Cisak, prezes
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zarządu PTG Engineering. „Obaw mieliśmy wiele:
od zapewnienia bezpieczeństwa tego typu komunikacji, przez typowe dla sieci radiowych problemy z opóźnieniami, aż po sprostanie wymaganiom
inwestora w zakresie funkcjonalności i designu”.
Po konsultacjach wybrano system komunikacji EnOcean. Z jednej strony zapewnia
on nieograniczone możliwości montażowe,
ponieważ urządzenia nie wymagają zasilania,
są kompaktowe i można je montować prawie
wszędzie i na każdym materiale. Z drugiej
strony umożliwia wykorzystanie elementów
wykończeniowych osprzętu instalacyjnego
niemalże wszystkich wiodących producentów
na rynku europejskim, co daje architektowi
szeroką gamę wzorów i wykończeń do wyboru.

Niepowtarzalny numer,
jednoznaczność identyfikacji
Dodatkowo system EnOcean w połączeniu ze
sterownikami WAGO jest w 100 procentach
bezpieczny. Każdy element posiada swój unikalny
numer ID wykorzystywany podczas komunikacji
do identyfikowania urządzeń. Numer ten nie
może ulec zmianie. Nie ma zatem możliwości
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„podszywania się” pod elementy systemu. Poza
tym – co niezwykle istotne – elementy systemu
zachowują ciszę (nie emitują zbędnych zakłóceń
w sieci radiowej), kiedy nie są aktywne i tym
samym nie wpływają na pracę innych urządzeń
elektrycznych, np. serwerów wykorzystywanych
przez firmę informatyczną Ericpol. Dzięki temu
nie ma efektu opóźnienia w komunikacji.

Zasięg pod kontrolą
Każde pomieszczenie w biurowcu Ericpol sterowane jest przy pomocy elementów radiowych.
Dotyczy to nie tylko włączników rolet czy oświetlenia, lecz również czujników temperatury, wilgotności i natężenia oświetlenia, a nawet czujników
ruchu, unikatowych dla tej technologii radiowej.
Ponieważ urządzenia te są w pełni bezprzewodowe, można je montować i na betonowych
ścianach, i na szklanych powierzchniach, a także
przenosić w dowolnym momencie i w dowolne
miejsce, w zależności od potrzeb użytkowników.
Takie rozwiązanie wymaga jednak stabilnego
poziomu sygnału radiowego w całym budynku.
Z uwagi na betonową konstrukcję biurowca

| AUTOMATYKA BUDYNKOWA

w korytarzach zamontowano anteny EnOcean komunikujące się ze sterownikami WAGO przez magistralę RS-485. Pozwoliło to w 100 procentach
wyeliminować ewentualne problemy z zasięgiem.

Efektywne ogrzewanie skrojone na miarę
Ze względu na ograniczenie wysokości obiektu
biurowiec Ericpol nie ma podłóg technicznych
ani podwieszanych sufitów, co znacznie utrudnia
prowadzenie instalacji technicznych. „Celem
nadrzędnym było maksymalne wykorzystanie
przestrzeni i zlokalizowanie możliwie dużej liczby
kondygnacji w ograniczonej kubaturze. Zastosowaliśmy zaawansowany system grzewczo-chłodzący oparty o system rur zatopionych w płycie
każdego stropu, tzw. TABS. Takie rozwiązanie
pozwala zaoszczędzić miejsce oraz maksymalnie
wykorzystać energię. Niestety, generuje też dużą
bezwładność, co w naszych zmiennych warunkach klimatycznych może okazać się sporym
problemem”, mówi Rafał Cisak. Było to kolejne
wyzwanie, z którym przyszło zmierzyć się projektantom, wykonawcy oraz… sterownikom WAGO.

W biurowcu użyto dwa typy
szafek obszarowych.
„W niektórych pomieszczeniach zamontowane
zostały grzejniki
i jednostki systemu VRF,
w innych – klimakonwektory
z komunikacją LON. W obu
przypadkach sterownik
WAGO 750-881 obsługuje
6-7 pomieszczeń, z których
każde pracuje niezależnie”,
wyjaśnia Rafał Cisak.
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Stworzono model dynamiczny (sieć neuronową),
który posłużył do zasymulowania obiektu
włącznie ze zbieraniem danych ze wszystkich
czujników wykorzystywanych przez system BMS
oraz podległych mu systemów budynkowych.
Ze względu na nasze warunki klimatyczne,
charakteryzujące się dużą amplitudą temperatur i wilgotności w okresach przejściowych,
same TABS-y okazały się niewystarczające.
Zaprojektowano również klimatyzację VRF oraz
grzejniki wspomagające działanie systemu
w newralgicznych okresach. Dodatkowo
zastosowano klimakonwektory, aby efektywnie
utrzymywać komfort w pomieszczeniach.

Cztery protokoły w jednym sterowniku
W Ericpolu użyto dwa typy szafek obszarowych.
„W niektórych pomieszczeniach zamontowane
zostały grzejniki i jednostki systemu VRF,
w innych – klimakonwektory z komunikacją LON.
W obu przypadkach sterownik WAGO 750-881
obsługuje 6-7 pomieszczeń, z których każde
pracuje niezależnie”, wyjaśnia Rafał Cisak.

ne do wyznaczania nastaw grzania i chłodzenia,
a komunikacja odbywa się bez zwłoki i opóźnień.
Wydajność sprzętu oraz możliwość integracji
kilku protokołów w obrębie jednego urządzenia
były decydującym argumentami dla zastosowania
sterowników WAGO”, mówi Rafał Cisak.

Komfort dla użytkowników,
oszczędność dla zarządcy
Zgodnie z ideą inteligentnego budynku w każdym
pomieszczeniu biurowym automatyka kontroluje
komfort użytkowników, sterując oświetleniem,
systemami HVAC i pracą rolet, zapewniając
jednocześnie jak największą efektywność
energetyczną i redukcję kosztów. Na podstawie
odczytów z czujników system uruchamia oświetlenie automatycznie, kiedy poziom natężenia
spadnie poniżej wymaganej wartości. Podobnie
jest z system HVAC. Zadane wartości pozwalają
na utrzymanie wymaganych parametrów poprzez
sterowanie odpowiednimi urządzeniami. Każde
okno w biurowcu można otworzyć. Pojawiła się

W pomieszczeniach z grzejnikami oraz klimatyzacją sterownik kontroluje pracę zaworów przy
grzejnikach, steruje żaluzjami i światłem oraz wysyła informacje o potrzebie chłodzenia z jednostki
lokalnej VRF do jednostki nadrzędnej. Tam, gdzie
zamontowane są fancoile sterownik WAGO 750881 wyposażono w moduł LON 756-648, który
pozwala na komunikacje peer to peer z każdym
z nich niezależnie. Dzięki temu sterownik wysyła
informacje do fancoila o potrzebie grzania lub
chłodzenia, a także steruje żaluzjami i światłem.
Oczywiście integracja protokołów LON i EnOcean
oraz wyznaczanie właściwych parametrów pracy
urządzeń dla pomieszczeń odbywa się wewnątrz
pojedynczego sterownika, który jednocześnie
wymienia dane z systemem BMS po protokole
MODBUS IP. „Jako ciekawostkę warto odnotować,
że system VRF komunikuje się po protokole
BACnet IP, co oznacza, że w obrębie jednego urządzenia zintegrowane są 4 protokoły. Dodatkowo
urządzenie wykonuje jeszcze obliczenia potrzeb-
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zatem potrzeba monitorowania ich stanu, aby
najefektywniej wykorzystać energię do grzania
lub chłodzenia. Stan okien jest kontrolowany
przez system SSWiN, który przekazuje informacje
bezpośrednio do BMS. W momencie otwarcia
okna sterownik strefowy otrzymuje rozkaz
przejścia w tryb obniżonego komfortu.

Budynek też się uczy!
Liczniki ciepła i wody zostały podłączone do
sterownika WAGO 750-880 za pomocą magistrali
M-BUS. System monitorowania rozdzielnic elektrycznych wykonano również w oparciu o sterowniki WAGO. Liczniki energii elektrycznej oraz
analizatory sieci zainstalowane w rozdzielniach
elektrycznych komunikują się poprzez protokół
MODBUS RTU, a informacje trafiają do jednego
sterownika centralnego, który jednocześnie jest
odpowiedzialny za komunikację z systemem VRF
oraz pozostałymi systemami w obiekcie, w tym
z centralami wentylacyjnymi wyposażonymi
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w moduły LON. Każde zabezpieczenie elektryczne
jest osobno monitorowane. Operator na bieżąco
otrzymuje informacje o stanie zabezpieczeń elektrycznych, zużyciu mediów oraz, za pomocą stacji
pogodowej, warunkach zewnętrznych. Istnieje
możliwość sterowania wszystkimi odbiorami, tj.
ogrzewaniem, chłodzeniem, oświetleniem i roletami poprzez sterowniki WAGO. Poza tym operator
ma do dyspozycji model neuronowy, który uczy
się, jak właściwie spożytkować energię, przewidując gdzie i w jakiej ilości będzie ona potrzebna
w przyszłości, a nie tylko w danym momencie.
Nie będzie zatem przesadą nazwanie
biurowca Ericpol pierwszym
myślącym budynkiem w Polsce.
TEKST Robert Wachowicz | WAGO ELWAG
ZDJĘCIA WAGO ELWAG
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Wyzwanie rzucone
pędzącym licznikom

ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM NA MIARĘ XXI WIEKU
Zarządzanie oświetleniem – czy to naprawdę potrzebne? Z punktu widzenia kalkulacji na pewno tak.
Każda instalacja oświetleniowa pierwszego dnia eksploatacji zapewnia więcej jasności niż wymagają
normy, ale także po latach eksploatacji musi zapewnić określone minimum światła. Bez systemu
sterowania nie ma więc mowy o optymalizacji komfortu i kosztów. Zwłaszcza gdy w grę wchodzą
nowoczesne źródła światła o długiej żywotności, jak na przykład oświetlenie LED. Użytkownicy
również nie chcą dziś całkowicie rezygnować z możliwości regulowania czy sterowania oświetleniem
– samo włączanie i wyłączanie światła już po prostu nie wystarcza. Zwłaszcza, że znalezienie systemu
zarządzania oświetleniem dostosowanego do potrzeb nowo budowanego czy remontowanego obiektu
nie jest dziś żadnym problemem. Oprócz względów energetycznych znaczącą rolę odgrywają regulacje
prawne, koszt i jakość oświetlenia, jak również komfort użytkowania. Tym samym z prostego pytania,
na które kiedyś odpowiedź brzmiałaby „tak” lub „nie”, rodzi się szerokie pole do rozważań.

Światło sztuczne oświetla mieszkania, biura i hale
fabryczne, rozjaśnia ulice po zmroku lub dodaje
uroczej scenerii miejscom szczególnie wartym
obejrzenia. Według danych Komisji Europejskiej,
oświetlenie stanowi dziś około 19 procent
globalnego zużycia energii. Biorąc pod uwagę
same zakłady przemysłowe, usługowe i placówki
handlowe udział ten jest jeszcze większy i wynosi
około 30 procent. Wniosek nasuwa się sam:
oświetlenie ma nie tylko ogromny wpływ na
nasze samopoczucie, ale także na wysokość
kwot widniejących na rachunkach za energię.
Poza tym zużycie energii spożytkowanej na
oświetlenie ma ogromne znaczenie dla ochrony
środowiska. Zanieczyszczenie powietrza
w 80 procentach spowodowane jest emisjami powstającymi w procesach produkcji i zużycia energii, które tym samym stają się głównymi czynni12

kami mającymi szkodliwy wpływ na środowisko.
A zatem efektywność systemów oświetleniowych
jest w coraz większym stopniu kwestią polityczną,
wymagającą odgórnych regulacji. Na przykład
Dyrektywa UE dotycząca ecodesignu i ekoprojektu (ErP) definiuje minimalne wymagania w zakresie
efektywności produktów związanych ze zużyciem
energii elektrycznej, np. źródła światła czy
urządzenia gospodarstwa domowego. To właśnie
dlatego zwykła żarówka zniknęła już ostatecznie
z europejskich rynków. Standardy określono
nie tylko dla pojedynczych komponentów, lecz
także dla całego systemu budynku. Na przykład
w Niemczech rozporządzenie dotyczące oszczędności energii (EnEV) uwzględnia wiele dyrektyw
UE z zakresu efektywności energetycznej.
Określa zapotrzebowanie energetyczne dla
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, produkcji
ciepłej wody oraz naturalnie dla oświetlenia.
WAGO DIRECTBUDOWNICTWO | 2017

Potencjał oszczędności energii dla oświetlenia wewnętrznego
#01 Instalacja z lat 80., ze świetlówką 3-pasmową ø26 mm z balastem elektroniczym, oprawa biała rastrowa

20%

#02 Nowa instalacja, nowoczesna świetlówka ø 16 mm z balastem elektronicznym

55%

#03 Nowoczesne lampy LED

65%

#04 Z układem sterowania oświetleniem dziennym

75%

#05 Z układem sterowania oświetleniem dziennym i czujnikami obecności

80%

Potencjał oszczędności energii dla oświetlenia wewnętrznego; punktem odniesienia jest instalacja z lat 70.
ze standardową świetlówką ø38 mm i statecznikiem, oprawa oświetleniowa z opalizowaną przesłoną (źródło: licht.de)
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Zarządzanie oświetleniem –
trampolina do efektywności
Potencjał oszczędności energii w zakresie
oświetlenia jest wysoki, ponieważ około jedna
trzecia wszystkich instalacji oświetleniowych
w Europie liczy sobie więcej niż 25 lat. Z pomocą
nowoczesnych technik oświetleniowych zużycie
energii można szybko i radykalnie ograniczyć. Już
sama tylko wymiana źródeł światła, na przykład
na nowoczesne świetlówki z elektronicznymi
balastami może spowodować oszczędność
energii rzędu 55 procent. A wprowadzenie
rozwiązań do zarządzania oświetleniem daje
jeszcze więcej możliwości: kontrola obecności
i sterowanie oświetleniem dziennym mogą
zwiększyć oszczędność nawet do 80 procent.

Odbiór bodźców
wzrokowych z
pomieszczenia

Realizacja zadań
wzrokowych
Jak szybko
i jakiej jakości

DOBRE
OŚWIETLENIE

Samopoczucie

Widzenie w przyjemnych
warunkach

Komfo
r t w i d ze n i a

Wydolność wzrokowa, komfort widzenia i wrażenie wizualne to
zgodnie z normą EN 12464-1 parametry oceny jakości oświetlenia.
(źródło: Fördergemeinschaft Gutes Licht)
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Założenie projektowe: jakość
W centrum każdego projektu instalacji oświetleniowej stoi człowiek i jego wymagania odnośnie
otaczającej go przestrzeni. Przepisy dotyczące
oświetlenia miejsc pracy w pomieszczeniach
określa w Niemczech norma DIN EN 12464‑1.
Dla wszystkich parametrów artykułów
oświetleniowych określa ona minimalne
wartości, które należy uwzględnić w projekcie.
To one decydują o jakości oświetlenia.
Jakość światła nie jest jednak pojęciem łatwym
do zdefiniowania. Na nasze postrzeganie mają
wpływ takie czynniki jak: barwa, intensywność
światła dziennego, efekt olśnienia czy środowisko
zewnętrzne. Dlatego dobrego oświetlenia nie
można zdefiniować wyłącznie przy pomocy
parametrów, decydujących o dobrej widoczności
(np. przez regulację natężenia oświetlenia
i niedopuszczanie do olśnień), lecz należy
wziąć pod uwagę także inne czynniki wizualne.
Dodatni wpływ na komfort widzenia i na nasze
samopoczucie ma na przykład równomierny
rozkład światła w pomieszczeniu albo dobra
zdolność oddawania barw przez lampy. Kierunkowość światła, rozkład cieni oraz barwa
światła decydują o oddziaływaniu światła
w pomieszczeniu. A atmosfera wnętrza
ma istotny wpływ na nasz nastrój.
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Lepiej pracować
przy dobrym oświetleniu
Oświetlenie jest czynnikiem krytycznym
zwłaszcza w przemyśle i rzemiośle. Optymalne
efekty produkcji zależą przecież od wydajności
pracowników. Dobre oświetlenie pomaga wzmocnić motywację, zapobiega uczuciu zmęczenia,
oszczędza wzrok i chroni przed wypadkami
podczas pracy. Zła widoczność natomiast
przynosi odwrotne skutki: gdy jest zbyt ciemno,
spada nasza wydajność, szybko zaczynamy
odczuwać zmęczenie i częściej popełniamy błędy.
Badania dowodzą, że istnieje związek pomiędzy
natężeniem oświetlenia a wydajnością człowieka. Udowodniono, że przy większej ilości
światła człowiek osiąga lepsze efekty podczas
wykonywania trudniejszych zadań wzrokowych.
To, ile światła potrzebujemy, zależy od wieku.
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Z upływem lat soczewka ludzkiego oka mętnieje
i zwiększa się wielkość źrenicy, co prowadzi do
utraty ostrości widzenia. Dlatego dla osiągnięcia
podobnej widoczności starsi ludzie potrzebują
oświetlenia o większej intensywności niż młodzi.

W halach magazynowych
często nie ma dostępu
światła dziennego.
Szczególnym wyzwaniem
dla systemu oświetleniowego są wysokie konstrukcje
dachowe i wąskie przejścia
między regałami.

O jakości oświetlenia decyduje także barwa
światła, gdyż człowiek postrzega swoje otoczenie
nie tylko w jasnych i ciemnych barwach, lecz
także rozróżnia kolory. Jednym z podstawowych
zadań systemu zarządzania oświetleniem
jest więc także indywidualne dopasowanie
temperatur barwowych do określonych potrzeb
wynikających z wykorzystania przestrzeni
oraz – w idealnym przypadku – kontrolowane
utrzymywanie tej samej jakości oświetlenia
przez cały dzień. Jeśli jako barwę światła
zastosuje się ciepłą lub neutralną biel, zmienia się
charakter pomieszczenia, a wewnątrz budynku
odtworzone zostają naturalne warunki świetlne.
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Te proste metody dają wymierne efekty, gdyż
światło nie tylko stwarza warunki sprzyjające
dobrej widoczności, lecz także steruje naszym
zegarem biologicznym. Dlatego nowoczesne
koncepcje oświetlenia przenoszą dynamikę
zmian światła dziennego na światło sztuczne.

Konsekwentna redukcja kosztów
Z biznesowego punktu widzenia nasuwa się
jeszcze jeden istotny aspekt: ekonomiczność.
Największe znaczenie mają tu koszty energii,
stanowiące około 70 procent ogólnych kosztów
instalacji oświetleniowej. Dlatego kluczowa jest
optymalizacja zużycia energii, niezależnie czy
mam do czynienia z nowym budynkiem, czy też
z modernizacją. Można zredukować także koszty
samej instalacji – bez konieczności inwestowania
w wysoko zaawansowany technologicznie
osprzęt. Kluczem jest znalezienie rozwiązania,
dzięki któremu będzie można przeprowadzić
łatwy rozruch. Nowoczesne systemy
oświetleniowe oferują w tym zakresie
70%
aplikacje programowe z przyjaznym
energia
w obsłudze interfejsem użytkownika,
służącym do konfiguracji systemu. Teraz
15%
już nie wymagają one wiedzy z zakresu
konserwacja
programowania – często mają zaimplementowane podstawowe i najbardziej
15%
przydatne funkcje. Ustawienia wprowadza
rozruch
się niemal jednym kliknięciem myszy –
przez przyporządkowanie poszczególnych
urządzeń do konkretnych pomieszczeń oraz
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wpisanie odpowiednich parametrów pracy. Stąd
personel obsługujący jest w stanie bez problemu
przeprowadzić rozruch systemu, a dokumentacja
z reguły tworzy się automatycznie.
Takie rozwiązania oferują wiele korzyści podczas
dalszej eksploatacji, gdyż nie tylko ułatwiają
zarządzanie systemem, lecz także dostarczają
na bieżąco informacji o jego stanie. Potencjalne
stany awaryjne poszczególnych komponentów
sygnalizowane są często z dużym wyprzedzeniem, a jeśli dojdzie już do zakłóceń w pracy,
o wiele łatwiej jest znaleźć przyczynę. Poza tym
w przypadku konieczności przeprowadzenia
modyfikacji systemu na skutek zmiany warunków
eksploatacji, instalację można w elastyczny sposób dostosować do nowego układu pomieszczeń
i to zadanie jest w stanie wykonać wewnętrzny
personel odpowiedzialny za utrzymanie budynku.
W efekcie staje się jasne, że nowoczesne
systemy zarządzania oświetleniem pozwalają
nie tylko na redukcję kosztów energii – łączą
ekonomiczność i efektywne wykorzystywanie
zasobów z elastycznym podejściem do potrzeb
użytkownika. Podstawą jest inteligentne
sterowanie z wykorzystaniem czujników światła
dziennego, obecności oraz indywidualnie
zaprojektowanymi scenami świetlnymi, które
mają w efekcie wytworzyć odpowiednie światło
we właściwym momencie i w odpowiedniej ilości.
TEKST Julia Ockenga / WAGO
ZDJĘCIA istock.com
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System zarządzania
oświetleniem WAGO
Optymalne oświetlenie hali produkcyjnej
niewielkim nakładem środków
Koncepcja zarządzania oświetleniem opracowana
przez WAGO, to inteligentne rozwiązanie do
sterowania oświetleniem w dużych pomieszczeniach – na przykład halach produkcyjnych
i magazynach. Połączenie odpowiednio
skonfigurowanego sprzętu z prostym w obsłudze
oprogramowaniem ułatwia projektowanie
i rozruch instalacji oświetleniowej oraz zapewnia
wiele korzyści podczas eksploatacji.

Wydajny sprzęt

Innowacyjna koncepcja obsługi
System uwzględnia zróżnicowane warunki
oświetleniowe, panujące w hali magazynowej
lub produkcyjnej. Podstawowa zasada: hala
zostaje podzielona na wirtualne przestrzenie,
odpowiadające obszarom o różnej funkcji
i stopniu użytkowania – na przykład linie
montażowe, ciągi komunikacyjne i biura. Na
podstawie sygnałów z czujników umieszczonych
w każdym wirtualnym pomieszczeniu automatycznie określane są optymalne parametry
pracy oświetlenia dla danego obszaru.

Podstawą zestawu jest sterownik PFC200 i moduły I/O DALI z oferty WAGO-I/O-SYSTEM 750.
Każdy moduł umożliwia podłączenie do systemu
maksymalnie 64 opraw oświetleniowych DALI,
16 czujników DALI i 16 przycisków DALI.
Ponieważ liczba zastosowanych modułów
I/O może być różna, system można wykorzystywać zarówno w małych halach, jak i wielkich
centrach logistycznych. Do sterownika
można podłączyć także inne moduły
I/O – na przykład moduł pomiaru
mocy 3-fazowej (do pomiaru energii)
lub moduł odbiornika EnOcean.

Nowoczesny interfejs użytkownika
System staje się wydajnym i przyjaznym
w użytkowaniu rozwiązaniem dopiero dzięki
aplikacji programowej zaimplementowanej
w sterowniku. Wszystkie ustawienia, zarówno
przy rozruchu, jak i podczas eksploatacji,
wprowadza się w niej na komputerze przy pomocy myszy. Programowanie nie jest konieczne.
Oprogramowania nie trzeba instalować lokalnie,
ponieważ graficzny interfejs użytkownika
dostępny jest przez HTTPS i standardową
przeglądarkę internetową. Wizualizacja bazująca
na HTML5 czyni pracę wyjątkowo komfortową.
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 lub do dyspozytorni.

Zalety systemu zarządzania
oświetleniem WAGO
• Redukcja kosztów wynikających z cyklu życia
urządzeń
• Łatwy rozruch w oparciu o prostą konfigurację
• Łatwa modernizacja bez potrzeby żmudnego
programowania
• Obsługa przez przeglądarkę internetową, bez
potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania
• Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów
zarządzania i obsługi w aplikacjach przemysłowych
lub budynkowych
• Pomoc przy planowaniu prac serwisowych
• Skalowalność – od małych warsztatów po centra
logistyczne
• Automatyczne tworzenie dokumentacji już podczas
rozruchu
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System sterowania pomieszczeniowego flexROOM® realizuje
innowacyjną koncepcję oświetlenia w nowej siedzibie firmy Philips

Świetlne inspiracje
dla nowoczesnych
przestrzeni biurowych
Technologiczny gigant Philips stworzył w swojej hamburskiej
siedzibie nie tylko nowoczesne, sprzyjające kreatywności
przestrzenie do pracy, lecz także dał popis innowacyjnych
rozwiązań w zakresie techniki oświetleniowej. Realizację automatyki pomieszczeniowej w całym sześciopiętrowym budynku,
w którym powierzchnia biur wynosi 13 500 m2, powierzono
systemowi rozdzielnic dla automatyki budynkowej flexROOM®.
„Work Place Innovation“ (WPI) to nie
tylko nazwa, ale wręcz motto, które
przyświecało pracom projektowym
nowej centrali firmy Philips na
region Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
To właśnie tu Philips postanowił
wprowadzić w życie koncepcję
środowiska pracy, sprzyjającego
osiąganiu dużej efektywności,
elastycznego i zachowującego
należytą równowagę między
przestrzenią do pracy i do wypoczynku. Projekt zakładał stworzenie
funkcjonalnych, inspirujących
i przytulnych pomieszczeń, naszpikowanych najnowszymi technologiami komunikacji i przesyłu informacji.

Już podczas spaceru po budynku
wyraźnie można dostrzec, na
czym polega to założenie: oprócz
otwartych pomieszczeń roboczych
pracownicy mają do dyspozycji
także kameralne biura, sprzyjające
pracy wymagającej większej
koncentracji lub prowadzeniu
poufnych rozmów. W salach spotkań czy salach kreatywnych
można przeprowadzać meetingi lub
przysłowiowe „burze mózgów”. Tzw.
„breakout areas“ dają możliwość
zorganizowania spotkań o luźniejszym charakterze – na przykład
w scenerii marynistycznej, leśnej
lub hamburskiej dzielnicy rozrywki.
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Odkrywanie nowych
możliwości z oświetleniem
w centrum uwagi
Podczas realizacji projektu, którego
wartość wynosiła 40 milionów euro,
firma ECE z Hamburga we współpracy z biurem inżynierskim Plegge
Plantener GmbH szczególną uwagę
poświęciła kwestii oświetlenia.
„Naszym celem w tym zakresie było
stworzenie pomieszczeń o energetycznym klimacie i miłej atmosferze,
przełamujących dotychczasowy
standard pokoju biurowego“,
objaśnia Rainer Barth, kierownik
odpowiedzialny za projektowanie
19
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koncepcji oświetleniowych w firmie
Philips. „Ten budynek jest dla
pracowników i klientów nie tylko
firmową wizytówką, lecz także
próbką naszych możliwości jako
producenta rozwiązań. To ekscytujące i inspirujące uczucie, gdy mamy
możliwość sami na sobie wypróbować oferowaną przez nas efektywnie energetyczną technologię LED.“
Sama faza projektowania miała
potrwać trzy lata. Gdy termin uroczystego otwarcia budynku był już
ustalony na październik 2015, firma
Philips pracowała jeszcze nad projektem specjalnych lamp wiszących.
Łączą one w sobie funkcjonalności
oświetlenia bezpośredniego i pośredniego z oświetleniem akcentowym (kierunkowym) oraz czujnikiem
obecności. Pozwala to utrzymać
pośredni udział ciepłej lub neutralnej bieli w barwie światła przez
cały dzień. Dzięki temu możliwa jest
zmiana charakteru pomieszczenia
oraz odtworzenie wewnątrz budynku naturalnych warunków

świetlnych. Innym wyróżnikiem
tego projektu jest zastosowanie
elementów oświetlających ściany
we wszystkich pomieszczeniach
i korytarzach, mających za zadanie
podkreślić ich kolorystykę, uzależnioną od danego obszaru budynku.

Inteligentna automatyka
pomieszczeniowa przy
pomocy flexROOM®
Regulacja oświetlenia w budynku
realizowana jest przy użyciu około
600 czujników. Pozwalają one na
kompleksowe sterowanie ponad
10 000 elementów oświetleniowych
z możliwością komunikacji. Termin
zakończenia prac zbliżał się nieuchronnie. Dlatego Philips zdecydował się oprzeć całą automatykę
pomieszczeniową na rozdzielnicach
systemowych flexROOM®
oferowanych przez WAGO.
flexROOM® to sprawdzone, inteligentne i elastyczne rozwiązanie
do sterowania oświetleniem,
zacienianiem i temperaturą
w pomieszczeniach.

Jego stworzeniu przyświecał
zamysł konsekwentnego
stosowania standaryzowanego
oprogramowania i osprzętu
oraz zapewnienia dostatecznej
swobody przy dostosowywaniu
do specyficznych wymagań
projektowych. Dlatego flexROOM®
bazuje na WAGO-I/O-SYSTEM 750,
dodatkowo połączony z innymi
wymaganymi komponentami, jak
na przykład zasilacze, switche,
przekaźniki, złączki instalacyjne
i listwowe oraz wielowtyki WINSTA®.
A wszystko to umieszczono
w jednej rozdzielnicy systemowej.
Koncepcja rozwiązania flexROOM®
zakłada podział pomieszczenia
na segmenty. Jeden segment
tworzy najmniejszą jednostkę
organizacyjną pomieszczenia,
przyporządkowaną do jednego
okna. Każdy segment pomieszczenia zawiera funkcje sterowania
oświetleniem, ochroną przeciwsłoneczną i temperaturą. Dostęp
do systemu możliwy jest w każdym
sterowniku poprzez dowolną
przeglądarkę internetową i pozwala
na parametryzację poszczególnych
segmentów przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika.

WAGO dostarczyło
w sumie ponad 100 rozdzielnic systemowych
flexROOM®-Office,
bazujących na
WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Zgodnie z koncepcją centrali
firmy Philips powstała
tam kreatywna przestrzeń
do pracy, w tym sale
spotkań i sale kreatywne.

Wszystko wg jednej koncepcji –
w czterech wariantach rozdzielnic
Aby móc w kwaterze głównej
Philipsa obsłużyć wszystkie
funkcjonalności, WAGO opracowało
cztery różne rodzaje rozdzielnic
do pomieszczeń biurowych
flexROOM®, po 16 segmentów
każda. W sumie zastosowano
110 rozdzielnic. Na dachu budynku
umieszczono jedną rozdzielnicę
flexROOM®-Weather, służącą do

pomiaru warunków pogodowych
i udostępniającą przetworzone dane
rozdzielnicom w pomieszczeniach.
Sporym wyzwaniem było skomunikowanie różnych systemów zastosowanych w budynku. Jednak dzięki
elastycznej koncepcji flexROOM®
możliwe było znalezienie odpowiedniego rozwiązania: o ile sterowanie
oświetleniem realizowane jest na bazie DALI, o tyle funkcjami pomieszczeń flexROOM® steruje przez sieć
KNX, a pracą napędów żaluzji przez

WAGO DIRECTBUDOWNICTWO | 2017

system SMI. Poszczególne rozdzielnice biurowe wymieniają między
sobą dane przez sieć MODBUS/TCP,
a komunikacja z centrum zarządzania odbywa się po sieci BACnet/IP.
Gdy w czerwcu 2015 opis wykonania
projektu został zaakceptowany,
na instalację całej automatyki
budynkowej pozostało tylko
cztery miesiące. Dzięki dobremu
przygotowaniu i zaletom rozwiązania flexROOM® projekt mógł
być zrealizowany w terminie.
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Rainer Barth (Philips), kierownik
działu oświetleniowego,
podczas rozmowy ze Stephanem Lampe (WAGO)

Oświetlenie:
niestandardowe i ekologiczne
Specjalista do spraw oświetlenia
Reiner Barth jest zadowolony
z efektów: „Jesteśmy dumni, że
stworzyliśmy zaawansowaną technologicznie i atrakcyjną przestrzeń
do pracy, która w pełni odpowiada
przebiegającym u nas procesom
oraz wymaganiom przyszłości.“ Za
szczególną zaletę tej, jego zdaniem,
oryginalnej koncepcji oświetleniowej
uważa możliwość kreowania
różnorodnych scen świetlnych
przy pomocy lamp wiszących,

w tym oświetlenia nocnego. „Po
upłynięciu ustawowych godzin
pracy możemy zmienić kolor światła
na niebieski. Każdy, kto przejeżdża
o tej porze od strony hamburskiego
lotniska w kierunku centrum, ma
szansę zobaczyć nasz budynek
w wersji «Philips Blau»“, objaśnia.
Równocześnie innowacyjne oświetlenie o zapotrzebowaniu na moc
6 W/m2 wyznacza standardy w zakresie efektywności energetycznej
i zrównoważonego rozwoju.
Regulacja oświetlenia, uwzględniająca światło dzienne lub obecność,
pozwala zmniejszyć zużycie energii
o około 50 procent. Praktycznie

lampy cały czas pracują w trybie
ściemnienia. To oszczędza energię,
sprzęt oświetleniowy i środowisko.
Specjalista od oświetlenia zapewnia,
że moduły LED przed upływem
okresu żywotności, czyli za co
najmniej 25 lat, nie będą wymagały konserwacji. Za zachowanie
wysokich standardów w zakresie
ekologii budynek otrzymał już
srebrny certyfikat Niemieckiego
Towarzystwa Zrównoważonego
Budownictwa (DGNB).
TEKST Stephan Lampe | WAGO
ZDJĘCIA Fabian Schindler
| vor-ort-foto.de
Frank von Wiedling | Philips

»Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy
zaawansowaną technologicznie
i atrakcyjną przestrzeń do pracy.«
22
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Więcej możliwości w indywidualnym
kształtowaniu automatyki
pomieszczeniowej
flexROOM®: nowa wersja jeszcze prostsza i elastyczniejsza w zastosowaniu

WAGO flexROOM® to standaryzowane
rozwiązanie do łatwej i szybkiej realizacji
automatyki pomieszczeniowej. Na targach Light
+ Building 2016 przestawiona została nowa
koncepcja oprogramowania, oferująca możliwość
jeszcze szybszej parametryzacji. Wersję tę
charakteryzuje między innymi całkowicie nowy
interfejs graficzny użytkownika, który powinien
zdecydowanie poprawić wygodę obsługi.
Przy opracowywaniu nowej wersji aplikacji
flexROOM® WAGO kierowało się praktycznymi
uwagami użytkowników. Nowy „Look & Feel“
wygląda nie tylko zdecydowanie lepiej, ale także
zapewnia jeszcze większą płynność procesu
parametryzacji, dzięki nowemu podziałowi masek
konfiguracyjnych i większym możliwościom
wprowadzania ustawień. Głównym założeniem
filozofii flexROOM® jest podział pomieszczenia na
zdefiniowane segmenty. Tworzą one najmniejszą
jednostkę organizacyjną pomieszczenia i są
często przyporządkowane do jednego okna.
Dzięki temu, przy pomocy flexROOM® można
dowolnie zmieniać sposób użytkowania pomieszczeń. W przypadku modyfikacji wystarczy tylko
wprowadzić do oprogramowania zmiany segmentów pomieszczenia i przy pomocy kilku ustawień
dostosować parametry oświetlenia, ochrony
przeciwsłonecznej i regulacji temperatury.

W nowej wersji
flexROOM® graficzny
interfejs użytkownika,
służący do konfiguracji,
przystosowany jest także
do tabletów i smartfonów.
Można wprowadzać w nim
indywidualne ustawienia
i sprawdzać status systemu.

Szybsza praca
dzięki lepszej nawigacji
Zastosowanie internetowej wersji interfejsu
użytkownika na bazie HTML5 pozwala na obsługiwanie nowej wersji flexROOM® także na tabletach
i smartfonach. Interfejs jest ponadto bardziej
przejrzysty i ergonomiczny w zastosowaniu,
między innymi dzięki nawigacji na pasku,
stosowanej w wielu nowoczesnych programach
narzędziowych. Dodatkową zaletą w zakresie
realizacji automatyki pomieszczeniowej jest to,
że nowa wersja obsługuje teraz także moduł
multimastera DALI z oferty WAGO. Może on
sterować pracą maksmalnie 64 balastów
elektronicznych i 16 czujników w jednej linii.
Dzięki zastosowaniu sterownika WAGO
PFC200, flexROOM® umożliwi w przyszłości
pewną konfigurację i transmisję danych przez
HTTPS i SFTP. WAGO zamierza proponować
w przyszłości coraz więcej rozwiązań dla
automatyki pomieszczeniowej w oparciu
o modularny WAGO-I/O-SYSTEM 750, na którym
bazuje flexROOM®. Priorytetem jest możliwość
tworzenia indywidualnych aplikacji, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań użytkownika.

Hala produkcyjna w świetle efektywnych i elastycznych technologii –
DALI i system zarządzania oświetleniem WAGO mają tu swój udział

Hala produkcyjna w świetle reflektorów
Prawidłowe oświetlenie miejsca pracy musi spełniać wiele warunków: ma być
niezawodne, efektywe i stwarzać odpowiednią atmosferę dostosowaną do potrzeb. Przy
zastosowaniu wydajnego systemu sterowania pojawiają się jeszcze dodatkowe zalety:
brak konieczności programowania podczas rozruchu oraz profesjonalnego wsparcia
zewnętrznych służb podczas zmiany konfiguracji i serwisowania. Takie rozwiązanie
wdrożyło niedawno WAGO w swojej nowej sztancowni w Minden-Päpinghausen.
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Oświetlenie powierzchni około 25 000 metrów kwadratowych to dla automatyki budynkowej spore wyzwanie. Jeden moduł I/O może sterować nawet 64 punktami świetlnymi
DALI. Do jednego sterownika WAGO podłączonych jest dziesięć takich modułów.

25 000 metrów kwadratowych to niemal
powierzchnia trzech boisk piłkarskich:
w nowej sztancowni WAGO potencjał inwestycyjny wynosi około 20 milionów euro.
Budynek, który jeszcze pod koniec 2014 roku
czekał na umeblowanie, w ostatnich kilku miesiącach zmienił się nie do poznania. „Wymieniliśmy
całe wyposażenie techniczne – zostawiliśmy
jedynie instalacje tryskaczowe“, mówi Marcus
Kübler. W ramach prac renowacyjnych zarządca budynku WAGO i jego koledzy planują
także nowe oświetlenie hali prodykcyjnej.
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Automatyzacja to podstawa
także przy sterowaniu oświetleniem
Sercem systemu zarządzania oświetleniem
WAGO jest nowa generacja sterowników
PFC200 z dołączonymi modułami I/O z serii
WAGO‑I/O‑SYSTEM 750. Najważniejszym elementem tej układanki jest moduł I/O DALI, który
umożliwia podłączenie nawet 64 opraw oświetleniowych DALI i 16 czujników DALI. Do sterownika można podłączyć dziesięć takich modułów
DALI, a także inne moduły I/O dla każdego
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| ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM
Szef działu zarządzania
budynkiem Marcus Kübler:
„System zarządzania
oświetleniem WAGO
na pierwszym miejscu
stawia najważniejsze
aspekty: efektywność,
niezawodność i obsługę.“

typu sygnałów i realizujące różne zadania, na
przykład pomiar energii w sieci trójfazowej,
komunikację radiową z bezbateryjnymi przyciskami EnOcean lub transmisję dwustanowych
sygnałów wejściowych i wyjściowych.
Ze względu na dużą powierzchnię w hali produkcyjnej WAGO w Päpinghausen zainstalowano
w sumie cztery systemy automatyki oświetleniowej. „Musieliśmy mieć na względzie przede
wszystkim maksymalną możliwą długość linii
DALI, która wynosi 300 metrów przy przekroju
przewodu 1,5 mm²“, wyjaśnia Marcus Kübler.
Z tego względu cztery sterowniki PFC200
umieszczono w osobnych skrzynkach rozdzielczych, zainstalowanych w środku budynku.
Komunikują się one między sobą i z centralną
dyspozytornią po sieci MODBUS TCP.

Nowoczesna wizualizacja internetowa
na bazie HTML5
Sam sprzęt daje wprawdzie wiele możliwości,
ale nie on jest odpowiedzialny za wydajność
systemu zarządzania oświetleniem: WAGO
zaimplementowało do każdego sterownika
specjalną aplikację, dzięki której programowanie
nie jest już potrzebne – zarówno podczas
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rozruchu, jak i w trakcie bieżącej eksploatacji
wszystkie ustawienia wprowadza się przy
pomocy myszy. Oprogramowania nie trzeba
instalować lokalnie, ponieważ graficzny interfejs
użytkownika dostępny jest przez standardową
przeglądarkę internetową. Wizualizacja bazująca
na HTML5 czyni pracę wyjątkowo komfortową.
Pierwszym krokiem przy konfiguracji jest nadanie
wszystkim urządzeniom DALI (oprawom oświetleniowym, czujnikom i przyciskom) adresów DALI.
Następnie tworzy się połączenia z przyciskami
EnOcean lub definiuje dwustanowe wartości
wejściowe i wyjściowe. Punkty świetlne grupuje
się w tzw. wirtualne pomieszczenia; w hali produkcyjnej w Päpinghausen są to na przykład ciągi
komunikacyjne lub strefy maszyn produkcyjnych.
Dowolność jest tu właściwie nieograniczona.
Na przykład lampy, należące do jednego wirtualnego pomieszczenia, mogą być przypisane
do dowolnego sterownika wewnątrz sieci.

Wiele różnych funkcjonalności
Oprogramowanie do sterowania oświetleniem
pozwala zapewnić nie tylko efektywność energetyczną, lecz także komfort i bezpieczeństwo
pracy. Oprócz funkcji ściemniania i załączania/
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wyłączania óswietlenia, można realizować także
wiele wyrafinowanych zadań wynikających
z zastosowania odpowiednich czujników: na
przykład sterowanie oświetleniem dziennym
zmniejsza natężenie światła lamp w zależności
od jasności otoczenia, czujniki obecności
sprawiają, że światło zapala się tylko wtedy,
gdy ktoś znajdzie się w danej strefie. Poprzez
funkcję zwaną „scheduler“ można dla każdego
dnia tygodnia i dla każdej zgodziny szczegółówo
zdefiniować sceny świetlne, na przykład centralne
wyłączenie światła po zakończeniu pracy.

go zamówić wraz z modułami I/O do sieci DALI,
EnOcean, pomiaru energii oraz dwustanowymi
modułami wejść i wyjść. „System zarządzania
oświetleniem WAGO jest wprost idealny do
hal produkcyjnych i magazynowych, ponieważ
na pierwszym miejscu stawia najważniejsze
aspekty: efektywność, niezawodność i wygodną
obsługę“, podsumowuje Marcus Kübler. „Programowanie zdecydowanie do nich nie należy.“
TEKST Dirk Röscher | WAGO
ZDJĘCIA WAGO

»System zarządzania oświetleniem WAGO jest wprost
idealny do hal produkcyjnych i magazynowych,
ponieważ na pierwszym miejscu stawia najważniejsze
aspekty: efektywność, niezawodność i obsługę«

System zarządzania oświetleniem WAGO
w połączeniu z DALI umożliwia nie tylko sterowanie, lecz także kontrolę stanu urządzeń. Dla każdej
oprawy oświetleniowej liczony jest czas pracy,
co umożliwia zaplanowanie prac serwisowych
z wyprzedzeniem. Stosowne komunikaty informują o uszkodzeniu sprzętu oświetleniowego.
Oprogramowanie może zawierać także wiele
innych informacji przydatnych dla służb serwisowych, na przykład o rodzaju sprzętu oświetleniowego, oraz oferować narzędzie do jego wymiany.

Awans na półkę wyrobów standardowych
Doświadczenia, jakie firma WAGO zebrała
podczas projektowania systemu sterowania
oświetleniem dla nowej sztancowni w Päpinghausen oraz dla innych klientów, nasunęły
kolejne rozwiązania na przyszłość. PFC200 wraz
z oprogramowaniem będzie wkrótce dostępny
jako wyrób standardowy. Klienci będą mogli

Główny
element
systemu zarządzania
oświetleniem WAGO: kilkoma
kliknięciami myszy wprowadza się w graficznym interfejsie użytkownika wszystkie parametry
oświetlenia – bez konieczności programowania!

| ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM

TEMAT WYDANIA

| ZARZĄDZANIE OŚWIETLENIEM

Szybki montaż oświetlenia za sprawą standardu Linect®

Przy budowie lokali na wynajem
trzeba działać szybko
Budynek „Taunusturm“ należy, zdaniem mieszkańców
Frankfurtu, do najpiękniejszych wieżowców w mieście. Światowy
potentat w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, firma
Tishman Speyer, zbudowała go na początku 2014 roku. Ten
ekologiczny projekt został opracowany przez spółkę Tishman Speyer
i Commerz Real AG. Priorytetem było efektywne wykorzystanie
zasobów i krótki czas realizacji. Dlatego też do montażu instalacji
oświetleniowej w budynku zastosowano system Linect®.

Tishman Speyer to jedna z najbardziej
znanych na świecie firm inwestujących w luksusowe nieruchomości,
działająca na terenie Ameryki
Północnej, Południowej, Europy
i Azji. Wiele przedsiębiorstw z całego
świata potrzebujących powierzchni
biurowych zaufało jej potencjałowi.
Wg danych z czerwca 2014, Tishman
Speyer realizował projekty lub
zarządzała powierzchnią liczącą
ponad 12,17 milionów m², o łącznej
wartości ponad 8,1 miliardów dolarów.
Do najbardziej znanych obiektów
należą Rockefeller Center i Chrysler
Center w Nowym Jorku, Torre Norte
w Sao Paulo i Ventura Corporate
Towers w Rio de Janeiro, jak również
OpernTurm we Frankfurcie.

Tishman Speyer realizuje aktualnie
wiele projektów, będących na
różnych etapach rozwoju, w Brazylii,
Chengdu, Frankfurcie, Gurgaon,
Hyderabad, Paryżu, Rio de Janeiro,
San Francisco, Sao Paulo, Szanghaju
i Suzhou. Na początku 2014 roku
dołączył do nich nowy obiekt
o nazwie „Taunusturm“, położony
w centrum Frankfurtu. Ten wieżowiec
o łącznej powierzchni pomieszczeń
biurowych 60 000 m² Tishman Speyer zbudował w przeciągu dwóch lat
i tutaj też przeniósł swoją niemiecką
siedzibę. Ekologiczne budownictwo
i efektywność energetyczna to
dla tego giganta nieruchomości
szczególnie ważne aspekty i one
właśnie stały się podstawowymi
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warunkami, które zostały uwzględnione w projekcie. Budynek miał
uzyskać najwyższy, platynowy
certyfikat LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design).

Duże wyzwanie budowlane
i logistyczne
Prace budowlane rozpoczęto na
początku 2012 roku. Lokalizacja
w samym centrum Frankfurtu
postawiła przed wszystkimi podwykonawcami ogromne wyzwania:
np. konieczność dokładnego
zaplanowania, kiedy i jakie materiały
mają zostać dowiezione na plac
budowy. Generalny wykonawca
zatrudniony przez Tishman Speyer
29

Wielowtyki Linect® wykluczają
niewłaściwe połączenie biegunów, stąd błędy w instalacji
w zasadzie się nie zdarzają.

Oświetlenie w technologii LED
miał za zadanie prowadzić roboty
w miarę możliwości bez przestojów.
Dlatego już podczas budowy wyższej
kondygnacji, na niższej rozpoczynano dalsze prace. Montaż instalacji
elektrycznej powierzono firmie
Salvia Elektrotechnik GmbH. To
średniej wielkości przedsiębiorstwo
zatrudnia około 180 pracowników
w czterech swoich siedzibach:
w Monachium, Frankfurcie, Eislingen
i Schkeuditz. Kierownikiem prac
w „Taunusturm“ z ramienia Salvia
Elektrotechnik został Steffen
Bergert. „Wykonaliśmy całą instalację zasilającą budynku – począwszy
od transformatorów średniego
napięcia, na gniazdkach i oświetleniu na poszczególnych piętrach
skończywszy“, mówi Steffen
Bergert. Prąd prowadzony jest
z transformatorów na poszczególne
piętra przy pomocy systemu szyn
zbiorczych. Na każdym piętrze
znajduje się skrzynka rozdzielcza,
z której prowadzone są odgałęzienia.
Przy dalszej rozbudowie piętra, dla
każdego najemcy zainstalowana
zostaje z reguły osobna rozdzielnica.
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W „Taunusturm“ zastosowano
wyłącznie nowoczesne oświetlenie
LED. Nie bez powodu: oszczędność
energii w porównaniu ze standardowymi technologiami wynosi w tym
przypadku około 20 procent , a to
ważny argument przy staraniach
o certyfikat LEED. „Żywotność
lamp LED jest znacznie dłuższa“,
mówi Sven Käppler, kierownik prac
elektrycznych w Salvia Elektrotechnik. Dzięki temu szybko amortyzują
się wyższe koszty zakupu sprzętu
oświetleniowego. Oświetlenie LED
ma poza tym dłuższy okres gwarancji, deklarowany przez producenta.

Montaż w ekspresowym tempie
Przy montażu lamp zdecydowano
się na technologię, która wprawdzie
pociąga za sobą większe koszty
instalacji, jednak na dłuższą metę
oferuje korzyści: uniwersalny system
montażu oświetlenia Linect®. System
ten nie jest związany z konkretnym
producentem sprzętu oświetleniowego i bazuje na technologii
połączeń wtykowych, co znacznie
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pozwala skrócić czas montażu instalacji. Standard Linect® stworzyło
stowarzyszenie ZVEI Linect®, do którego należą znani producenci z branży oświetleniowej i elektrycznej.
W „Taunusturm“ zastosowano oświetlenie sufitowe LED producentów Zumtobel i Siteco. „Wszystkie oprawy
wyposażone są w złącze Linect®,
do którego dołączamy wielowtyk
typu T WAGO“, wyjaśnia Sven
Käppler. WAGO, jako członek
stowarzyszenia wspierającego
standard Linect®, ma w swojej ofercie
szeroki asortyment komponentów do
wtykowej instalacji oświetleniowej.
W różnych miejscach sufitu zainstalowano ponadto skrzynki rozdzielcze
WINSTA®, także z asortymentu
WAGO. Oprawy oświetleniowe
podłączane są do nich przy pomocy
konfekcjonowanych przewodów
Linect®. Montaż kolejnych opraw,
które mają stanowić ciąg oświetleniowy, odbywa się przez podłączanie
ich za pośrednictwem wtyku

typu T do następnych przewodów
Linect®. W Salvia Elektrotechnik
w pełni doceniają zalety technologii
Linect®. Jednak tylko wtedy można
z nich czerpać pełną korzyść, gdy
potrzebne komponenty dostarczane
są na plac budowy „just in time“.
„Dlatego tak ważne są dla nas
krótkie terminy dostaw, które
oferuje WAGO“, podkreśla Bergert.
„Gdy na montaż i realizację nie ma
zbyt wiele czasu, trzeba działać
szybko.“ Przy długich czasach
dostaw nie byłoby to możliwe.
Oprócz szybkiego montażu
instalacji oświetleniowej Linect®
ma jeszcze jedną zaletę – wadliwe
styki lub błędne połączenie
biegunów są z zasady wykluczone.

DALI z możliwością
późniejszego montażu
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kombinację technologii Linect®
i DALI (Digital Addressable Lighting
Interface). W całym budynku
położono bowiem także przewody
sterownicze dla protokołu DALI.
W głównym lobby budynku DALI
już działa. W ciągu dnia można tam
realizować różne sceny świetlne.
Lampy LED podłączono przy
pomocy konfekcjonowanych
przewodów Linect®. Do tej pory
w „Taunusturm“ firma Salvia
Elektrotechnik zastosowała około
6 000 przewodów Linect®. W trakcie
dalszej rozbudowy pięter, które sukcesywnie są oddawane do użytku,
zapewne liczba ta jeszcze wzrośnie.
TEKST Michael Dewald | WAGO
ZDJĘCIA Klaus Ohlenschläger
| vor-ort-foto.de

Dla opraw oświetleniowych, które
mają być załączane lub przyciemniane pojedynczo, zastosowano

Zrównoważony rozwój w „Taunusturm“
Już na etapie powstawania projektu pamiętano
o idei zrównoważonego rozwoju; starano się
zachować ją zarówno podczas fazy budowlanej,
jak i przyszłej eksploatacji. Budynek został
zrealizowany jako projekt niskoenergetyczny,
w którym wykonawca stosuje we wszystkich
obszarach rozwiązania oszczędzające energię.
Na przykład systemy ogrzewania i klimatyzacji,
wbudowane w sufitach, pracują w systemie
energooszczędnym i dzięki temu oszczędzają
około 30 procent energii w porównaniu

z systemami poprzedniej generacji. Szkło
przeciwsłoneczne, elewacja z naturalnego
kamienia, technologia oszczędzająca zużycie
wody i wykorzystanie wody opadowej,
inteligentne systemy windowe, energooszczędne
oświetlenie LED – lista zastosowanych rozwiązań
jest długa. Celem, który założyła sobie firma
Tishman Speyer, jest uzyskanie certyfikatu
zgodnego z amerykańskim standardem LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design).
Gra toczy się o najwyższy, platynowy laur.

APLIKACJE

| AUTOMATYKA BUDYNKOWA

W rozbudowanym systemie sterowania oświetleniem wykorzystano standard DALI
i technologię radiową EnOcean

Nowoczesny park technologiczny
wymaga innowacyjnych rozwiązań
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni jest
wizytówką miasta i efektownym symbolem współczesnej
architektury Pomorza. Na powierzchni prawie 80 tys. m2,
uruchomiono część biurowo-laboratoryjną oraz wystawienniczokonferencyjną. Innowacyjne komponenty WAGO zostały włączone
do projektu, jako rozwiązania adekwatne do potrzeb funkcjonalnoużytkowych tego supernowoczesnego przedsięwzięcia.

PPNT powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości w regionie, szczególnie firm realizujących innowacyjne projekty oparte o wysoko
zaawansowane technologie. Aby promować
innowacyjność, sam obiekt musiał wyróżniać się
i to zarówno pod względem architektonicznym,
jak i zastosowanych rozwiązań technicznych.
Doceniło to jury prestiżowego konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
przyznając mu nagrodę Budowy Roku 2013.
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Dla WAGO i firmy vBASS, partnera realizującego
obiekt, najważniejszym zadaniem było uruchomienie i wdrożenie systemu sterowania oświetleniem oraz monitoringu zużycia energii elektrycznej w dwóch wielkokubaturowych obiektach
– hali wystawienniczej ze stropem na wysokości
kilkunastu metrów oraz kilkukondygnacyjnym
budynku biurowym. Ich wspólną cechą architektoniczną, która ma spore znaczenie w przypadku
sterowania oświetleniem, są całkowicie przeszkolone fasady o łącznej powierzchni 30 tys. m2!

33

APLIKACJE

| AUTOMATYKA BUDYNKOWA

W całym kompleksie
zastosowano 37 swobodnie programowalnych
sterowników WAGO
750-881, które tworzą
wspólny system zarządzania
budynkami.

DALI najlepszy do oświetlenia
System automatyki steruje ponad 350 obwodami
oświetleniowymi, w tym oświetleniem ciągów
komunikacyjnych i iluminacji zewnętrznej
budynku, a także sal konferencyjnych,
kinowych i wystawienniczej. „Na obiekcie
zastosowano 37 swobodnie programowalnych
sterowników WAGO 750-881, które tworzą
wspólny system zarządzania budynkami
biurowo-laboratoryjnym oraz konferencyjno-wystawienniczym”, wyjaśnia Tomasz Gruda,
właściciel firmy wykonawczej vBASS Automatyka
Budynkowa. „Większość operacji związanych
z zarządzeniem budynku odbywa się z poziomu
aplikacji zainstalowanej na komputerze.”
System sterowania oświetleniem w całym
kompleksie jest bardzo rozbudowany. Umożliwia
współdziałanie wielu urządzeń i technologii
wykorzystywanych w zarządzaniu oświetleniem:
począwszy od różnych źródeł światła, sterowanie
oprawami za pomocą czujek, poprzez zastosowanie standardu oświetleniowego DALI czy techno-
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logii EnOcean, aż po zaawansowane algorytmy
sterowania. Obwody oświetleniowe działają
w trybie automatycznym, z wykorzystaniem
43 czujek ruchu, bądź w trybie harmonogramów
czasowych pracy opraw umożliwiających ustawienia 8 kanałów czasowych załączenia/wyłączenia oświetlenia dla każdego ze 162 obwodów,
w tym 46 stanowiących iluminację zewnętrzną
budynku. Dzięki temu, w skali całego obiektu,
można znacząco obniżyć koszty zużycia energii.
Oświetlenie w salach kinowych i konferencyjnych
sterowane jest za pomocą systemu DALI.
W związku z tym, że wspiera on dwukierunkową
wymianę danych pomiędzy sterownikiem
a statecznikiem DALI, możliwe jest nie
tylko automatyczne załączanie, ale również
automatyczna regulacja poziomu natężenia
oświetlenia. Atutem tego rozwiązania jest także
możliwość wyboru scen świetlnych, czyli zmianę
predefiniowanych warunków oświetleniowych
w zależności od wyboru użytkownika.
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Technologia radiowa EnOcean

Wizualizacja przez WWW

Wykorzystanie technologii EnOcean w tych pomieszczeniach pozwoliło na zrealizowanie funkcji
włączania/wyłączania oraz ściemniania opraw na
przyciskach niewymagających oprzewodowania,
ani też zasilania bateryjnego. Technologia
radiowa stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych
obszarów budynku, gdzie podejścia kablowe są
trudno dostępne lub też, ze względów architektonicznych, niemożliwy jest tradycyjny montaż.

„Ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem jest
system wizualizacji BMS oparty na przeglądarce
internetowej”, mówi Tomasz Gruda. „Komputer BMS odpytuje i steruje bezpośrednio
sterownikami poprzez protokół TCP/IP. Nie
zastosowaliśmy żadnego licencjonowanego
produktu, gdyż zdecydowaliśmy się stworzyć
dedykowane rozwiązanie pod klienta. Sami
napisaliśmy aplikację umożliwiającą sterowanie
wszystkimi funkcjami z poziomu komputera.
Rozwiązanie bazuje na MySQL, AJAX, PHP
i wbudowanym w WAGO interfejsie SSI.”
Dzięki temu koszt implementacji był niewielki,
a rozwiązanie może być zastosowane na
każdym komputerze użytkownika, bez
dodatkowych kosztów licencji.

Monitorowanie energii
Do realizacji monitorowania zużycia energii
elektrycznej w budynku biurowo-laboratoryjnym
wykorzystano te same sterowniki WAGO,
które zarządzają systemem oświetleniowym. To znacznie uprościło rozwiązanie,
obniżyło koszt inwestycji i było ważnym
argumentem dla projektantów i inwestora przy
wyborze systemu automatyki dla PPNT.
Wszystkie dane są zbierane, a następnie
udostępnianie poprzez aplikację prezentującą
sumaryczne zużycie mocy przez poszczególnych
najemców. Aplikacja umożliwia monitorowanie
zużycia energii elektrycznej na podstawie
520 zainstalowanych w obiekcie liczników.
Informacje przedstawione są z podziałem na
poszczególne pomieszczenia oraz zużycie
w aktualnym i poprzednim miesiącu.

TEKST Leszek Radomski | WAGO ELWAG
ZDJĘCIA WAGO ELWAG
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Pomiary i analiza 45 obwodów elektrycznych przy pomocy 3 sterowników PFC200

Fabryka jutra w podwrocławskim
Skarbimierzu
Skarbimierz – miasto z bogatą historią, której dodatkowego rumieńca
dodawało istnienie wojskowego lotniska. Dziś pozostałością
po nim jest licząca ponad 400 hektarów Wałbrzyska Specjalna
Strefa Ekonomiczna „Invest – Park”. Tam właśnie swoją siedzibę
ulokowała amerykańska firma Donaldson Company Inc.,
produkująca filtry przemysłowe. Za zintegrowany system automatyki
w zakładzie odpowiadają sterowniki WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Głównym wykonawcą została firma
Takenaka Europe Gmbh sp. z o.o. i to
ona zaprosiła WAGO do dalszych
rozmów z przedstawicielem firmy
Donaldson. Proces powstawania
koncepcji funkcjonowania budynku
zapoczątkował szereg spotkań.
W tracie rozmów okazało się, że
oczekiwania i założenia inwestora
dotyczące obiektu są podobne do
rozwiązań zastosowanych w siedzibie WAGO ELWAG we Wrocławiu.
Jedna zwarta struktura budynku
miała się dzielić na część biurową
oraz produkcyjno-magazynową.
Przedstawiciele inwestora prze-

konali się osobiście, że działający
u nas system automatyki jest tani
w instalacji i eksploatacji, a przy tym
elastyczny i szybki w rozbudowie
czy modernizacji. Dodatkowym
atutem dla systemu automatyki
budynkowej WAGO było to, że na
rynku jest duża liczba firm, która
potrafi go uruchomić, serwisować,
wdrażać czy dopasowywać.
Dostaliśmy zielone światło do rozpoczęcia prac projektowych. Kolejne
spotkania branżowe, koordynowane
przez Takenaka, ruszyły pełną parą.
„Koordynacja prac projektowych

WAGO DIRECTBUDOWNICTWO | 2017

systemu automatyki jest nie lada
wyczynem. W naszym przypadku
instalacja automatyki obejmowała
różne branże, tj. elektryczną, wentylacyjną, niskoprądową i wszędzie
sterowane były inne instalacje.
Najważniejsze w całym projekcie
było to, aby doprowadzić do
połączenia wszystkich tych instalacji i pozwolić na wymianę informacji
między nimi, gdyż to daje możliwości
zdecydowanie większych profitów,
czyli o wiele większe oszczędności
i niezawodność” – mówi Andrzej
Krawczyński, czołowy inżynier wdrożenia systemu BMS firmy Takenaka.
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Sterowanie HVAC
i oświetleniem
W siedzibie firmy Donaldson
zainstalowano siedem rozdzielnic
zasilająco – sterowniczych, zarządzających pracą układów wentylacji.
W każdej z nich zamontowany został
sterownik WAGO 750-880, który
komunikuje się z operatorskim panelem dotykowym zamontowanym na
elewacji rozdzielnicy i służy do lokalnego zarządzania podsystemem.
Komunikacja między sterownikami
i panelami operatorskimi odbywa się
poprzez sieć ETHERNET i protokół
komunikacyjny MODBUS IP.
Do ogrzewania pomieszczeń wykorzystano 2 kotły gazowe współpracujące z rozdzielaczem, układem
sprzęgła hydraulicznego i zasobnikami, a także system pomp i zawo-

rów. Zadaniem węzła sieciowego
WAGO, bazującego na sterowniku
750-880, jest kontrola i monitorowanie urządzeń oraz sterowanie pracą
całego układu technologicznego
tak, aby osiągnąć zakładane przez
użytkownika parametry wody.
Oświetlenie w pomieszczeniach
biurowych sterowane jest
przyciskami, a obecność osób
weryfikują odpowiednie czujniki.
Jeśli nie ma nikogo, światło
zostaje automatycznie wyłączone.
W przestrzeni wspólnej, zamiast
12 dwuklawiszowych przycisków,
umieszczono jeden dotykowy panel
graficzny, na którym każdy widzi,
gdzie i co ma wcisnąć, żeby włączyć
odpowiednie oprawy oświetleniowe.
Dzięki temu zabiegowi zmniejszona
został ilość okablowania, a zwiększona ergonomia i komfort obsługi.

Wisienka na torcie
Zarządzanie i analiza mediów to
najciekawszy element całego
projektu automatyki i przysłowiowa
„wisienka na torcie”. Okazało się,
że w rozdzielnicy głównej, która
zasila całą fabrykę, należało mierzyć
blisko 45 obwodów elektrycznych.
W klasycznym rozwiązaniu
można byłoby zainstalować
45 analizatorów i 45 wyświetlaczy
cyfrowych na szafie elektrycznej,
ale to spowodowałoby bardzo
nieprzejrzysty system do nadzoru.
WAGO zaproponowało innowacyjne
rozwiązanie: w rozdzielnicy głównej
zainstalowano 3 sterowniki PFC200,
do których podłączono 45 kart,
tzw. analizatorów parametrów
sieci energetycznej. W ten sposób
przeprowadzane są pomiary i analiza
45 obwodów elektrycznych.

»Przy pomocy sterowników
WAGO PFC200 przeprowadza się pomiary i analizę
45 obwodów elektrycznych.«
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Następnie, w tym samym
pomieszczeniu rozdzielni, zainstalowano 24-calowy ekran dotykowy
z interfejsem komunikacyjnym
MODBUS IP, który jest w pełni
wspierany przez sterowniki PFC.
Na ekranie przedstawiane są
wizualizacje wszystkich wartości
pomiarowych wymaganych przez
inwestora, a personel obsługujący
może swobodnie zmieniać maski,
dotykając odpowiednie miejsca na
ekranie. Dodatkowo wykorzystane
zostały porty RS-485 zainstalowane
na sterowniku, które wykorzystując
protokół MODBUS RTU realizują komunikację z licznikami wody i gazu.
Na szczególną uwagę zasługuje
inteligentny „strażnik mocy”.
Wykorzystując biblioteki do odczytu
informacji z rozliczeniowego licznika
energii elektrycznej oraz korzystając
z protokołu komunikacyjnego IEC,
system ma pełną informację m.in.
o sumarycznym poborze energii dla
całego budynku. W wyniku szczegółowych algorytmów ustalonych
z inwestorem został opracowany

specjalny model zachowania
systemu elektrycznego, który
w przypadku nadmiernego zużycia
energii prowadzi do przejścia
poszczególnych odbiorników
w ekonomiczny tryb pracy. Rozwiązanie to uchroni właściciela obiektu
przed naliczeniem przez dostawcę
energii elektrycznej kar umownych,
związanych z przekroczeniem
zamówionej mocy energii.
Wszystkie systemy zarządzające
instalacjami w obiekcie zostały ze
sobą połączone siecią światłowodową, do której podłączono także
komputer z aplikacją BMS Asix4WAGO. Początkowo była to ograniczona
licencja, obejmująca kilka tysięcy
punktów. Później, ze względu na
nieduże koszty, użytkownik
zdecydował się rozbudować ją do
wersji nielimitowanej. System ten
na bieżąco monitoruje oraz steruje
pracą poszczególnych instalacji,
a ponadto posiada obsługę alarmów
o ewentualnych odchyleniach
parametrów czy usterkach.
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Podsumowanie
Czy opłaca się budować tak zaawansowaną instalację? Na dobrą sprawę
fabryka mogłaby działać i bez tego.
To prawda, ale czy to działanie
byłoby optymalne z punktu widzenia
kosztów eksploatacji? Na pewno
nie. Osobne instalacje automatyki
oczywiście będą działać (każda
we własnym zakresie), ale dopiero
gdy je zintegrujemy w jeden spójny
system, który będzie wykorzystywał
informacje ze wszystkich podsystemów do globalnej optymalizacji
działania, wówczas rozpocznie się
prawdziwe oszczędzanie. Zintegrowany system automatyki wyposażony w centralny system zarządzania
BMS może kosztować więcej na
etapie inwestycyjnym, ale dzięki
oszczędnościom poczynionym
podczas zoptymalizowanej eksploatacji dość szybko się zamortyzuje
i zacznie „na siebie zarabiać”.
TEKST Daniel Szewczuk | WAGO ELWAG
ZDJĘCIA Takenaka Europe Gmbh sp. z o.o.
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BACnet – jeszcze łatwiejsze
tworzenie połączeń
Nowy sterownik i interfejs ECO dla sieci BACnet/IP:
tanie i wygodne rozwiązanie dla automatyki budynkowej

W ramach technicznego wyposażenia
budynku funkcjonuje szereg urządzeń
z różnorodnymi protokołami komunikacyjnymi, które muszą ze sobą współpracować.
Zadaniem sieci BACnet, będącej
ogólnoświatowym standardem, jest
połączenie ze sobą tych samodzielnych
jednostek technologicznych.
Nowy sterownik ECO dla BACnet/IP
(750-831/000-002) jest korzystnym
cenowo rozwiązaniem stworzonym
przez firmę WAGO z myślą o aplikacjach
obejmujących stosunkowo niewiele obiektów. I kolejna nowość: interfejs BACnet/IP
(750‑330), który można stosować jako moduł
zbierający dane i samodzielny ministerownik.

Nowy sterownik BACnet/IP
w wersji ECO jest optymalnym
cenowo rozwiązaniem w aplikacjach,
w których liczba obiektów BACnet
nie przekracza 256. Natomiast nowy
interfejs BACnet/IP jest z założenia
modułem udostępniającym dane,
umożliwiającym równocześnie
przejęcie załączeń czasowych,
zapisów trendów i alarmów.

Do obsługi nawet 256 obiektów
BACnet: nowy sterownik BACnet/IP

Wydajny moduł zbierający dane:
nowy interfejs BACnet/IP

LON®, KNX i DALI to trzy najbardziej typowe
protokoły komunikacyjne stosowane w automatyce budynkowej. Nowy sterownik ECO dla sieci
BACnet/IP integruje podsystemy, bazujące na
tych protokołach, w jeden system sterowania
budynkiem, oparty na standaryzowanej komunikacji. To umożliwia na przykład łatwe i wydajne
realizowanie automatyki pomieszczeniowej
lub HVAC. Oferowany przez WAGO sterownik
BACnet/IP w wersji ECO (750-831) jest optymalnym cenowo rozwiązaniem – do wszystkich
tych zastosowań, w których liczba obiektów
BACnet nie przekracza 256. Nowe urządzenie
wyposażone jest w wewnętrzną pamięć Flash
o pojemności 4,5 MB, można je swobodnie
programować w językach IEC 61131-3, dysponuje
slotem na kartę SD oraz posiada 2-portowy
switch do tworzenia topologii liniowej ETHERNET.

Rozproszony odczyt, powiązanie i przesył
sygnałów I/O: nowy interfejs BACnet/IP (750-330)
jest z założenia modułem zbierającym dane,
umożliwiającym równocześnie przejęcie załączeń
czasowych, zapisów trendów i alarmów. Interfejs
sieciowy BACnet zgodny z certyfikacją rev. 12
może zarządzać maksymalnie 256 obiektami
BACnet. Łatwą konfigurację i szybki
rozruch umożliwia oferowane przez
WAGO oprogramowanie narzędziowe.
Oba urządzenia wspierają standardowy
profil sprzętowy BBC (BACnet-Building
Controller), budynkowe bloki współdziałania
(BIBB = BACnet Interoperability Building Blocks)
oraz współdziałanie obszarów. Dzięki wymienionym cechom możliwa jest pełna integracja
z urządzeniami BACnet innych producentów.

NOWOCZESNE STEROWANIE OŚWIETLENIEM
NA BAZIE DALI
Elastyczne rozwiązania i łatwy rozruch

Moduł DALI multimaster – idealny interfejs w ramach WAGO-I/O-SYSTEM 750

Czujniki DALI do równoległego podłączania razem z urządzeniami zasilającymi w jednej linii DALI
Konfigurator DALI z nowym interfejsem użytkownika, ułatwiającym wygodną konfigurację
i rozruch kompleksowej sieci DALI
www.wago.com/dali

tel. 71 360 29 70
fax 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 autorskiego. Rozpowszechnianie i zmiana zawartości stron, jak i filmów jest niedozwolona.
Dostęp do tych zawartości nie powinien być rozpowszechniany w celach komercyjnych, jak i udostępniany osobom trzecim. Ochroną prawa
autorskiego objęte są także zdjęcia i filmy, które zostały udostępnione WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. przez osoby trzecie.

60336261 ● 0888-0814/0000-0558 ● WAGO direct budownictwo PL ● 2017 ● Zastrzega się prawo do zmian technicznych

WAGO ELWAG Sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław
wago.elwag@wago.com
www.wago.com

