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Biura handlowe O firmie ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH

 

W naszej działalności wykorzystujemy system zarządzania ja-
kością zgodny z normą DIN ISO 9001:2000. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować szpi-
talom i placówkom medycznym niezawodne systemy zasilania 
spełniające najwyższe wymagania.

Nasze produkty

 ■ Rozdzielnice niskonapięciowe w wersjach poddanych pró-
bom typu całkowitym (TTA) i częściowym (PTTA)

 ■ System sterująco-kontrolny do zasilania placówek me-
dycznych w energię elektryczną zgodnie z  
IEC 60364-7-710:2002-11/ DIN VDE 0100-710:2002-11

 ■ Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy w technologii foliowej
 ■ Systemy monitorujące prąd upływowy, różnicowy i roboczy

Usługi

 ■ Doradztwo w zakresie rozwoju konstrukcji
 ■ Przeprowadzanie analiz sieciowych
 ■ Planowanie i zarządzanie projektami
 ■ Instrukcje i szkolenia dla personelu
 ■ Infolinia serwisowa
 ■ Konserwacja i naprawa

ODDZIAŁY
ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH
Broner Ring 30 
D-04668 Grimma
Tel.:  +49 (0) 3437 92 11-0
Fax:  +49 (0) 3437 92 11-26
E-mail: info@esa-grimma.com
Internet:  www.esa-grimma.com

BIURO HANDLOWE ARNSBERG
ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH
Asternwinkel 1
D-59755 Arnsberg
Tel.:  +49 (0) 2932 89 11 87
Fax:  +49 (0) 3437 92 11 20 310

BIURO HANDLOWE RAUENBERG
ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH
Römerstr. 2a 
D-69231 Rauenberg
Tel.:  +49 (0) 7253 93 49 42
Fax:  +49 (0) 7253 93 49 48

BIURO HANDLOWE NEUFAHRN
ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH
Carl-Diem-Straße 12
D-85375 Neufahrn
Tel.:  +49 (0) 8165 40 94 660
Fax:  +49 (0) 3437 92 11 20 300
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Siedziba w mieście Grimma: 
Zakład produkcyjny z administracją na powierzchni 7000 m² – produkcja nowoczesnych rozdzielnic, centrum obróbkowe CNC, produkcja układów elektronicz-
nych, badania i rozwój

Ekspert w zakresie rozdzielnic 
niskonapięciowych

ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH jest stale powięk-
szającym się średnim przedsiębiorstwem, działającym w prze-
myśle elektrotechnicznym. 
Produkcję rozdzielnic niskonapięciowych rozpoczęliśmy w 
1992 roku. Dziś na całym świecie oferujemy niezawodne sys-
temy zasilania dla kolei, przemysłu, obiektów budowlanych i 
szpitali.

 
 ■ Firmowe innowacje technologiczne,
 ■ Ciągły rozwój produktów,
 ■ Wiedza i doświadczenie techniczne,
 ■ Jakość, niezawodność i
 ■ Serwis

tworzą podstawy perspektywicznych rozwiązań technicznych i 
wpisują się w filozofię firmy ESA Elektroschaltanlagen Grimma 
GmbH. 

Naszym działaniom od samego początku przyświeca jeden cel:  
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ludzi i niezawod-
ności funkcjonowania naszych produktów!

Certyfikowana jakość rozwiązań dla szpitali

Nasze produkty i systemy:
 ■ spełniają wymagania najnowszych norm i przepisów,
 ■ zostały przetestowane i certyfikowane przez niezależne 
laboratoria badawcze.
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Produkty i systemy do zasilania szpitali 
w energię elektryczną 

Niskonapięciowa aparatura rozdzielcza 
i sterownicza

Główna rozdzielnica tablicowa LVMD

Rozdzielnica główna budynkowa MBDB z modułem 
przełączającym UEGL

Rozdzielnica tablicowa systemu IT IPS do obszarów 
grupy 2 z modułem przełączającym i monitorującym 
UEI‑710 oraz systemem do wykrywania uszkodzeń 
izolacji IFS 

Podrozdzielnica SD do obszarów grupy 0 i 1 oraz 
do zasilania obszarów zwykłych

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Moduł przełączający UEGL do rozdzielnic głównych

Moduł przełączający i monitorujący UEI‑710, ÜEI‑710 
do rozdzielnic tablicowych systemu IT

System wykrywania uszkodzeń izolacji IFS

System monitorujący prąd różnicowy i roboczy RCM

Wyświetlacz i systemy operacyjne FolioTec, BMTI 5, 
ANZ 05

Sterowanie oświetleniem i podłączanie do 
systemów innych producentów przy użyciu 
cyfrowych urządzeń wejściowych/wyjściowych MPM

Standardowa magistrala polowa CAN

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Jakość i serwis z jednego źródła 

Ciągła kontrola własnych systemów odpowiadających najwyż-
szym standardom – także przez niezależne laboratoria ba-
dawcze – pozwala nam zapewnić jednakową, wysoką jakość. 
Dzięki stałemu kontaktowi z doświadczonymi inżynierami ds. 
planowania i testowania oraz członkami komisji standaryza-
cji (DKE) możemy zagwarantować najwyższą niezawodność 
i bezpieczeństwo.

Nasz dział inżynieryjny zawsze służy klientom radą i pomocą. 
Oferujemy również kompleksowy serwis – od planowania po 
realizację, włącznie z konserwacją.

1
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HospEC® – Schemat poglądowy rozdzielnic i systemów funkcyjnych w szpitalach

              Wymagania

W każdym szpitalu czy placówce medycznej najważniejsze 
jest zdrowie pacjentów. Przerwanie zasilania może prowadzić 
do poważnych komplikacji w leczeniu, a w najgorszym wypad-
ku stwarzać również zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Dlatego placówki medyczne potrzebują nowocze-
snych i niezawodnych urządzeń zasilających. Firma ESA 
Elektroschaltanlagen Grimma GmbH, mając na uwadze ten 
fakt, zaprojektowała system sterująco-kontrolny HospEC® za-
pewniający niezawodne zasilanie szpitali w energię elektrycz-
ną, który spełnia najwyższe wymagania pod względem nie-
zawodności urządzeń zasilających dla placówek medycznych 
zgodnie z normą IEC 60364-7-710:2002-11 i DIN VDE 0100-
710:2002-11.

Nasze rozwiązanie HospEC® – jeden system

Zintegrowany system sterująco-kontrolny HospEC® zapewnia 
niezawodne, wygodne i ekonomiczne zasilanie szpitali w ener-
gię elektryczną. Dzięki naszej technologii możemy optymalnie 
zrealizować wszystkie zadania szpitala lub placówki medycz-
nej w zakresie kontroli, monitorowania i sterowania.

Elastyczność systemu HospEC® pozwala na efektywne jego 
zastosowanie w najróżniejszych warunkach. System ten ce-
chuje kompleksowa funkcjonalność, łatwe planowanie i mon-
taż. Ponadto pozwala on na znaczną oszczędność kosztów 
zarówno podczas eksploatacji i konserwacji, jak i rozbudowy 
czy modyfikacji.

Państwa korzyści

 ■ Bezpieczne monitorowanie, archiwizowanie, sterowa-
nie i wyświetlanie stanu roboczego systemu zgodnie ze 
standardami

 ■ Integracja z innymi aplikacjami i otwara architektura 
systemu

 ■ Kompatybilność z zespołami innych producentów dzięki 
połączeniom z systemami magistrali przez cyfrowe moduły 
wejściowe/wyjściowe i złącza magistrali

 ■ łatwe rozszerzenie i adaptacja dzięki budowie modułowej
 ■ wszystkie informacje są dostępne także poza strefą 
sterylną

 ■ optymalizacja zużycia energii, wydajności i kosztów
 ■ oszczędność czasu i kosztów podczas planowania, mon-
tażu i eksploatacji

 ■ wysoka niezawodność i dostępność dzięki wzajemnej 
kontroli wszystkich komponentów systemu

 ■ fachowy serwis i konserwacja  

Katalog przeglądowy

Kompletne zasilanie energią elektrzcyną obszarów użytkowanych 
medycznie z systemem sterująco-kontrolnym HospEC®
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Główna rozdzielnica tablicowa LVMD

1.1

Niskonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

Wymagania

Główna rozdzielnica tablicowa LVMD jest centralną rozdzielni-
cą w szpitalu. To w niej określona jest podstawowa struktura 
zasilania podstawowego (GS) i rezerwowego (SS). Ze względu 
na ich duże znaczenie system ten musi spełniać ścisłe wy-
magania pod względem niezawodności eksploatacyjnej i bez-
pieczeństwa osób. Dlatego też musi być skonfigurowany jako 
niskonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza (TTA) 
poddana próbom typu zgodnie z normą DIN VDE 0660 cz. 
500, IEC 60439-1 i DIN EN 60439-1.

Rozwiązanie

Główna rozdzielnica tablicowa składa się z następujących 
zespołów:

 ■ zasilanie podstawowe (GS) pól dopływowych/odpływowych
 ■ zasilanie rezerwowe (SS) pól dopływowych/odpływowych
 ■ System kompensacji mocy biernej

Indywidualne rozszerzenia:
 ■ Tablica wskaźnikowa wskazująca stan pola dopływowego 
generatora – FolioTec

 ■ urządzenia monitorujące prąd różnicowy i roboczy RCM, 
służące do lokalizacji i wczesnego wykrywania usterek w 
polach odpływowych lub odbiornikach

 ■ Przełączanie pozycji przełączników i podłączanie do syste-
mów innych producentów za pomocą cyfrowych urządzeń 
wejściowych/wyjściowych MPM na magistrali polowej (CAN)

 ■ urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 do 
wyświetlania zmierzonych wartości oraz komunikatów 
roboczych i komunikatów o błędach

 ■ Przekaz danych do systemu regulacji i sterowania HospEC® 
za pomocą magistrali polowej (CAN)

Specyfikacje techniczne (system GNS 3.1)

Normy/konstrukcja Aparatura rozdzielcza i sterownicza TT poddana próbom typu zgodnie z 
normą IEC 60439-1/ DIN EN 60439-1/DIN VDE 0660 cz. 500

Napięcie znamionowe i prąd znamionowy
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe 8 kV
Kategoria przepięcia IV
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowe napięcie robocze Ue 690 V AC/750 V DC
Znamionowe napięcie izolacji Ui 1000 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz do 60 Hz

Common rails/szyny zbiorcze
Prąd znamionowy Ie Maks. do 6300 A/maks. do 2000 A
Znamionowy wytrzymywany prąd udarowy Ipk Maks. do 250 kA/maks. do 165 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw Maks. do 100 kA/maks. do 86 kA

Ochrona
Ochrona powierzchni Rama – powłoka aluminiowo-cynkowa; skrzynie, drzwi – blacha stalo-

wa/proszkowana
Kolor Proszkowany RAL 7035 jasno szary (specjalne kolory na zapytanie)
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP30 (IP00 do IP54 na zapytanie)
Stopień ochrony I (uziemiony)
Podział wewnętrzny Forma 1 do formy 4b

Wymiary
Wysokość (mm) 2200
Szerokość (mm) 200, 400, 600, 800, 1000, 1200
Głębokość (mm) 400, 600, 800, 1000, 1200
Rozmiar siatki E = 2 mm wg DIN 43660

Państwa korzyści

 ■ Modułowa budowa systemów rozdzielczych i funkcjonal-
nych oraz urządzeń

 ■ Indywidualne planowanie, projektowanie i wykonanie 
zgodnie z Państwa wymaganiamii

 ■ odporna na zwarcia łukowe, bezpieczna izolacja między 
szynami zbiorczymi, obszarem urządzeń i przyłączeń

 ■ wysoka niezawodność eksploatacyjna, bezpieczeństwo 
personelu i dostępność

 ■ Na zapytanie konstrukcja poddawana jest próbom 
typu zgodnie z DIN VDE 0660 cz. 500, IEC 60439-1 i 
DIN EN 60439-1

 ■ bezpieczne oddzielenie systemów (GS i SS)

Nasze produkty

 ■ Rozdzielnica niskonapięciowa (jako główna rozdzielnica 
tablicowa)

 – Szafa rozdzielcza GNS 3.1 – o identycznej budowie co 
system FourLine firmy Striebel & John (oparty na udosko-
nalonym systemie MNS 3.0 firmy ABB)

 – Szafa rozdzielcza Sivacon firmy Siemens

 ■ System sterująco-kontrolny HospEC®

 – Tablica wskaźnikowa wskazująca stan pola dopływowego 
generatora FolioTec; urządzenie konfiguracyjne z wyświe-
tlaczem ANZ 05

 – System monitorujący prąd różnicowy i roboczy RCM
 – Cyfrowe urządzenia wejściowe/wyjściowe MPM z interfej-
sem danych i standardową magistralą polową (CAN)
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Schemat głównej rozdzielnicy tablicowej 

 Generator z tablicą wskaźnikową  
 pole dopływowe – FolioTec →  2.5

Komunikacja za pomocą  
 magistrali polowej (CAN),  

 połączenie z centralnym  
 systemem sterowania  

 budynkiem →  2.7

 Monitorowanie prądu  
 różnicowego i roboczego –  

 RCM‑W8 →  2.4

 Wyświetlanie zmierzonych  
 wartości, komunikatów  

 roboczych i komunikatów  
 o błędach – ANZ 05 →  2.5

 kontrola sygnałów/pozycji 
 przełączników, we/wy cyfrowe, 

 podłączenie do magistrali polowej 
 (CAN) – MPM 16‑8 →  2.6

1.1

Rozdzielnica, system GNS 3.1 Zespół rozdzielnicy
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Rozdzielnica tablicowa do głównego budynku MBDB

Niskonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

Wymagania

Główna rozdzielnica budynkowa MBDB tworzy podstawę do 
dalszej konfiguracji struktury zasilania podstawowego (GS) i 
rezerwowego (SS) i powinna zostać zastosowana jeśli:

 ■ Szpital składa się z kilku budynków.
 ■ Szpital znajduje się w jednym budynku, ale kabel do zasi-
lania części budynku jest poprowadzony w ziemi.

 ■ Szpital składa się z jednego budynku, ale jest wyraźnie 
podzielony na kilka obszarów funkcjonalnych.

 ■ Główna rozdzielnica tablicowa zainstalowana jest w od-
dzielnym budynku.

Rozwiązanie

Główna rozdzielnica budynkowa składa się z następujących 
zespołów głównych: 

 ■ zasilanie podstawowe (GS) pola dopływowe/odpływowe;
 ■ zasilanie rezerwowe (SS) pola dopływowe/odpływowe;
 ■ Moduł przełączający UEGL do przełączania na zasilanie 
rezerwowe;

 ■ Przekaz danych do systemu sterująco-kontrolnego HospEC® 
za pomocą magistrali polowej (CAN).

Indywidualne rozszerzenia:
 ■ urządzenia monitorujące prąd różnicowy i roboczy RCM, 
służące do lokalizacji i wczesnego wykrywania usterek 
w polach odpływowych lub odbiornikach

 ■ Przełączanie pozycji przełączników i podłączanie do syste-
mów innych producentów za pomocą cyfrowych urządzeń 
wejściowych/wyjściowych MPM na magistrali polowej (CAN)

 ■ urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 do 
wyświetlania zmierzonych wartości oraz komunikatów 
roboczych i komunikatów o błędach

Nasze produkty

 ■ Rozdzielnica niskonapięciowa (jako główna rozdzielnica 
budynkowa):

 – Szafa rozdzielcza GNS 3.1 – o identycznej budowie co 
system FourLine firmy Striebel & John (oparty na udosko-
nalonym systemie MNS 3.0 firmy ABB)

 – Szafa rozdzielcza Sivacon firmy Siemens 
 – Automatyczny moduł przełączający UEGL standardowo

 ■ System sterująco-kontrolny HospEC®:
 – urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05
 – System monitorujący prąd różnicowy i roboczy RCM
 – Cyfrowe urządzenia wejściowe/wyjściowe MPM 
z interfejsem danych i standardową magistralą polową (CAN)

1.2

Państwa korzyści

 ■ Modułowa budowa modułu przełączającego, systemów 
rozdzielczych i funkcjonalnych oraz urządzeń

 ■ optymalna konserwacja i większa niezawodność eksplo-
atacyjna dzięki systemowi monitorującemu prąd różnicowy 
i roboczy

 ■ Indywidualne planowanie, projektowanie i wykonanie 
zgodnie z Państwa wymaganiami

 ■ odporna na zwarcia łukowe, bezpieczna izolacja między 
szynami zbiorczymi, obszarem urządzeń i przyłączeń

 ■ wysoka niezawodność eksploatacyjna, bezpieczeństwo 
personelu i dyspozycyjność

 ■ Na zapytanie konstrukcja poddawana jest próbom 
typu zgodnie z DIN VDE 0660 cz. 500, IEC 60439-1 
i DIN EN 60439-1

 ■ bezpieczne oddzielenie systemów (GS i SS)

Specyfikacje techniczne MBDB

Specyfikacje są takie same co w przypadku głównej rozdziel-
nicy tablicowej, p. pkt. 1.1.

Rozdzielnica, system GNS 3.1

GS SS Drugie pole
zasilające

Podstawowe
pole zasilające

ΔI
ΔI

ΔI
ΔI

ΔI

RCM-W8

MPM 16-8

Klima-
tyzacja IT

ΔI
ΔI

ΔI
ΔICAN

MPM 16-8

RCM-W8

UEGL

>I

4 4
3

2 1SPR-107-V.4

STU-107-V.3
ANZ 05

MBDB

Schemat ideowy rozdzielnicy głównej budynkowej z modułem przełączającym UEGL

Automatyczne przełączanie między 
preferowanym polem dopływowym 
a drugim polem – UEGL →  2.1

 Wyświetlanie zmierzonych  
 wartości, komunikatów  

 roboczych i komunikatów  
 o błędach – ANZ 05 →  2.5

1.2

Zespół rozdzielnicySzczegóły MBDB
             

 kontrola sygnałów/pozycji 
 przełączników, we/wy  

 cyfrowe, podłączenie do  
 magistrali polowej (CAN) –  

 MPM 16‑8 →  2.6

 Monitorowanie prądu  
 różnicowego i roboczego –  

 RCM‑W8 →  2.4

Komunikacja za pomocą  
 magistrali polowej (CAN),  

 połączenie z centralnym 
 systemem sterowania  

 budynkiem →  2.7
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Rozdzielnica tablicowa systemu IT IPS do obszarów grupy 2

Niskonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

Wymagania

Rozdzielnice tablicowe systemu IT służą do zasilania placó-
wek medycznych grupy 2, które muszą posiadać separację 
elektryczną z monitorowaniem izolacji oraz mogą być wypo-
sażone w system lokalizacji uszkodzeń izolacji umożliwiający 
szybkie usunięcie usterek. Zasilane mogą być na przykład na-
stępujące pomieszczenia:

 ■ Sale operacyjne
 ■ oddziały intensywnej terapii

Rozwiązanie

Rozdzielnica tablicowa systemu IT firmy ESA Elektroschalt–anlagen 
Grimma GmbH może zostać modułowo skonfigurowana naszymi 
systemami funkcjonalnymi zgodnie z wymaganiami projektu.

Szafa rozdzielcza GIV, w zależności od konfiguracji, może za-
wierać następujące komponenty:

 ■ Moduł przełączający i monitorujący typu UEI‑710
 – Samoczynnego przełączania pomiędzy zasilaniem podsta-
wowym i rezerwowym z częścią mocy dostosowaną do 
transformatorów maks. 10kVA

 – Monitorowania izolacji, obciążenia i temperatury
 ■ Transformator systemu IT (3,15…10 kVA)
 ■ Dla zapewnienia optymalnych warunków termicznych 
i ochrony przed przypadkowym dotknięciem, oddzielny, 
zamknięty obszar na transformator separacyjny IT

 ■ opcja: system wykrywania uszkodzeń izolacji IFS zapew-
niający szybkie wykrywanie usterek w poszczególnych 
obwodach elektrycznych systemu IT oraz optymalną 
konserwację

 ■ Przekaz danych do systemu regulacji i sterowania HospEC® 
za pomocą magistrali polowej (CAN)

Szczególne cechy całej rozdzielnicy tablicowej systemu IT 
IPS‑ICU‑710:

 ■ Moduł przełączający i monitorujący typu UEI‑710 z wielo-
funkcyjnym urządzeniem przełączającym i monitorującym 
UEI‑710‑V.5

 ■ Standardowo zintegrowany system wykrywania uszkodzeń 
izolacji (IFS) dla max 30 odpływów

 ■ kompletny zapis usterek w pamięci dla wszystkich komuni-
katów roboczych i komunikatów o błędach z datą i godziną 
przez urządzenie UEI‑710‑V.5

 ■ Monitorowanie okresowych kontroli i wyzwolenie „ciche-
go alarmu“ w przypadku przekroczenia okresu przeglą-
du oraz przekazanie do BSCS (ang. Building Services 
Control System) za pomocą magistrali CAN z urządzeniem 
UEI‑710‑V.5

 ■ Małe wymiary szafy o dużej powierzchni przyłączeniowej 
ze względu na kompaktową budowę (W x S x G w mm: 
2000 x 350 x 400)

Nasze produkty

 ■ Rozdzielnica tablicowa systemu IT (IPS‑OP‑710) z szafą 
rozdzielczą GIV, z:

 – Modułem przełączającym i monitorującym UEI‑710 częścią 
mocy i transformatorem systemu IT (3,15…10 kVA)

 ■ Rozdzielnica tablicowa systemu IT (IPS‑ICU‑710) z szafą 
rozdzielczą GIV, z:

 – Modułem przełączającym i monitorującym UEI‑710 częścią 
mocy i transformatorem systemu IT (3,15…10 kVA)

 – System wykrywania uszkodzeń izolacji IFS
 ■ System kontrolno-sterujący HospEC®

 – Terminal obsługowy i sygnalizacyjny do systemu IT BMTI 5
 – Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy serii FolioTec
 – System monitorujący prąd różnicowy i roboczy RCM
 – Cyfrowe urządzenia wejściowe/wyjściowe MPM

Uwaga: W Niemczech dozwolone są tylko transformatory 
maks. do 8 kVA wg normy DIN VDE 0100-710:2002-11.

Specyfikacje techniczne  
(szafy rozdzielczej GIV)

Specyfikacje techniczne szafy rozdzielczej GIV zawarte są 
w punkcie 1.4.

Państwa korzyści

 ■ kompaktowa konstrukcja systemów rozdzielczych z 
transformatorem separacyjnym, modułem przełączającym 
i monitorującym systemu IT

 ■ optymalna konserwacja dzięki systemowi wykrywania 
uszkodzeń izolacji

 ■ optymalne warunki termiczne dzięki osobnemu pomiesz-
czeniu na transformator

 ■ Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń w niskonapię-
ciowej głównej sterowni ze względu na wysokość monta-
żową równą 2300 mm

 ■ Indywidualne planowanie, projektowanie i wykonanie 
zgodnie z Państwa wymaganiami

 ■ Elastyczność, łatwe doposażenie i modyfikacja
 ■ wysoka niezawodność eksploatacyjna, bezpieczeństwo 
personelu i dyspozycyjność

1.3

Przykład zastosowania: Zasilanie sali operacyjnej Kompletna rozdzielnica tablicowa systemu IT IPS‑ICU‑710 z systemem wykrywania uszkodzeń izo-
lacji
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 preferowanym polem dopływowym a  

 drugim polem, monitorowanie napięcia 
 sterującego, izolacji, obciążenia i  

 temperatury, generowanie sygnału  
 testowego, wykrywanie uszkodzeń  

 izolacji – UEI‑710 →  2.2

 Transformator systemu IT

 Komunikacja za pomocą magistrali  
 polowej (CAN), połączenie z centralnym  

 systemem sterowania budynkiem →  2.7

 Zintegrowany system wykrywania  
 uszkodzeń izolacji IFS →  2.3

1.3

             

Sala operacyjna

Grupa 2 (system IT)
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Wymagania

Podrozdzielnice używane są do zasilania obszarów medycz-
nych grupy 0 i 1 oraz do wszystkich obszarów zwykłych. 
Dotyczy m.in. następujących pomieszczeń:

 ■ Gabinetów diagnostyki funkcjonalnej (CT, MRT, EEG itd.)
 ■ oddziały, sale, pomieszczenia administracyjne, robocze i 
techniczne

 ■ Laboratoria i serwerownie (IT)

Zwłaszcza w szpitalach musi być spełnionych wiele 
wymagań dotyczących funkcjonalności, np.:

 ■ Centralne i lokalne sterowanie oświetleniem – również z 
funkcją ściemniania – przy użyciu dostępnych w sprzeda-
ży urządzeń instalacyjnych (przełączników i przycisków)

 ■ Monitorowanie prądu różnicowego i roboczego w celu 
wczesnego wykrycia usterek, skrócenia czasów postoju, 
zwiększenia niezawodności systemu i zapewnienia opty-
malnej konserwacji

 ■ odbiór sygnałów z systemów innych producentów – np. 
instalacji gazów medycznych, pomocniczych zasilaczy 
(APS), ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – i udostęp-
nienie ich na magistrali polowej do dalszego wykorzy-
stania (np. pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy FolioTec), 
także przekazanie do centralnego systemu sterowania 
budynkiem

Rozwiązanie

Podrozdzielnice opracowywane są zgodnie z wymaganiami 
projektu i konstruowane razem z zaprojektowaną przez nas 
rozdzielnicą.
Podrozdzielnice, w zależności od specyficznych wymagań, za-
wierają następujące komponenty:

 ■ Pole dopływowe i odpływowe
 ■ Przełączniki i zabezpieczenia
 ■ urządzenia monitorujące prąd różnicowy i roboczy RCM, 
służące do lokalizacji i wczesnego wykrywania usterek w 
polach odpływowych lub odbiornikach

 ■ Cyfrowe urządzenia wejściowe/wyjściowe MPM, np. do 
kontroli pozycji przełączników, wykrywania sygnałów z 
systemów innych producentów, do wygodnego sterowania 
oświetleniem – dla oszczędności energii nawet z funkcją 
ściemniania – oraz do odpowiednich funkcji kontrolnych 
i sterowniczych w szpitalu

 ■ Przekaz danych do systemu sterująco-kontrolnego 
HospEC® za pomocą magistrali polowej (CAN)

Nasze produkty

 ■ Podrozdzielnica (SD) z szafą rozdzielczą GIV

w zależności od projektu wyposażona w:
 ■ System sterująco-kontrolny HospEC®

 – urządzenia monitorujące prąd różnicowy i roboczy RCM
 – Cyfrowe urządzenia wejściowe/wyjściowe MPM z funkcją 
ściemniania

 – Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy serii FolioTec
 – urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05; 
zespół konfiguracyjny z interfejsem danych i standardową 
magistralą polową (CAN)

Państwa korzyści

 ■ Solidna, niezawodna, wysokiej jakości rozdzielnica GIV
 ■ Niewielkie zapotrzebowanie na przestrzeń w niskonapię-
ciowej głównej sterowni ze względu na wysokość monta-
żową równą 2300 mm

 ■ Rozdzielnica wyposażona we wszystkie funkcje typowe 
dla szpitali i podobnych placówek

 ■ kompleksowe funkcje sterujące i monitorujące zgodne 
z wymaganiami projektu i kompatybilne z urządzeniami 
systemu HospEC®

 ■ Indywidualne planowanie, projektowanie i wykonanie 
zgodnie z Państwa wymaganiami

 ■ Elastyczność, łatwe doposażenie i modyfikacja
 ■ wysoka niezawodność eksploatacyjna, bezpieczeństwo 
personelu i dyspozycyjność

Specyfikacje techniczne szafy rozdzielczej GIV

Normy/konstrukcja DIN EN 60439-1/3/IEC 60439-1/DIN VDE 0603-1
Napięcie znamionowe i prąd znamionowy
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe 6 kV
Kategoria przepięcia III
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowe napięcie robocze Ue 690 V AC 
Znamionowe napięcie izolacji Ui 690 V AC
Prąd znamionowy Ie Do 850 A
Znamionowy wytrzymywany prąd udarowy Ipk Do 60 kA (30 ms)
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw Do 20 kA (1 s)

Ochrona
Ochrona powierzchni Rama – powłoka aluminiowo-cynkowa; skrzynie, drzwi – blacha stalowa 

1,5 mm/proszkowana
kolor Proszkowany RAL 7035 jasno szary (specjalne kolory na zapytanie)
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP41
Stopień ochrony I (uziemiony)

Wymiary Specjalne rozmiary na zapytanie
Wysokość (mm z podstawą) 2000, 2300
Szerokość (mm) 350, 600, 850, 1100
Głębokość (mm) 250, 400

 

Podrozdzielnica SD do obszarów grupy 0 i 1 oraz do 
zasilania obszarów zwykłych

Niskonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

1.4

Schemat ideowy podrozdzielnicy
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 Wyświetlanie zmierzonych wartości,  
 komunikatów roboczych i komunikatów  

 o błędach – ANZ 05 →  2.5

 Centralne sterowanie oświetleniem z pulpitu  
 sygnalizacyjnego i sterowniczego –  

 FolioTec →  2.5

 Monitorowanie prądu różnicowego  
 i roboczego – RCM‑W6/RCM‑W8 →  2.4

 Zapisywanie sygnałów/pozycji  
 przełączników, sterowanie oświetleniem,  

 funkcja ściemniania, podłączenie do  
 magistrali polowej –  

 MPM 16‑8/MPM 12‑2/MPM 32‑Vario →  2.6

 Komunikacja za pomocą magistrali polowej  
 (CAN), połączenie z centralnym systemem  

 sterowania budynkiem →  2.7

1.4

Szafa rozdzielcza GIV (na ilustracji z otwartymi drzwiami)
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2.1 2.1

Moduł przełączający UEGL do rozdzielnic głównych

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Wymagania

Rozdzielnice główne muszą posiadać moduł automatycz-
nego przełączania na zasilanie rezerwowe (zgodnie z nor-
mą DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 cz. 710):2002-11, rozdz. 
710.537.6.2). Norma ta określa wymagania techniczne.

Nasze produkty

 ■ 4-biegunowy moduł przełączający UEGL, oznaczenie typu: 
UEGLxxx/4‑V.4 (xxx = znamionowy prąd roboczy)

Państwa korzyści

 ■ Standardowa, bezpieczna konstrukcja
 ■ łatwa obsługa
 ■ zintegrowany z systemem HospEC®

 ■ komunikacja za pomocą magistrali CAN ze wszystkimi 
urządzeniami systemu HospEC®

 ■ Możliwość połączenia z centralnym systemem sterowania 
budynkiem

Rozwiązanie

W rozdzielnicy głównej moduł przełączający typu UEGL bez-
piecznie przełącza między preferowanym polem dopływowym 
a drugim polem zasilającym. Moduł ten spełnia wszystkie wy-
magania norm, zapewniając m.in.:

 ■ Monitorowanie napięcia na wszystkich aktywnych liniach 
zasilających (linia 1 i 2, linia odpływowa 3)

 ■ Automatyczne przełączanie na drugą linię (redundancyjną) 
w przypadku zaniku napięcia zasilania preferowanego

 ■ Automatyczne przełączanie z powrotem na linię 
preferowaną

 ■ Możliwość konfiguracji czasów przełączania
 ■ funkcje sterownicze z ochroną w warunkach pojedyncze-
go uszkodzenia

 ■ wyświetlanie/zgłaszanie gotowości do pracy i usterek
 ■ opcjonalne testy działania na miejscu

Funkcje realizowane są przez:
 ■ urządzenie monitorujące napięcie i sterujące przełącza-
niem SPR‑107‑V.4

 ■ urządzenie przełączające napięcie sterujące STU‑107‑V.3

 Możliwość rozszerzenia:
 ■ urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05 do 
lokalnego wyświetlania zmierzonych wartości oraz komu-
nikatów roboczych i komunikatów o błędach

Specyfikacje techniczne UEGL  

Znamionowy prąd roboczy Wersje do AC 65/80/100/160/250/400/630 A
Znamionowe napięcie robocze AC 230/400 V, 50 Hz
Napięcie sterujące AC 230 V, 50 Hz

System monitorujący napięcie (kable 1, 2 i 3) 1/N AC 0…290 V, 3/N AC 0…500 V, 2 AC 0…500 V 50…60 Hz
Niższa wartość wyzwalająca (spadek napięcia), konfigurowana 150…230 V/260…400 V
Wyższa wartość wyzwalająca (wzrost napięcia), konfigurowana 230…260 V/400…460 V
Czasy przełączania/przerw, konfigurowane 0…999 s (co 0,5 s)

Komunikaty wyjściowe 1 styk przełączany (bezpotencjałowy)
Wyświetlacz Komunikaty robocze i komunikaty o błędach w postaci tekstu, sygnali-

zowane diodą LED za pomocą magistrali polowej (CAN) na wyświetla-
czach peryferyjnych:

Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP00
Stopień ochrony I lub II

UEGL 160/4‑V.4 UEGL 80/4‑V.4 

Podstawowe 
pole zasilające

Drugie pole 
zasilające

Schemat ideowy modułu przełączającego UEGL

 Komunikacja za pomocą magistrali polowej  
 (CAN), połączenie z centralnym systemem  

 sterowania budynkiem →  2.7

 Wyświetlacz ANZ 05, do lokalnego  
 wyświetlania zmierzonych wartości/ 

 komunikatów →  2.5/3.10

 Urządzenie przełączające napięcie  
 sterujące STU‑107‑V.3 →  3.1

 Urządzenie monitorujące napięcie i  
 sterujące przełączaniem SPR‑107‑V.4 →  3.1

 4-biegunowy wyłącznik silnikowy lub  
 zamykane elektrycznie i mechanicznie  

 styczniki zapadkowe

             



1716

Technika szpitalna – Katalog przeglądowy

2.2 2.2

Moduł przełączający i monitorujący UEI‑710, ÜEI‑710 do rozdzielnicy 
tablicowej systemu IT

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Wymagania

W skład rozdzielnic tablicowych systemu IT wchodzą moduły 
przełączające i monitorujące do przełączania między prefero-
wanym polem dopływowym a drugim polem, a także do moni-
torowania izolacji, obciążenia i temperatury w systemie IT.

Rozwiązanie

Moduły przełączające i monitorujące spełniają wszystkie wy-
magania norm oraz wymagania funkcjonalne, zapewniając m. 
in.:

 ■ Monitorowanie napięcia na wszystkich aktywnych liniach 
zasilających (Linia 1, 2 i linia odpływowa 3)

 ■ Automatyczne przełączanie na drugą linię (redundancyjną) 
w przypadku zaniku napięcia zasilania preferowanego

 ■ Automatyczne przełączanie z powrotem na preferowane 
zasilanie

 ■ Możliwość konfiguracji czasów przełączania
 ■ funkcje sterownicze z ochroną w warunkach pojedyncze-
go uszkodzenia

 ■ Monitorowanie izolacji w systemie IT
 ■ Monitorowanie obciążenia i temperatury transformatora 
systemu IT

 ■ wyświetlanie i zgłaszanie gotowości do pracy oraz usterek
 ■ opcjonalne testy działania na miejscu

Funkcje realizowane są przez:
 ■ wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące 
UEI‑710‑V.5

Do lokalnego wyświetlania komunikatów oraz wywoływania 
funkcji testowych:

 ■ urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05
 ■ Terminal obsługowy i sygnalizacyjny do systemu IT BMTI 5
 ■ Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy FolioTec

Państwa korzyści

 ■ Standardowa, bezpieczna konstrukcja
 ■ łatwa obsługa
 ■ zintegrowany system HospEC®

 ■ komunikacja za pomocą magistrali CAN ze wszystkimi 
urządzeniami systemu HospEC®

 ■ Możliwość połączenia z centralnym systemem sterowania 
budynkiem

Nasze produkty

 ■ Przykład: moduł przełączający i monitorujący UEI‑710, 
2-biegunowy moduł przełączający i monitorujący ze 
sterownikiem przełączania do sieci jednofazowych maks. 
do AC 250 V, 50 Hz, monitorowanie izolacji systemu IT, 
przeciążenia i temperatury transformatora, (opcja: zinte-
growany system wykrywania uszkodzeń izolacji) – ozna-
czenie typu:  
UEI‑710‑65/2/UEI‑710‑80/2

UEI-710

UEI -710-V.5

2 2

24VDI1
+ - + -

DI2CAN-Bus
+

Leitung 1

Leitung 2

Leitung 3

Laststrom

UEI-710-V.4

Esc

Test

LT1          LT2          LT3 Zweite Leitung Abgangsleitung
L N       L N 2L2                2L3     2N Al1 Al2 Al3 ANL N K      l 52    53    54

Normale V ersorgung

Keine Fehler

Betrieb

CAN

Isolation

Temp.

k

I

Podstawowe
pole zasilaj ceą

Drugie pole
zasilaj ceą

230 V system

IFS-710-W6

Betrieb

CAN

Fehlersuche
starten

IFS - 710 - W6
Isolationsfehlersuchgerät

Serien-Nr.: XA01
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Telefon 0 34 37 / 92 11 0
Telefax 0 34 37 / 92 11 26
eMail: info@esa-grimma.de
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HospEC

T1 T2 T3T2

T5T4 T6T5 CAN

IFS-710-W6

System IT

2 1U U

3U

CAN

Schemat ideowy modułu przełączającego i monitorującego 
UEI‑710‑../2‑IFS, z urządzeniem UEI‑710‑V.5 i zintegrowa-
nym systemem wykrywania uszkodzeń izolacji, systemem 
230 V

 Wielofunkcyjne urządzenie przełączające  
 i monitorujące z zintegrowanym generatorem  

 sygnałów testowych i systemem wykrywania  
 uszkodzeń izolacji UEI‑710‑V.5 →  2.3/3.3

 Komunikacja za pomocą magistrali polowej  
 (CAN), połączenie z centralnym systemem  

 sterowania budynkiem →  2.7

 Transformator systemu IT

 Styczniki zapadkowe, 2-biegunowe,  
 zaryglowane elektrycznie i zatrzaśnięte  

 mechanicznie

 Zintegrowany system wykrywania uszkodzeń  
 izolacji, maks. 96 pól odpływowych – IFS →  2.3

             

Specyfikacje techniczne UEI‑710

Wersje z urządzeniem wielofunkcyjnym UEI‑710‑V.5 UEI‑710‑65/2, UEI‑710‑80/2
Transformatory o maksymalnej mocy znamionowej do systemów IT 10 kVA (UEI‑710‑65/2 maks. do 6.3 kVA, UEI‑710‑80/2 maks. do 10 kVA)

System monitorujący napięcie (kable 1, 2 i 3) 1/N AC 0…290 V 50…60 Hz
Niższa wartość wyzwalająca (spadek napięcia), konfigurowana 150…230 V
Wyższa wartość wyzwalająca (wzrost napięcia), konfigurowana 230…260 V
Czasy przełączania/przerw, konfigurowane 0…20 s (co 0,2 s)
Monitorowanie izolacji 230 V AC, konfigurowane 50…250 kΩ
Monitorowanie prądu obciążeniowego, konfigurowane 5…50 A
Monitorowanie temperatury (przez styk rozwierny lub termistor PTC) 120 °C

Zintegrowany generator sygnałów testowych (z IFS‑710‑W6) –  
używany opcjonalnie (typy UEI‑710‑../2‑IFS)

Maks. 96 kanałów

Komunikaty wyjściowe 1 styk przełączany (bezpotencjałowy)
Wyświetlacz Komunikaty robocze i komunikaty o błędach w postaci tekstu, sygnali-

zowane diodą LED na urządzeniu, za pomocą magistrali polowej (CAN) 
na wyświetlaczach peryferyjnych

Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP00
Stopień ochrony I lub II

UEI‑710‑V.5 Funkcje urządzenia Krótki opis

Zastosowanie 
w modułach 
przełączających i/lub 
monitorujących

 ■ Sterowanie przełączaniem 1/N AC 230 V 
 ■ Zasilanie napięciem sterującym ze zintegrowanym przełącznikiem 
 ■ Monitorowanie izolacji, obciążenia i temperatury w systemie IT 
AC 230 V 

 ■ Generator sygnałów testowych (z IFS‑710‑W6 i kompletnym systemem 
wykrywania uszkodzeń izolacji – IFS)

→ Przełączanie 
→ Napięcie sterujące 
→ Monitorowanie 

izolacji
→ IFS

Funkcje Przełączanie 
Napięcie sterujące 
Monitorowanie izolacji 
IFS

Przełączanie 
Napięcie sterujące 
Monitorowanie izolacji

Monitorowanie  
izolacji 

IFS

Monitorowanie izolacji

zastosowanie z 
dotychczasowymi 
urządzeniami

SPR‑107‑V.4 
STU‑107‑V.3 
ILT‑107‑V.4 
IFS‑710‑PSG

SPR‑107‑V.4 
STU‑107‑V.3 
ILT‑107‑V.4

ILT‑107‑V.4 
IFS‑710‑PSG

ILT‑107‑V.4

Typ
Moduł przełączający  
i/lub monitorujący  

UEI‑710‑../2‑IFS
 

UEI‑710‑../2
 

ÜEI‑710‑IFS
 

ÜEI‑710

Dzięki urządzeniu UEI‑710‑V.5 systemy przełączające i/lub 
monitorujące mogą zostać zaprojektowane zgodnie z wyma-
ganymi specyfikacjami. W trakcie tej procedury uprzednio 
stosowane urządzenia zostają dostosowane pod względem 
funkcjonalności.
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2.3 2.3

Państwa korzyści

 ■ Szybka, automatyczna lokalizacja usterek w obwodzie 
elektrycznym podczas eksploatacji

 ■ Interwencja ze strony użytkownika nie jest konieczna
 ■ brak konieczności czasochłonnego ręcznego wykrywania 
usterek

 ■ optymalna konserwacja
 ■ większa niezawodność systemu
 ■ Sygnalizowanie i zapisywanie usterek
 ■ zintegrowany system HospEC®

 ■ komunikacja za pomocą magistrali CAN ze wszystkimi 
urządzeniami systemu HospEC®

 ■ Możliwość połączenia z centralnym systemem sterowania 
budynkiem

Wymagania

Wszelkie uszkodzenia izolacji występujące w systemach IT są 
natychmiast sygnalizowane przez urządzenia monitorujące 
bez przerywania pracy systemu IT. Uszkodzenia izolacji muszą 
zostać szybko zlokalizowane i usunięte. System wykrywania 
uszkodzeń izolacji lokalizuje i sygnalizuje usterki w obwodzie 
pola odpływowego bez wyłączania systemu czy odłączania 
odbiorników. Dzięki temu nakład pracy podczas konserwacji i 
naprawy zostaje zmniejszony do minimum.

Rozwiązanie

System wykrywania uszkodzeń izolacji (IFS) automatycznie 
wykrywa usterki w polach odpływowych odbiorników bez wy-
łączania systemu IT. Odbywa się to bez ingerencji techników 
ani personelu medycznego.
Wyświetlany w postaci tekstu komunikat zawiera oznaczenie 
wyłącznika lub określa miejsce usterki w obwodzie elektrycz-
nym oraz rezystancję izolacji. W związku z tym nie ma potrze-
by czasochłonnego ręcznego wykrywania usterek.

W skład systemu wykrywania uszkodzeń izolacji wchodzą:
 ■ wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące 
UEI‑710‑V.5

 ■ urządzenie wykrywające uszkodzenia izolacji IFS‑710‑W6

lub:
 ■ urządzenie monitorujące izolację, obciążenie i temperatu-
rę ILT‑107‑V.4

 ■ Generator sygnału testowego do wykrywania uszkodzeń 
izolacji IFS‑710‑PSG

 ■ urządzenia wykrywające uszkodzenia izolacji IFS‑710‑W6

Sygnały wyświetlane są m.in. na następujących urządzeniach:
 ■ wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące 
UEI‑710‑V.5

 ■ urządzenie monitorujące izolację, obciążenie i temperatu-
rę ILT‑107‑V.4

 ■ Terminal obsługowy i sygnalizacyjny do systemów IT BMTI 5
 ■ urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05
 ■ Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy FolioTec

Specyfikacje techniczne IFS

Ilość kanałów pomiarowych w IFS‑710‑W6 6 (zintegrowane przekładniki pomiarowe)
Ilość kanałów pomiarowych w systemie IT Maksymalnie 132 (96 przy użyciu UEI‑710‑V.5)
Czas wykrywania uszkodzeń Ok. 3 s
Sygnał testowy ograniczony do Maks. 1 mA

Rejestracja zmierzonych wartości Równoległa (bez multipleksowania)
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Komunikaty na ILT‑107‑V.4/UEI‑710‑V.5 Nazwa bezpiecznika uszkodzonego obwodu elektrycznego, rezystancja 
izolacji

Komunikaty na wyświetlaczach peryferyjnych (BMTI 5, ANZ 05, FolioTec) Komunikat dźwiękowy, rezystancja izolacji, teksty dowolnie konfiguro-
wane opisujące lokalizację i nazwę uszkodzonego obwodu

 

Podstawowa kolejność wykrywania 
uszkodzeń izolacji

Urządzenie z funkcją monitorowania izolacji (UEI‑710‑V.5/
ILT‑107‑V.4) stale nadzoruje rezystancję izolacji w systemie IT. 
Jeśli rezystancja izolacji spadnie poniżej wyznaczonej warto-
ści, to generator sygnałów testowych rozpoczyna procedurę 
wyszukiwania (IFS‑710‑PSG/zintegrowany w UEI‑710‑V.5).
Wygenerowany sygnał testowy (ograniczony do 1 mA) zostaje 
przekazany do systemu IT. Urządzenie wykrywające uszko-
dzenia izolacji rozpoznaje sygnał testowy (IFS‑710‑W6) poprzez 
zintegrowany przetwornik (obwód pola odpływowego) – w ten 
sposób uszkodzony obwód jest izolowany. Generator sygna-
łów testowych ocenia wykryte uszkodzenie i przekazuje uzy-
skane informacje do magistrali polowej (CAN).
Na wyświetlaczach peryferyjnych i urządzeniu monitorującym 
izolację wyświetlone zostają odpowiednie komunikaty.
Operator otrzymuje szczegółowe informacje na temat uszko-
dzonego obwodu elektrycznego i może zapisać komunikaty do 
późniejszych analiz.
Komunikację między wszystkimi urządzeniami umożliwia stan-
dardowa magistrala polowa (CAN).

System wykrywania uszkodzeń izolacji IFS

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

IFS-710-W6

IFS-710-W6

Betrieb

CAN

Fehlersuche
starten

IFS-710-W6 Serien-Nr.: XA01
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Normale V ersorgung

Keine Fehler

UEI-710-V.5

Schemat ideowy systemu wykrywania uszkodzeń izolacji IFS z UEI‑710‑V.5
Szczegóły rozdzielnicy systemu IT IPS‑ICU‑710 z systemem wykry-
wania uszkodzeń izolacji (IFS)

Nasze produkty

 ■ wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące 
UEI‑710‑V.5

 ■ urządzenie monitorujące izolację, obciążenie i temperatu-
rę ILT‑107‑V.4

 ■ Generator sygnału testowego do wykrywania uszkodzeń 
izolacji IFS‑710‑PSG

 ■ urządzenie wykrywające uszkodzenia izolacji IFS‑710‑W6
 ■ System sterowania HospEC®

 –  Terminal obsługowy i sygnalizacyjny do systemów IT BMTI 5
 –  urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05
 –  Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy FolioTec  
z interfejsem danych i standardową magistralą polową (CAN)

 Np. pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy  
 FolioTec →  2.5

 Komunikacja za pomocą magistrali polowej  
 (CAN), połączenie z centralnym systemem  

 sterowania budynkiem →  2.7

 Wielofunkcyjne urządzenie przełączające  
 i monitorujące UEI‑710‑V.5 →  3.3

 System wykrywania uszkodzeń izolacji  
 IFS‑710‑W6 →  3.4

             
IFS‑710‑W6
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2.4 2.4

Wymagania

Wczesne wykrywanie i zgłaszanie błędów pozwalające ope-
ratorom zapobiec wyłączeniu systemu, jest głównym celem 
urzytkowników wymagających wysokiej dyspozycyjności i 
niezawodności eksploatacyjnej wyposażenia elektrotechnicz-
nego.

W tym celu konieczne jest monitorowanie, analizowanie i zgła-
szanie stopniowego wzrostu prądu różnicowego (spowodowa-
nego np. uszkodzeniem izolacji) oraz prądu roboczego w pod-
zespołach systemu lub odbiornikach zanim dojdzie do awarii.

Rozwiązanie

System monitorujący prąd różnicowy i roboczy pozwala unik-
nąć zakłóceń w zasilaniu dzięki wczesnemu generowaniu ko-
munikatów ostrzegawczych i oraz zapewnia lepszą ochronę 
przeciwporażeniową i przeciwpożarową.

Podczas monitorowania prądu różnicowego wykrywany jest 
prąd zakłóceniowy płynący do ziemi lub innych ścieżek zgod-
nie z normą IEC 60755 typu A. Prąd zakłóceniowy może wy-
stępować w:

 ■ polu dopływowym
 ■ w polach odpływowych (odbiornikach i systemach)
 ■ w systemach TN-S (przewodach PEN i N) jako prąd 
błądzący

 ■ w głównych punktach uziemienia
 

System monitorujący prąd różnicowy i roboczy RCM

RCM

ZEP

N

PE

PE

PAS

Podrozdzielnica

L1 L2 L3 N

Pole dop ywoweł
G ówna rozdzielnica tablicował

Pr d ró nicowyą ż

Pr d roboczyą

CAN

RCM-W6

RCM-W6

Betrieb

CAN

Fehlersuche
starten

RCM- W6 Serien-Nr.: XA01

Artikel-Nr.: 0080091

Broner Ring 30
D-04668 Grimma
Telefon 0 34 37 / 92 11 0
Telefax 0 34 37 / 92 11 26
eMail: info@esa-grimma.de
Web: www.esa-grimma.de

ELEKTROSCHALTANLAGEN GRIMMA GmbH

HospEC

T1 T2 T3T2

T5T4 T6T5 CAN

I

I

I

�I

�I

�I

�I

I

I

ANZ 05

Z

BLÄTTERN
AUF

MENÜ

BLÄTTERN
AB

MENÜ

ESC SUMMER
AUS

LED-
TEST

ENTER

MENÜMENÜ

HospEC

STÖRUNG

BETRIEB

WARNUNG

Pole dop ywoweł
L1 L2 L3 N

24VDI1 DI2CAN-Bus

RCM-W8

Betrieb

CAN
Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4

Fehlersuche
läuft

Fehlersuche
starten

Kreis 5 Kreis 6 Kreis 7 Kreis 8

W1
k l

W2
k l

W3
k l

W4
k l

W5
k l

W6
k l

W7
k l

W8
k l

RCM-W8

24VDI1 DI2CAN-Bus

RCM-W8

Betrieb

CAN
Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4

Fehlersuche
läuft

Fehlersuche
starten

Kreis 5 Kreis 6 Kreis 7 Kreis 8

W1
k l

W2
k l

W3
k l

W4
k l

W5
k l

W6
k l

W7
k l

W8
k l

RCM-W8 24VDI1 DI2CAN-Bus

RCM-W8

Betrieb

CAN
Kreis 1 Kreis 2 Kreis 3 Kreis 4

Fehlersuche
läuft

Fehlersuche
starten

Kreis 5 Kreis 6 Kreis 7 Kreis 8

W1
k l

W2
k l

W3
k l

W4
k l

W5
k l

W6
k l

W7
k l

W8
k l

RCM-W8

MPM 32-Vario

CAN-Bus DI1CAN-Bus

Betrieb / Run

31 75 119 1513

MPM 32-Vario

1917 2321 2725 3129

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

CAN

Eingangs- / Ausgangskanal
Input- / Outputchannel

Schemat ideowy systemu monitorującego 
prąd różnicowy i roboczy RCM

Państwa korzyści

 ■ Lokalizacja usterek bez wyłączania
 ■ wczesne ostrzeganie o usterkach w systemie
 ■ unikanie kosztownych i niebezpiecznych awarii systemu – 
większa dyspozycyjność systemu

 ■ Mniejszy nakład pracy podczas wykrywania usterek i 
napraw dzięki lokalizacji usterek w pojedynczych polach 
odpływowych lub odbiornikach

 ■ wczesne wykrywanie przeciążenia przewodów N oraz 
krytycznych prądów zakłóceniowych i lepsza ochrona 
przeciwpożarowa

 ■ Po sparametryzowaniu nowego systemu wszystkie zmiany 
od momentu uruchomienia są rozpoznawalne

Komunikaty wysyłane są do wyświetlaczy peryferyjnych po-
przez standardową magistralę polową (CAN) i dostępne do 
celów oceny i sterowania. Przekaz danych do systemów in-
nych producentów realizowany jest na przykład poprzez cy-
frowe urządzenia wejściowe/wyjściowe serii MPM (binarne) lub 
poprzez bramki do protokołów takich jak LON® lub Modbus. 
Istnieje możliwość podłączenia do centralnego systemu stero-
wania budynkiem.

Urządzenia wejściowe/wyjściowe serii MPM, podłączone do 
magistrali CAN, mogą wysłać do systemu na przykład sygnał 
binarny wskazujący przekroczenie progu w którymś z kanałów 
monitorowanych, do celów dalszego sterowania. 

Specyfikacje techniczne RCM

RCM‑W6 RCM‑W8
Ilość kanałów pomiarowych 6 (przekładniki zintegrowane w urządzeniu) 8 (przekładniki podłączane do urządzenia)
Rejestracja zmierzonych wartości Jednoczesna rejestracja i przetwarzanie zmierzonych wartości, rzeczywista wartość skuteczna
Pomiar Prąd różnicowy Prąd różnicowy i roboczy  

(dowolna konfiguracja kanałów)
Zakres pomiaru prądu różnicowego 10…1000 mA 
Zakres pomiaru prądu roboczego – 1…4000 A (zależnie od przetwornika)

Przetwornik pomiarowy Wewnętrzny Zewnętrzny
Napięcie znamionowe przetwornika AC 20…720 V 
Częstotliwość znamionowa przetwornika 50…60 Hz 
Prąd znamionowy przetwornika 50 A 1…4000 A (zależnie od przetwornika)

Wartości konfigurowalne na kanał
Próg ostrzegawczy i próg wyzwalania Dowolnie konfigurowane 
Zakres histerezy dla progów wyzwalania Dowolnie konfigurowane 
Czas opóźnienia komunikatów Dowolnie konfigurowane 
Okno czasowe podczas pomiaru prądu 
roboczego

– Dowolnie konfigurowane

Komunikaty wyjściowe – 1 styk przełączany (bezpotencjałowy)
Wyświetlacz Diody LED na urządzeniu, zewnętrzne przez magistralę polową (CAN) np. na ANZ 05
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898 
Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-CAN), urządzenie konfigura-

cyjne z wyświetlaczem ANZ 05 (przez magistralę polową CAN)

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

 Urządzenie monitorujące prąd różnicowy  
 i roboczy RCM‑W6 →  3.6

 Urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem  
 ANZ 05 →  2.5/3.10

 Komunikacja za pomocą magistrali polowej  
 (CAN), połączenie z centralnym systemem  

 sterowania budynkiem→  2.7

             

 Wyodrębnienie sygnałów kanałowych do  
 celów sterowniczych –   

 MPM 16‑8, MPM 32‑Vario →  2.6

Nasze produkty

 ■ urządzenie monitorujące prąd różnicowy RCM‑W6
 ■ urządzenie monitorujące prąd roboczy i różnicowy RCM‑W8

 ■ System regulacji i sterowania HospEC®

 – urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05
 – Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy FolioTec
 – Cyfrowe urządzenia wejściowe/wyjściowe MPM

z interfejsem danych i standardową magistralą polową (CAN).

Monitorowanie prądu różnicowego i robo-
czego w polu dopływowym

 Urządzenie monitorujące prąd różnicowy  
 i roboczy RCM‑W8→  3.7
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HospEC® System sygnalizacyjno‑sterowniczy z wyświetlaczem w szpitalu

Wymagania

Operator powinien mieć zarówno centralny, jak i lokalny do-
stęp do informacji z przyporządkowaniem do poszczególnych 
obszarów – począwszy od informacji techniczno-medycznych, 
a skończywszy na informacjach zarządzania budynkiem. 
Z tych miejsc wykonywane są również zadania sterownicze. 
Ze względu na to, że personel – szczególnie personel szpi-
tala – musi stale reagować na dużą ilość informacji, system 
sterowania z wyświetlaczem powinien działać zgodnie z zasa-
dą „tylko tyle i potrzeba“. W razie potrzeby personel powinien 
mieć możliwość szybkiego i intuicyjnego wykonywania czyn-
ności obsługowych, które muszą być na pierwszy rzut oka 
czytelne i rozpoznawalne.

Rozwiązanie

Urządzenia sterownicze z wyświetlaczem firmy ESA 
Elektroschaltanlagen Grimma GmbH pozwalają zrealizować 
wszystkie niezbędne funkcje sterownicze i robocze oraz speł-
niają typowe dla szpitala wymagania:

 ■ łatwa obsługa dzięki niewielkiej ilości przycisków i prostej 
strukturze menu

Nasze produkty

ANZ 05 – duży wyświetlacz
Jako urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem, np. do 
wyświetlania komunikatów ze wszystkich urządzeń systemu 
HospEC®, komunikatów pochodzących z systemów innych pro-
ducentów oraz do wyświetlania zmierzonych wartości i kon-
figuracji urządzeń monitorujących prąd różnicowy i roboczy 
RCM.

BMTI 5 – mały wyświetlacz

Terminal sterowniczy i sygnalizacyjny, np. do wyświetlania ko-
munikatów roboczych i komunikatów o błędach systemu IT w 
placówkach medycznych zgodnie z normą DIN VDE 0100-710 
(VDE 0100 cz. 710):2002-11.

Systemy sygnalizacyjno-sterownicze z wyświetlaczem FolioTec, BMTI 5, ANZ 05

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Pulpit sygnalizacyjny 
i sterowniczy FolioTec →  3.9

Urządzenie konfiguracyjne z 
wyświetlaczem ANZ 05 →  3.10

 Komunikacja za pomocą magistrali polowej  
 (CAN), połączenie z centralnym systemem  

 sterowania budynkiem →  2.7

Terminal sterowniczy i 
sygnalizacyjny BMTI 5 →  3.8

Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy 
z układem przycisków funkcyjnych  
FolioTec →  3.9

             

Państwa korzyści

 ■ zaprojektowane specjalnie do użytku w placówkach 
medycznych

 ■ Szybki odbiór wszystkich niezbędnych komunikatów
 ■ Prosta i przejrzysta struktura przycisków sterowniczych
 ■ Przezroczyste przyciski i elementy wyświetlacza podświe-
tlane diodami LED o różnych kolorach

 ■ zamknięta, wielowarstwowa i trwała powierzchnia foliowa 
odporna na środki czyszczące i dezynfekujące oraz pro-
mienie UV

 ■ wysoki stopień ochrony interfejsu użytkownika (IP54)
 ■ komunikacja za pomocą standardowej magistrali polowej 
(CAN) ze wszystkimi urządzeniami systemu HospEC®

 ■ bezproblemowa integracja w centralnym systemie stero-
wania budynkiem

 ■ Możliwość podłączenia funkcji regulacyjnych i sterowni-
czych dla systemów innych producentów

 ■ ogólne przetwarzanie danych systemowych bez ograni-
czenia do zdefiniowanych komunikatów ostrzegawczych 
i roboczych

FolioTec – duży wyświetlacz z dodatkowymi funkcjami
Seria pulpitów sygnalizacyjnych i sterowniczych, np. do wy-
świetlania komunikatów roboczych i komunikatów o błędach 
systemów IT, sterowników przełączających; do wyświetla-
nia zmierzonych wartości i komunikatów pochodzących ze 
wszystkich urządzeń systemu HospEC® oraz z urządzeń innych 
producentów; do sterowania stołem operacyjnym; do integracji 
komunikacji głosowej; do sterowania oświetleniem, zasłonami 
przeciwsłonecznymi, obrazowania i sterowania innych proce-
sów całego systemu.

obszar zastosowania Rozdzielnica Dyżurka pielęgniarek 
Oddział intensywnej terapii 
Sala anastezjologiczna/po-
operacyjna

Sale operacyjne 
Dyżurka pielęgniarek 
Sala przyjęć/recepcja

Funkcjonalność Wyświetlanie 
Konfiguracja 
Badanie

Wyświetlanie 
Konfiguracja 
Badanie

Wyświetlanie 
Badanie 
Sterowanie i przełączanie 
Sterowanie stołem operacyjnym 
Zintegrowane stanowisko 
nadawcze 
Telefony i zegary 
Sterowanie klimatyzacją 
Sterowanie oświetleniem

Zastosowanie następujących 
urządzeń ANZ 05, BMTI 5 ANZ 05, BMTI 5 Pulpity serii FolioTec

 

Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy ze 
sterowaniem intuicyjnym FolioTec →  3.9
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2.6 2.6

Wymagania

Ze względu na różne wymagania, sterowanie oświetleniem po-
winno być zaprojektowane w sposób prosty, z zachowaniem 
wygody użytkowania. Najlepiej jeśli do instalacji mogą zostać 
użyte „normalne“ przełączniki i przyciski.

Należy brać pod uwagę połączenie lokalnych funkcji obsługo-
wych z funkcjami zależnymi od światła dziennego, od czasu 
i obecności personelu oraz uwzględniając specjalne wymaga-
nia zasilania obwodu oświetlenia z systemów zasilania podsta-
wowego (GS) i rezerwowego (SS), jak również łatwość obsługi 
oświetlenia otoczenia w salach operacyjnych.

Do tego dochodzą również zadania dotyczące sterowania 
i monitorowania. Sygnały pochodzące z budynku muszą zo-
stać ocenione, zebrane razem, wyświetlone i dostarczone do 
różnych miejsc w celu ich wyświetlenia lub włączenia do dal-
szych procesów.

Funkcje podstawowe

Urządzenia rejestrują wszystkie sygnały cyfrowe (bezpo-
tencjałowe lub napięciowe) na swoich wejściach fizycznych. 
Rejestrowane są również wejścia logiczne. Sygnały te znaj-
dują się na magistrali polowej CAN. Pochodzą one z innych 
urządzeń magistrali polowej, takich jak dodatkowe urządze-
nia z serii MPM, z pulpitów sygnalizacyjnych i sterowniczych, 
jak i z innych urządzeń ESA przyłączonych do magistrali. 
Wszystkie sygnały mogą zostać ze sobą logicznie powiązane 
i udostępnione na fizycznych wyjściach przełączników – w celu 
ich analizy lub do celów sterowniczych.

Stan fizycznych wejść i wyjść stale przekazywany jest do ma-
gistrali polowej, przez co jest on dostępny do wykorzystania 
przez inne urządzenia.

MPM 12‑2 wyposażony jest również w 2 interfejsy do regula-
cji stateczników elektronicznych (EVG) z interfejsem 1…10 V 
i wygodną funkcją ściemniania. W MPM 32‑Vario dostępne są 
32 kanały, które mogą być dowolnie konfigurowane jako wej-
ścia lub wyjścia.

Rozwiązanie

Dzięki zastosowaniu naszych, współpracujących z magistralą, 
cyfrowych urządzeń wejścia i wyjścia z własną zintegrowaną 
funkcją logiczną z serii MPM, możliwe jest sterowanie oświetle-
niem oraz wykonywanie innych zadań sterowania i monitorin-
gu przy zachowaniu minimalnych kosztów.

Ze względu na ich funkcjonalność i zgodność z odpowiednimi 
normami bezpieczeństwa (ochrona przed błędami pojedynczy-
mi), zastępują one – zwłaszcza w placówkach medycznych, 
takich jak szpitale – konwencjonalne, drogie technologie.

Państwa korzyści

 ■ funkcje sterowania oświetleniem rezerwowym i podstawo-
wym (obwody SS i GS)

 ■ Proste i wygodne sterowanie oświetleniem otoczenia w sa-
lach operacyjnych

 ■ wielofunkcyjna kontrola oświetlenia, również z funkcją 
ściemniania, przy zachowaniu niskich kosztów

 ■ Możliwość zastosowania standardowych przycisków 
i przełączników w instalacji

 ■ Integracja sygnałów pochodzących z całego budynku 
w istniejącym układzie magistrali

 ■ funkcja bezpieczeństwa – wymuszenie określonych 
warunków początkowych po ponownym uruchomieniu, np. 
przerwie w dostawie napięcia (niskie, wysokie, ostatni stan 
sprzed ponownego uruchomienia)

 ■ znaczna elastyczność w czasie planowania i późniejszych 
modyfikacji, dzięki możliwości przeprogramowania funkcji 
logicznych, bez konieczności dokonywania zmian w oka-
blowaniu ani instalacji

Sterowanie oświetleniem i przyłączanie do systemów innych 
producentów przy użyciu cyfrowych urządzeń wejścia-wyjścia MPM

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Po czenia logicznełą
Wej cie
logiczne

ś

Sygna y na magistrali polowejł

Fizyczne przełączanie
pół odpływowych

MPM

Wej cia
fizyczne

ś

MPM 12-2
2 wyjście śmiemniacza 1…10 V

Sygna y na magistrali polowejł

Stany

Stany

Wej cie
logiczne

ś

Uproszczony schemat działania MPM 12‑2/16‑8/32‑Vario
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Możliwości połączeń MPM

* MPM 32‑Vario: 32 kanały 
konfigurowalne jako wejścia 
lub wyjścia.

- Rejestrowanie sygnałów/  
położenia przełączników

 - Powiązania logiczne

 - funkcje wyłącznika czasowego

 - funkcje sterowania

 - Systemy oświetlania – również  
  z funkcją ściemniania

 - Przyłączenia sygnałów na  
  magistrali polowej (CAN) z: 

   MPM 12‑2 →  3.11
   MPM 16‑8 →  3.12
   MPM 32‑Vario →  3.13

- komunikacja poprzez  
magistralę polową (CAN)

 - Możliwe zastosowanie  
  samodzielne (bez przyłączenia  

  do magistrali)

- Sterowanie oświetleniem  
 z pulpitów sygnalizacyjnych  

  i sterowniczych  
  FolioTec →  2.5/3.9

 - wyświetlanie komunikatów  
  roboczych, ostrzegawczych  

  i o błędach  
  ANZ 05 →  2.5/3.10

  - Przyłączenie systemu  
  zarządzania

             

Znaczne korzyści przy zastosowaniu w placów-
kach medycznych:

 ■ Najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki zastoso-
waniu samodzielnych, zdecentralizowanych funkcji 
logicznych każdego urządzenia i zdefiniowanych 
funkcji przełączających na wypadek awarii monito-
rowanych urządzeń lub usterek polowej. Zapewnia 
to wymaganą przez normę DIN VDE 0100-710 
(VDE 0100 cz. 710):2002-11 ochronę przed błędami 
pojedynczymi.

 ■ Urządzenia mogą działać niezależnie, bez przyłączenia 
do magistrali (samodzielnie), funkcje bezpieczeństwa, gdy 
magistrala jest wyłączona.

 ■ zmniejszenie ryzyka pożaru przez pominięcie przewodów 
sterowania

 ■ zmniejszenie kosztów instalacji, krótszy czas montażu
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2.62.6
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Wersja standardowa dla oświetlenia otoczenia na salach operacyjnych

Przykład:  
Oświetlenie otoczenia na sali operacyjnej. 
Postawione wymagania …

 – Proste i przejrzyste sterowanie
 – zasilanie oświetlenia za pomocą dwóch obwodów (zasila-
nie podstawowe – GS, zasilanie rezerwowe – SS)

 – jednoczesne lub oddzielne przełączanie obydwu odwo-
dów za pomocą pulpitu sterowniczego na sali operacyjnej

 – kontrola scenariuszy oświetlenia (funkcja pamięci), które 
mogą być definiowane przez użytkownika

 – ściemnianie oświetlenia przy pomocy EVG ze standardo-
wym interfejsem 1…10 V

 – jednoczesne lub oddzielne ściemnianie obydwu obwodów 
(podstawowego i rezerwowego)

 – „funkcja sprzątaczki“ do przełączania zewnętrznego  
(przełącznik koło drzwi)

 – Efekt łagodnego włączania i wyłączania dla oddzielnych 
obwodów (włączanie i przyjemne rozjaśnianie światła, 
aż do osiągnięcia pełnej jasności lub wartości maksymal-
nej, odwrotne działanie podczas wyłączania)

 – włączanie oświetlenia rezerwowego podczas pracy na 
zasilaniu awaryjnym (tylko obwód rezerwowy), zależnie 
od ustawienia obwodów przed przerwą w dostawie 
napięcia (jeśli przed awarią napięcia działał tylko obwód 
podstawowy, obwód rezerwowy powinien włączyć się 
automatycznie)

 – Jeśli oświetlenie było ściemnione, obwód zasilania rezer-
wowego powinien automatycznie ustawić się na 100% 
w wypadku awarii obwodu zasilania podstawowego.

... są realizowane:

Wszystkie pulpity sygnalizacyjne i sterownicze ESA z serii 
FolioTec do użytku w salach operacyjnych są (standardowo) 
wyposażone w sterowanie dwoma oddzielnymi grupami oświe-
tlenia. Zasilane są one z oddzielnych źródeł (każde z nich z za-
silania podstawowego  – GS, i rezerwowego – SS).

Sterowanie oświetleniem i przyłączanie do systemów innych 
producentów przy użyciu cyfrowych urządzeń wejścia-wyjścia MPM

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Nasze produkty

 ■ Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia z niezależną funkcją 
logiczną MPM 16‑8

 ■ Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia z niezależną funkcją 
logiczną i zmienną funkcją kanałów jako wejścia lub wyj-
ścia MPM 32‑Vario

 ■ Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia z niezależną funkcją 
logiczną i sterowaniem ściemnianiem dla EVG MPM 12‑2

 ■ Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

 – pulpity sygnalizacyjne i sterownicze FolioTec
 – urządzenie wyświetlające i konfigurujące ANZ 05  
z interfejsem danych i standardową magistralą polową (CAN)

 

Specyfikacje techniczne MPM

MPM 12‑2 z funkcją ściemniania MPM 16‑8 MPM 32‑Vario

Wejścia fizyczne 12 16 (2 grupy po 8) 32* (4 grupy po 8)
Typy wejść bezpotencjałowe lub nieoscylujące (maks. 24 V DC) Nieoscylujące (maks. 24 V DC)
Wyjścia fizyczne 2 (styki przekaźnika AC 

230 V/1500 VA) 2 potencjometry 
cyfrowe do sterowania ściemnialnymi 
EVG z interfejsem 1…10 V 

8 (styki przekaźników 
AC 230 V/1500 VA)

32* typu otwarty kolektor (24 V DC, 
350 mA, odporne na zwarcia)  
* (32 kanały opcjonalnie konfigurowal-
ne jako wejścia lub wyjścia)

Funkcje - Odczytywanie sygnałów z przekaźników w standardowej magistrali polowej (CAN)
- Sterowanie oświetleniem i inne funkcje sterownicze poprzez instalację przycisków lub przełączników bądź 

pulpitów sterowniczych
- Odczytywanie i przetwarzanie sygnałów z magistrali polowej
- Generowanie sygnałów i komend na wyjście przełączników lub na magistralę polową
Dodatkowo w MPM 12‑2:

• Kontrola scenariuszy oświetlenia (maks. 2 obwody, po 4 scenariusze dla każdego), które mogą być defi-
niowane przez użytkownika

• Rozbudowana funkcja ściemniania (np. ściemnianie jednoczesne lub oddzielne obydwu obwodów w opcji 
jedno- lub dwuprzełącznikowej, efekty łagodnego włączania i wyłączanie obwodów)

• „Funkcja sprzątaczki“ może zostać dodana do lokalnego przełącznika
• Włączanie oświetlenia rezerwowego podczas pracy na zasilaniu awaryjnym (tylko obwód rezerwowy), 

zależnie od ustawienia odwodów przed przerwą w dostawie napięcia (jeśli przed awarią napięcia działał 
tylko obwód podstawowy, obwód rezerwowy powinien włączyć się automatycznie). W tym celu urządzenie 
komunikuje się z odpowiednim urządzeniem monitorującym napięcie

• jeśli oświetlenie było ściemnione, obwód zasilania rezerwowego automatycznie ustawi się na 100% w wy-
padku awarii zasilania podstawowego

Funkcje oprogramowania - Dowolne przypisywanie kanałów wejścia-wyjścia (robocze, ostrzeżenia, komunikaty o błędach)
- zdefiniowane warunki początkowe po ponownym uruchomieniu (niskie, wysokie, ostatni stan sprzed ponownego 

uruchomienia)
- Logiczne powiązanie zmiennych (wejście fizyczne urządzeń i informacje o stanie z magistrali polowej
- funkcje sterowania oświetleniem rezerwowym i podstawowym (obwody SS i GS)
- Możliwe przetworzenie 120 wejść logicznych (informacji z magistrali polowej)
- operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT – do 20 operandów w każdej formule, 5 czasowych, operandy zerowa-

nia i wyjścia
- Działanie samodzielne (bez przyłączenia do magistrali)
- Monitorowanie innych urządzeń magistrali polowej (oznak działania)
- 32 kanały zegara sterującego ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC)

Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-CAN),  
MPM 12‑2: do zastosowań samodzielnych, również przy użyciu przełączników DIP

Wyświetlanie Diody LED: wyświetlanie stanu wejść, wyjść, działania, magistrali
Interfejs komunikacyjny CAN/protokół CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

 

Podrozdzielnica GS/SS z MPM 12‑2 do 
sterowania oświetleniem z możliwością 
„przełączania i ściemniania“ 

ZAŁ/WYŁ
Pozwalają włączać i wyłączać grupy. 
Jeśli dana grupa jest włączona, sygna-
lizuje to zaświecenie się odpowiedniego 
przycisku na zielono.

+ –

Ściemnianie Grupy 1/2Oświetlenie
pomieszczenia

Grupa
o wietlenia 1ś

ZałZał

Scena 2

ZałZałZał
Wył Wył

1 2 3
SS

Grupa
o wietlenia 2ś Scena 1 Scena 3

GS

Listwa sterująca oświetleniem 
pomieszczenia na sali 
operacyjnej – pulpit 
sygnalizacyjny i sterowniczy

Funkcje ściemniania
Pozwala ściemniać grupy. Funkcja 
ta działa jednocześnie i równole-
gle dla obydwu grup oświetlenia, 
również wtedy, gdy grupa 2 jest 
wyłączona. Jeśli grupa ta zostanie 
włączona, zostanie dla niej włączo-
ny dotychczas ustawiony stopień 
ściemnienia.

Funkcja programowania
Pozwala przywrócić wcześniej 
zaprogramowany stopień ściem-
nienia (jasność światła) – działa 
dla obydwu grup, standardowo 
programowane są 3 ustawienia. 
Użytkownik może w łatwy sposób 
zmienić ustawienia.

 komunikacja pomiędzy MPM 12‑2 a pulpitem  
 na sali operacyjnej poprzez magistralę  

 polową (CAN)

 - oświetlenie otoczenia, ściemnialne przy 
pomocy EVG

 - Sterowanie oświetleniem na sali operacyjnej  
  z pulpitu sygnalizacyjnego i sterowniczego  

  FolioTec →  3.9

 - „Przycisk sprzątaczki“ koło drzwi działa jak  
  normalny włącznik światła
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Wymagania

Wszystkie urządzenia współpracujące z systemem sterująco-
kontrolnym HospEC® muszą komunikować się ze sobą. 

Na przykład sygnały z modułu przełączającego i monitorują-
cego w rozdzielnicy IT muszą zostać przesłane do lokalnych 
urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących, takich jak terminale 
sterownicze i sygnalizacyjne (BMTI 5) lub pulpity sterownicze 
i sygnalizacyjne (seria FolioTec) na salach operacyjnych i od-
działach intensywnej terapii. 

Konieczne jest przekazanie zmierzonych wartości, komend 
sterowania, komunikatów o błędach i usterkach, jak i innych 
sygnałów pochodzących od urządzeń ESA. Dodatkowo sys-
tem komunikacyjny musi zbierać sygnały pochodzące od in-
nych komponentów.

Największą wagę przywiązuje się do prostoty transmisji przy 
zachowaniu niezawodności, wobec której stawiane są najwyż-
sze wymagania, zwłaszcza w placówkach medycznych.

Nasze rozwiązanie

W systemach HospEC® jako system komunikacyjny stosowana jest 
standardowa magistrala polowa CAN (Controller Area Network).

Magistrala CAN jest szeregową magistralą typu multi-master 
i zapewnia niezawodność funkcjonowania i transmisji, nawet 
w trudnych warunkach otoczenia. Dzięki zastosowaniu wie-
lorakich mechanizmów zabezpieczających, ryzyko ewentual-
nych usterek jest niezwykle niskie. 
Dzięki niezwykle wysokiej niezawodności transmisji, magistra-
la ta stosowana jest coraz częściej w obszarach wymagają-
cych najwyższego bezpieczeństwa.

Zasada działania i topologia magistrali

Podstawowa zasada działania: wszystkie urządzenia w magi-
strali mogą działać na zasadniczo równych prawach. Kontrolery 
magistrali każdego z urządzeń sterują dostępem do magistrali, 
wysyłają i odbierają dane, wykrywają błędy i dokonują ich ko-
rekty. Sygnały z urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo przekazywane i oceniane są w pierwszej kolejności.

W systemie nie występuje żaden nadrzędny kontroler, które-
go usterka mogłaby doprowadzić do awarii całego systemu. 
Z tego powodu systemy tego typu nazywane są „multi-master“. 
Powoduje to np. stale wysoki stopień dostępności systemu 
magistrali.

Topologia magistrali dla poszczególnych segmentów jest z za-
sady liniowa. Segmenty magistrali mogą zostać połączone ze 
sobą za pomocą odpowiednich mikrokontrolerów, np. w pulpi-
tach. Do przyłączania innych systemów magistrali (np. LON®) 
do magistrali CAN i rozbudowywania systemu służą bramy. 

Standardowa magistrala polowa CAN

Szczególne zagadnienia bezpieczeństwa 
w systemie HospEC®

Nawet najbardziej niezawodne urządzenia mogą, w pewnych 
warunkach, zawieść. Może być to spowodowane rażącym 
zaniedbaniem ze strony personelu. Niestety takie przypadki 
mają niekiedy miejsce podczas codziennego użytkowania. 
Bierzemy to pod uwagę, wprowadzając serię odpowiednich 
usprawnień:

Państwa korzyści

 ■ Przyszłościowy standard – system magistrali polowej z 
protokołem CAN 2.0 (zgodny z ISO 11898)

 ■ wysoka niezawodność transmisji, nawet w trudnych warun-
kach otoczenia

 ■ Prosta i przejrzysta struktura magistrali
 ■ Maksymalna długość segmentu magistrali do 2500 m
 ■ użycie standardowego kabla do transmisji danych  
(J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 Lg wg. VDE 0815 ze standardowym 
kodowaniem kolorowym par przewodów)

 ■ Możliwa integracja sygnałów binarnych i protokołów, takich 
jak LON®, EIB czy Modbus

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Sala pooperacyjna

Magistrala CAN, odcinek: Sekcyjny odcinek

Obszar samowystarczalny

Pokój pielęgniarek

Magistrala CAN, odcinek: Sekcyjny odcinek

Obszar samowystarczalny
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BMTI 5

BMTI 5

Sprzęt
Rozdzielnica tablicowa
systemu IT

Moduł 
przełączająco-kontrolny

Sala operacyjna

TABLEAU

Sprzęt
Rozdzielnica tablicowa
systemu IT

Moduł 
przełączająco-kontrolny

Sala operacyjna

Schemat obszarów samowystarczalnych

Zapewnione jest przyłączenie systemu magistrali (CAN) 
HospEC® do innych systemów. Na przykład protokoły takie 
jak LON®, EIB czy Modbus® mogą zostać zintegrowane i być 
przetwarzane.
Możliwe jest również przesyłanie sygnałów z magistrali CAN 
do innych magistrali. Dodatkowo mogą być wprowadzane, 
wyprowadzane i przetwarzane sygnały binarne (np. ze złącz 
bezpotencjałowych).
Powyższe możliwości zapewniają wysoki stopień kompatybil-
ności z komponentami innych producentów.

Odcinek magistrali: Sekcyjny odcinek magistrali

Urz dzenie magistrali z jednym
interfejsem komunikacyjnym

Urządzenie magistrali z dwoma
interfejsami komunikacyjnym i
(np. pulpity, ANZ 05)O
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Odcinek magistrali: Sekcyjny odcinek magistrali

Odcinek magistrali: Sekcyjny odcinek magistrali

Zasada topologii magistrali
             

Na przykład:
 ■ Moduły przełączające między podstawowym a rezerwowym systemem zasilania działają niezawodnie, nawet w razie awa-
rii magistrali. Wbudowane urządzenia monitorujące przesyłają sygnały o błędach za pomocą odpowiednich przekaźników.

 ■ Zasilanie magistrali i kontrolerów CAN wszystkich jej urządzeń następuje z zasilaczy przystosowanych do łączenia 
równoległego zasilające (24 V DC) z sieci zasilania rezerwowego (SS).

 ■ Celem dalszego podniesienia bezpieczeństwa, tworzone są działające niezależnie segmenty magistrali. Są to np. przy-
pisane do jednej sali operacyjnej moduły przełączające i monitorujące, odpowiednie systemy wyświetlania i sterowania, 
jak również inne urządzenia magistrali związane z tą sekcją. 

 ■ Te „sekcyjne odcinki magistrali“ działają w sposób samowystarczalny. W wypadku awarii któregokolwiek innego seg-
mentu, wszystkie pozostałe sekcje wciąż pracują niezawodnie. 

 ■ Wymagana ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia zgodnie z DIN VDE 0100-710  
(VDE 0100 cz. 710):2002-11 jest zapewniona.

 ■ Cyfrowe urządzenia wejścia-wyjścia MPM mogą wykrywać usterki urządzeń podłączonych do magistrali (funkcja time-
out) i generować sygnały za pośrednictwem złącz bezpotencjałowych, w razie stwierdzenia braku „oznak działania“. 
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Standardowa magistrala polowa CAN

Systemy sterująco-kontrolne HospEC®

Specyfikacje techniczne

Protokół CAN (2.0) zgodny z ISO 11898
Napięcie zasilania DC 24 V
Maksymalna długość magistrali 2500 m (na segment magistrali)
Typ kabla J-Y(St)Y 4 x 2 x 0.8 Lg (VDE 0815) ze standardowym kodem par przewo-

dów
ilość urządzeń na segment magistrali maks. 110
Możliwe przyłączenie protokołów/sygnałów LON®, EIB, Modbus, RS232, RS485, TCP/IP, binarne

Pulpity również mają wbudowany adapter zacisków do tego 
samego celu.

Zasilacze przystosowane do łączenia równoległego dostarczają 
napięcia 24 V DC do magistrali i podłączonych urządzeń w ro-
zdzielnicy. Jeżeli inne urządzenia w obrębie danego segmentu 
magistrali CAN muszą być z niej zasilane (np. BMTI 5), możliwe 
jest podłączenie dodatkowych modułów zasilania za pośred-
nictwem adaptera styków XCAN. Pulpity mają swoje własne 
moduły zasilania.
 

Magistrala CAN w systemie HospEC®

Topologia magistrali dla poszczególnych segmentów jest z za-
sady liniowa. Segmenty magistrali mogę zostać połączone za 
pomocą odpowiednich mikrokontrolerów, np. w pulpitach. 

Terminacja: 
W celu uniknięcia odbić, linie przekazujące dane w magistra-
li (CAN-Low/CAN-High) muszą być zakończone opornikiem 
(120 Ω, 0.25 W) na obydwu końcach każdego segmentu. 

Każda rozdzielnica wyposażona jest w adapter styków XCAN. 
Tworzy on określony punkt transferu między (zewnętrzną) 
magistralą a sekcją wewnątrz rozdzielnicy. Do tych adapterów 
mogą zostać podłączone zespoły zasilające. 
Adaptery są dodatkowo wyposażone w oporniki, które można 
włączyć w razie potrzeby jako terminatory.

_

~

~
_
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- Symbol „sekcyjnego odcinka magistrali“

- Symbol „międzysekcyjnego odcinka magistrali“

- Moduły zasilające 24 DC w rozdzielnicach zasilają urządzenia i ich sterowniki CAN.
 W razie potrzeby stosowane są dodatkowe moduły zasilające dla urządzeń
 przyłączonych do magistrali (np. BMTI 5). Pulpity mają swoje własne moduły zasilania.

- Urządzenie końcowe jest załączone, adapter końcowy CAN z przełączanymi
 rezystorami obciążeniowymi jest zintegorwany w pulpitach

-  Adapter styków XCAN w każdej rozdielnicy z dołączanym rezystorem terminacyjnym
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Urządzenie monitorujące zasilanie ze sterowaniem 
przełączania źródła SPR‑107‑V.4

Obszary zastosowania

Służy do kontroli, monitorowania i przełączania pomiędzy za-
silaniem podstawowym (GS) a rezerwowym (SS) w automa-
tycznych modułach przełączających (typu UEGL).

Opis produktu

 ■ Monitorowanie wszystkich napięć w systemach jedno- 
i trójfazowych pod kątem zgodności z granicami tolerancji 
określonymi dla urządzenia:

 –  Monitorowanie napięcia wejściowego podstawowego pola 
zasilającego, drugiego pola, jak również zmian w napięciu 
za modułem przełączającym

 ■ Monitorowanie przerwań na linii N w układach trójfazo-
wych (również przy symetrycznym obciążeniu sieci)

 ■ Sterowanie przełączaniem styczników zamykanych me-
chanicznie i silnikowych wyłączników instalacyjnych

 ■ Monitorowanie całego modułu przełączania:
 –  wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 –  Monitorowanie pod kątem przerwania przewodów obwo-
dów sterowania

 –  Monitorowanie poprawności warunków i czasów przełą-
czania rozłączników

 ■ zasilanie obwodów sterowania w połączeniu z urządze-
niem przełączania napięcia kontrolnego STU‑107‑V.3

Specyfikacje techniczne

Monitorowane systemy 1/N AC 0…290 V/3/N AC 0…500 V/2 AC 0…500 V/każdy 50…60 Hz

Wartości konfigurowalne
Wartość wyzwalająca, spadek napięcia 230/400 V system: 150…230 V/260…400 V
Wartość wyzwalająca, wzrost napięcia 230/400 V system: 230…260 V/400…460 V
Opóźnienie przełączania Tvh 0…999 s, skok o 0,5 s
Opóźnienie przełączania powrotnego Tvr 0…999 s, skok o 0,5 s
Czas przełączania bez obciążenia (czas przerwy) Tnu 0…999 s, skok o 0,5 s
Czas uruchomienia dla rozłączników 0,10…4 s, skok o 0,02 s

Sterowanie 5 przycisków
Konfiguracja Za pomocą menu
Wyświetlanie Podświetlany, w pełni graficzny wyświetlacz oraz diody LED
Komunikaty Wyświetlanie tekstowe/LED/przekaźnik sygnałów/zewnętrzne poprzez magistralę polo-

wą (CAN) np. do BMTI 5
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV)
Zużycie własne ok. 7 W
Wymiary (W x S x G w mm)/mocowanie 90 x 160 x 73 (9 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

Obszary zastosowania

Do monitorowania medycznych systemów IT w systemach au-
tomatycznego przełączania i/lub monitorowania.

Opis produktu

 ■ Monitorowanie:
 –  Rezystancji izolacji jedno- lub trójfazowych systemów IT 
prądu przemiennego 230 V

 –  Rezystancji izolacji systemów IT prądu przemiennego 
24 V (lampy na salach operacyjnych, 1 lub 2 obwody 
jednofazowe)

 –  Prądu obciążeniowego z jedno- lub trójfazowych transfor-
matorów za pomocą przekładników (układy trójfazowe ze 
wspomagającym urządzeniem RCM‑W8) oraz

 –  Temperatury transformatora (za pomocą TWR lub styku 
rozwiernego)

 ■ Monitorowanie wszystkich przyłączonych linii pomia-
rowych zgodne z DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 cz. 
710):2002-11, rozdz. 710.531.3.1

 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ Możliwość przyłączenia dodatkowych urządzeń: 
IFS‑710‑PSG (generator sygnału testowego) oraz IFS‑710‑W6 
(urządzenie wykrywające uszkodzenia izolacji), jako sys-
temu wykrywania usterek izolacji. Urządzenie wyświetla 
wówczas wadliwy obwód (oznaczenie jego umieszczenia).

 ■ Rejestrowanie pełnej dokumentacji stwierdzonych uszko-
dzeń w pamięci urządzenia, wbudowany zegar czasu 
rzeczywistego (RTC)

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Specyfikacje techniczne

Monitorowane systemy IT 1 lub 3 AC 120…265 V/1 AC 0…30 V/każdy 50…60 Hz

Wartości konfigurowalne
Wartości wyzwalające monitorowania izolacji 230 V 50…500 kΩ
Wartości wyzwalające monitorowania izolacji 24 V 100…500 kΩ
Wartości wyzwalające monitorowania prądu obciążeniowego 5…50 A z przekładnikiem ILT-W w układzie jednofazowym; 5…100 A z urzą-

dzeniem wspomagającym RCM‑W8/przekładnikami w układzie trójfazowym
Wartość wyzwalająca monitorowania temperatury/wartość wyjściowa stała: 120 °C, 4 kΩ/1,5 kΩ 

Sterowanie 5 przycisków
Konfiguracja Za pomocą menu
Wyświetlanie Podświetlany, w pełni graficzny wyświetlacz oraz diody LED
Komunikaty Wyświetlanie tekstowe/LED/przekaźnik sygnałów/zewnętrzne poprzez 

magistralę polową (CAN) np. do BMTI 5
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV)
Zużycie własne ok. 7 W
Wymiary (w x S x G w mm)/mocowanie 90 x 160 x 73 (9 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

Urządzenie monitorujące izolację, obciążenie i temperaturę ILT‑107‑V.4

 ■ wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED
 ■ Tekstowe wyświetlanie (graficzne) szczegółowych informa-
cji i menu

 ■ obsługa za pomocą przycisków umieszczonych na 
urządzeniu

 ■ konfiguracja za pomocą zabezpieczonego hasłem, łatwe-
go w obsłudze menu, np.:

 –  wartości wyzwalających monitorowania napięcia
 –  opóźnienia przełączania
 –  Czasu uruchomienia dla rozłączników

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

 ■ wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED
 ■ Tekstowe wyświetlanie (graficzne) szczegółowych informa-
cji i menu

 ■ obsługa za pomocą przycisków umieszczonych na 
urządzeniu

 ■ konfiguracja za pomocą zabezpieczonego hasłem, łatwe-
go w obsłudze menu, np.:

 –  wartości wyzwalających monitorowania izolacji
 –  Wartości wyzwalających monitorowania prądu 
obciążeniowego

SPR‑107‑V.4 ILT‑107‑V.4
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3.3 3.4

Wielofunkcyjne urządzenie przełączające i monitorujące UEI‑710‑V.5

Obszary zastosowania

Do kontroli, monitorowania i przełączania pomiędzy zasila-
niem podstawowym (GS) a rezerwowym (SS) w automatycz-
nych modułach przełączających (typu UEI‑710) i systemach IT 
przyłączonych do zintegrowanego generatora sygnału testo-
wego i systemu wykrywania usterek izolacji. 

Opis produktu

 ■ Monitorowanie wszystkich napięć w systemach jedno-
fazowych pod kątem zgodności z granicami tolerancji, 
określonymi dla urządzenia:

 –  Monitorowanie napięcia wejściowego podstawowego pola 
zasilającego, drugiego pola, jak również zmian w napięciu 
za modułem przełączającym

 ■ Sterowanie przełączaniem styczników zamykanych 
mechanicznie

 ■ Monitorowanie całego modułu przełączania:
 –  wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 –  Monitorowanie pod kątem przerwania przewodów obwo-
dów sterowania

 –  Monitorowanie poprawności warunków i czasów przełą-
czania rozłączników

 ■ zasilanie obwodów kontrolnych (ze zintegrowanym prze-
łącznikiem napięcia)

 ■ Monitorowanie wszystkich przyłączonych linii pomia-
rowych zgodne z DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 cz. 
710):2002-11, rozdz. 710.531.3.1

 ■ Monitorowanie czasów okresowych kontroli i aktywacja 
„cichego alarmu“ w razie przekroczenia okresu przeglądu

Specyfikacje techniczne

Monitorowane systemy (napięcie) 1/N AC 0…290 V/50…60 Hz
Monitorowane systemy IT AC 120…265 V/50…60 Hz

Wartości konfigurowalne
Wartość wyzwalająca, spadek napięcia 150…230 V
Wartość wyzwalająca, wzrost napięcia 230…260 V 
Opóźnienie przełączania Tvh 0…20 s, skok o 0,2 s
Opóźnienie przełączania powrotnego Tvr 0…20 s, skok o 0,2 s
Czas przełączania bez obciążenia (czas przerwy) Tnu 0…20 s, skok o 0,2 s
Wartości wyzwalające monitorowania izolacji 230 V 50…250 kΩ
Wartości wyzwalające monitorowania prądu obciążeniowego 5…50 A z przekładnikiem ILT-W 
Monitorowanie temperatury, wartość wyzwalająca /wartość wyjściowa stała: 120 °C, 4 kΩ/1,5 kΩ 

System wykrywania uszkodzeń izolacji Z wykrywaniem uszkodzeń zorientowanym na wychodzące obwody pól 
zasilających IFS‑710‑W6, maks. 96 kanałów

Prąd testowy ograniczony do maksimum 1 mA

Sterowanie Przyciski
Konfiguracja za pomocą menu
Wyświetlanie Podświetlany, w pełni graficzny wyświetlacz oraz diody LED
Komunikaty wyświetlanie tekstowe/LED/przekaźnik sygnałów/zewnętrzne poprzez 

magistralę polową (CAN) np. do BMTI 5
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 230 V AC 50 Hz
Zużycie własne ok. 5 W
Wymiary (W x S x G w mm)/mocowanie 90 x 160 x 73 (9 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

 

Obszary zastosowania

Tworzenie systemów wykrywania uszkodzeń izolacji w syste-
mach dla placówek medycznych.

Urządzenia zawsze tworzą jednostkę funkcjonalną z ge-
neratorem sygnału testowego(IFS‑710‑PSG/zintegrowanym 
w UEI‑710‑V.5) i urządzeniem monitorującym izolację, obcią-
żenie i temperaturę (ILT‑107‑V.4) lub wielofunkcyjnym urządze-
niem przełączającym i monitorującym (UEI‑710‑V.5).

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Specyfikacje techniczne

Ilość kanałów pomiarowych 6 (zintegrowane przekładniki pomiarowe)
Ilość kanałów pomiarowych w systemie IT Maksymalnie 132 (96 przy użyciu UEI‑710‑V.5)
Rejestracja zmierzonych wartości jednoczesna (równoległa), bez multipleksowania
Czas wykrywania uszkodzeń Ok. 3 s
Wartości wyzwalające prądu testowego 0,5 mA

Monitorowane systemy
Napięcie znamionowe AC 20…265 V
Częstotliwość znamionowa 45…400 Hz

Wyświetlanie Diody LED
Komunikaty Diody LED/magistrala polowa (CAN)
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) przez magistralę CAN
Zużycie własne ok. 2,6 W
Wymiary (w x S x G w mm)/mocowanie 45 x 190 x 56 (11 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

 

Urządzenie wykrywające uszkodzenia izolacji IFS‑710‑W6

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Opis produktu

 ■ wykrywanie prądu testowego przy pomocy wbudowanych 
przekładników

 ■ 6 kanałów pomiarowych
 ■ Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiaro-
wych, bez multipleksowania

 ■ zwarta budowa
 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ komunikacja z odpowiednim generatorem sygnału 
testowego(IFS‑710‑PSG/UEI‑710‑V.5) poprzez standardową 
magistralę polową (CAN)

 ■ Możliwa konfiguracja przy użyciu urządzenia UEI‑710‑V.5
 

 ■ Monitorowanie:
 –  Rezystancji izolacji jedno- lub trójfazowych systemów IT 
prądu przemiennego 230 V

 –  Prądu obciążeniowego transformatora IT za pomocą 
przekładnika

 –  Temperatury transformatora (za pomocą TWR lub styku 
rozwiernego)

 ■ zintegrowany generator sygnału testowego, w połączeniu 
z IFS‑710‑W6 (urządzeniami wykrywającymi uszkodzenia 
izolacji) tworzy pełny system wykrywania uszkodzeń izolacji

 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ Rejestrowanie pełnej dokumentacji stwierdzonych uszko-
dzeń w pamięci urządzenia, wbudowany zegar czasu 
rzeczywistego (RTC)

 ■ zastosowanie złączy wtykowych pozwala na wymianę 
urządzenia bez konieczności odłączania odbiorników

UEI‑710‑V.5

                          

IFS‑710‑W6
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3.5 3.6

Generator sygnału testowego IFS‑710‑PSG

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Urządzenie monitorujące prąd różnicowy RCM‑W6

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Obszary zastosowania

Tworzenie systemów wykrywania uszkodzeń izolacji w syste-
mach dla placówek medycznych.

Urządzenie zawsze tworzy jednostkę funkcjonalną z co naj-
mniej jednym urządzeniem wykrywającym uszkodzenia izolacji 
(IFS‑710‑W6) i urządzeniem monitorującym izolację, obciążenie 
i temperaturę (ILT‑107‑V.4). Jego funkcje podobne są do tych 
wielofunkcyjnego urządzenia przełączającego i monitorujące-
go (UEI‑710‑V.5).

Opis produktu

 ■ Inicjacja procesu poszukiwania uszkodzeń izolacji
 ■ Generowanie sygnału testowego
 ■ ograniczanie prądu testowego
 ■ Sterowanie i kontrola przyłączonych urządzeń wykrywają-
cych uszkodzenia izolacji

 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ komunikowanie z urządzeniami wykrywającymi uszkodze-
nia izolacji za pośrednictwem magistrali polowej (CAN)

 ■ Wyświetlanie uszkodzonego obwodu, np. na ILT‑107‑V.4, 
UEI‑710‑V.5, BMTI 5 lub ANZ 05

Obszary zastosowania

Do monitorowania i mierzenia prądów zwarciowych doziem-
nych lub innych (wykrywanych jako prąd różnicowy) w ukła-
dach uziemionych (TN/TT). To urządzenie o zwartej budo-
wie, z wbudowanymi przekładnikami, stosowane jest głównie 
w systemach rozdzielczych, w polach odpływowych do od-
biorników i układów. W połączeniu z innymi urządzeniami serii 
RCM, urządzeniami wyświetlającymi i dostarczającymi dane 
do innych systemów, tworzy kompletny system monitorowania 
prądu różnicowego i roboczego.

Opis produktu

 ■ wykrywanie prądu różnicowego przy pomocy wbudowa-
nych przekładników, (prądów błędu zgodnie z IEC 60755 
typ A)

 ■ 6 kanałów pomiarowych, zwarta budowa
 ■ Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiaro-
wych, bez multipleksowania

 ■ Rzeczywista wartość skuteczna
 ■ wygodne opcje konfiguracji dla każdego kanału, jak np:

Specyfikacje techniczne

Ilość kanałów pomiarowych 6 (zintegrowane przekładniki pomiarowe)
Ilość kanałów pomiarowych w systemie Maks. 384 (na segment magistrali)
Rejestracja zmierzonych wartości Równoległe, rzeczywista wartość skuteczna
Pomiar Prąd różnicowy
Zakres pomiaru prądu różnicowego 10…1000 mA

Napięcie znamionowe przetwornika AC 20…720 V
Częstotliwość znamionowa przetwornika 50…60 Hz
Prąd znamionowy przetwornika 50 A

Wartości konfigurowalne na kanał Progi ostrzegawcze i wyzwalające/histereza dla progu wyzwalania/opóźnienie komunikatów

Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-CAN), urządzenie 
konfiguracyjne z  wyświetlaczem ANZ 05 (przez magistralę polową CAN)

Wyświetlanie Diody LED
Komunikaty Diody LED/zewnętrzne przez magistralę polową (CAN) np. na ANZ 05
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) przez magistralę CAN
Zużycie własne ok. 2,6 W
Wymiary (w x S x G w mm)/mocowanie 45 x 190 x 56 (11 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

 

 – wartość progu ostrzegania (przekroczenie normalnego 
zakresu)

 – wartość progu zadziałania (osiągnięcie wartości 
krytycznej)

 – opóźnienie odpowiednich ostrzeżeń i sygnałów wyzwala-
jących (w razie przekroczenia wartości progowych)

 – Regulowany zakres histerezy dla progu zadziałania
 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

IFS‑710‑PSG

RCM‑W6
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Informacje wst pneę

Schemat pomiarów prądu różnicowego po przekroczeniu wartości 
progowych

Specyfikacje techniczne

Ilość kanałów pomiarowych w systemie IT Maks. 132
Maksymalny prąd testowy 1 mA
Cykl testu Zmienny

Monitorowane systemy
Napięcie znamionowe AC 20…265 V
Częstotliwość znamionowa 45…400 Hz

Wyświetlanie Diody LED
Komunikaty LED/przekaźnik sygnałów/magistrala polowa (CAN)

Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898
Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) przez magistralę CAN
Zużycie własne ok. 3 W
Wymiary (w x S x G w mm)/mocowanie 90 x 52,5 x 73 (3 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.
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3.83.7

Urządzenie monitorujące prąd roboczy i różnicowy RCM‑W8

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Obszary zastosowania

Do monitorowania i mierzenia prądów zwarciowych doziem-
nych lub innych (wykrywanych jako prąd różnicowy) w uzie-
mionych układach zasilających (TN/TT) oraz prądów robo-
czych (również w systemach IT). To urządzenie z dołączanymi 
przekładnikami stosowane jest głównie w systemach rozdziel-
czych, w polach dopływowych i odpływowych do odbiorników 
i układów, jak również do monitorowania prądów błądzących 
w układach TN-S (linie PEN i N) i w centralnych punktach uzie-
mienia. W połączeniu z innymi urządzeniami serii RCM, urzą-
dzeniami wyświetlającymi i dostarczającymi dane do innych 
systemów, tworzy kompletny system monitorowania prądu 
różnicowego i roboczego.

Opis produktu

 ■ wykrywanie prądu różnicowego i roboczego przy pomocy 
dołączanych przekładników (prądów zwarciowych zgodnie 
z IEC 60755 typ A)

 ■ 8 kanałów pomiarowych, dowolnie konfigurowalnych do 
pomiaru prądu roboczego lub różnicowego

 ■ Równoległe pobieranie i przetwarzanie wartości pomiaro-
wych, bez multipleksowania

 ■ Rzeczywista wartość skuteczna
 ■ wygodne opcje konfiguracji dla każdego kanału, jak np:

 –  wartość dolnego i górnego progu ostrzegania (przekro-
czenie normalnego zakresu) = funkcja okna w czasie 
wykrywania prądu roboczego

 –  wartość dolnego i górnego progu zadziałania (osiągnięcie 
wartości krytycznej)

 –  opóźnienie odpowiednich ostrzeżeń i sygnałów wyzwala-
jących (w razie przekroczenia wartości progowych)

 –  Regulowany zakres histerezy dla progów zadziałania
 –  wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 –  wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

 

Specyfikacje techniczne

Źródło sygnałów Wszystkie urządzenia systemu HospEC®  
(np. z MPM 16‑8 również z systemów innych producentów)

Ilość różnych komunikatów Maks. 1000 oddzielnych wierszy tekstu
Wyświetlacz W pełni graficzny wyświetlacz (wielobarwny, podświetlany) 
Komunikaty Wyświetlanie tekstowe/sygnalizowanie priorytetu komunikatów przez zmianę  

koloru/dźwiękowe/magistrala CAN
Treść komunikatów Standardowa (domyślnie)/personalizowalna
Pamięć komunikatów 1000 zintegrowanych, z datą i czasem

Sterowanie klawiatura foliowa
Funkcje testowe Dla urządzeń monitorowania systemów IT

Konfiguracja Za pomocą menu/oprogramowania konfiguracyjnego dla komputerów PC przez magistralę 
CAN/wbudowanego interfejsu mini USB

Wyjście przekaźnika 1 zestyk przełączny jako uniwersalny komunikat o błędzie
Inne wejścia / wyjścia 16, dowolnie konfigurowalne jako wejścia/wyjścia (otwarty kolektor)
Funkcje specjalne - Urządzenia BMTI 5 można łączyć w grupy, by mogły współdziałać i wzajemnie monitorować 

swoje funkcjonowanie
- Funkcja bramy pozwala na połączenie dwóch segmentów magistrali CAN

Interfejs komunikacyjny/protokół 2 x CAN/CAN (2.0) zgodnie z ISO 11898

Interfejs użytkownika wielowarstwowa powierzchnia foliowa, odporna na czyszczenie i środki dezynfekujące

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) poprzez magistralę CAN
Zużycie własne Ok. 5 W
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP30/IP20 (komponenty wbudowane/przyłącza), IP54 (interfejs użytkownika)
Wymiary płyty czołowej (W x S x G w mm)/mocowanie 171 x 86/w ścianach gipsowo-kartonowych/podtynkowy/natynkowy

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia. 

Specyfikacje techniczne

Ilość kanałów pomiarowych 8 (przekładniki podłączane do urządzenia)
Ilość kanałów pomiarowych w systemie Maks. 128 (na segment magistrali)
Rejestracja zmierzonych wartości Równoległe, rzeczywista wartość skuteczna
Pomiar Prąd różnicowy i roboczy (dowolna konfiguracja kanałów)
Zakres pomiaru prądu różnicowego 10…1000 mA
Zakres pomiaru prądu roboczego 1…4000 A (zależnie od przekładnika)

Typy przekładników/prędkość transmisji Przekładnik do pomiaru prądu różnicowego serii DW lub DW-T/700/1, 
Przekładnik do pomiaru prądu roboczego, np. serii ASK lub KBU/100/1 aż 
do 4000/1

Napięcie znamionowe przekładnika AC 20…720 V
Częstotliwość znamionowa przekładnika 50…60 Hz
Prąd znamionowy przekładnika 1…4000 A (zależnie od przekładnika)

Wartości konfigurowalne na kanał Progi ostrzegawcze i wyzwalające/histereza dla progu wyzwalania/opóź-
nienie komunikatów (0…10 s)/opóźnienie zerowania dla komunikatu 
(0…10 s)/funkcja okna dla pomiaru prądu roboczego

Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-
CAN), jednostka wyświetlająca i konfigurująca ANZ 05 (przez magistralę 
polową CAN)

Wyświetlanie Diody LED
Komunikaty LED/przekaźnik/magistrala CAN
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) 
Zużycie własne ok. 5 W
Wymiary (w x S x G w mm)/mocowanie 90 x 105 x 73 (6 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia. 

BMTI 5

Obszary zastosowania

Urządzenie służy do wyświetlania komunikatów o błędach 
i roboczych z monitorowanych systemów zasilania dla placó-
wek medycznych oraz z innych urządzeń systemu HospEC®. 
Pozwala dodatkowo na uruchomienie funkcji testowych przy-
łączonych urządzeń monitorujących system IT.

Opis produktu

 ■ wyświetlanie komunikatów o błędach i roboczych oraz 
ostrzeżeń z urządzeń systemu HospEC®

 ■ Tekstowe wyświetlanie (graficzne) szczegółowych informa-
cji i menu, wyświetlacz wielobarwny, podświetlany

 ■ Szybkie rozróżnianie priorytetu wiadomości dzięki zmianie 
koloru wyświetlacza

 ■ obsługa za pomocą umieszczonych na urządzeniu przyci-
sków i intuicyjnego menu

 ■ Standardowo zaprogramowane typowe treści komunikatów
 ■ wyświetlanie do 1000 różnych stanów pracy
 ■ Możliwość personalizacji treści komunikatów
 ■ Pamięć 1000 komunikatów, zachowywana w przypadku 
braku napięcia (EEPROM)

 ■ Data i czas z zegara czasu rzeczywistego (RTC)
 ■ wymienna karta pamięci do przechowywania rejestru 
komunikatów/konfiguracji oprogramowania sprzętowego 
(karta MICRO-SD)

Terminal sterowniczy i sygnalizujący BMTI 5

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

             

RCM‑W 8

 ■ konfiguracja za pomocą wbudowanego portu mini USB lub 
interfejsu CAN

 ■ zamknięta, wielowarstwowa, trwała powierzchnia folio-
wa, odporna na czyszczenie i środki dezynfekujące oraz 
promienie UV

 ■ wysoki stopień ochrony powierzchni obsługowej (IP54).
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Pulpity sygnalizacyjne i sterownicze FolioTec

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Obszary zastosowania

Panele te stosuje się w różnych obszarach, np. do wyświetla-
nia komunikatów o błędach i roboczych z urządzeń monitoru-
jących systemy IT czy sterowników przełączania; wyświetlania 
zmierzonych wartości i komunikatów ze wszystkich urządzeń 
systemu HospEC®; komunikatów z komponentów innych pro-
ducentów, takich jak źródła zasilania gazów medycznych; do 
sterowania stołem operacyjnym; integracji komunikatów głoso-
wych; sterowania oświetleniem, klimatyzacją czy obrazowania 
innych procesów w całym systemie i sterowania nimi.

Opis produktu

Dowolnie konfigurowalne przyciski i diody LED mogą zostać 
pogrupowane w funkcjonalne zespoły liczące do 10 gniazd, 
które można przypisać do odpowiednich systemów (np. klima-
tyzacji) (technika bloków funkcyjnych FBT).

Duży, w pełni graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny służy 
do wyświetlania komunikatów. Przypisywane są do niego do-
wolnie konfigurowalne podświetlane przyciski wielofunkcyjne 
w blokach, które liczą do 7 gniazd (tekstowa technika LCD). 

Do wyświetlania planów pięter budynku lub diagramów proce-
sowych można dowolnie umieszczać podświetlane przyciski 
lub diody sygnalizacyjne, również w formie tabel (technika pla-
nów sytuacyjnych LPT).
Techniki można dowolnie łączyć w jednym panelu.

 ■ Prosto i przejrzyście rozmieszczone elementy sygnalizują-
ce, sterownicze i monitorujące

 ■ Dowolnie przypisywalne funkcje diod LED, przycisków i wie-
lofunkcyjnych klawiszy podświetlanych (z funkcją dotykową 
lub blokowania)

 ■ Przejrzyste wyświetlanie komunikatów na dużym, pod-
świetlanym, w pełni graficznym wyświetlaczu

 ■ wyświetlanie komunikatów o błędach i roboczych oraz 
ostrzeżeń z urządzeń systemu HospEC®

 ■ Możliwa integracja wszystkich elementów sterowania 
procesami i monitorowania

 ■ ogólne przetwarzanie danych z systemu bez ogranicze-
nia do wcześniej zdefiniowanych komunikatów roboczych 
i o błędach

 ■ Możliwość przyłączenia interfejsów CAN, EIB, LON®, PLC, 
binarnych, RS232, Modbus, TCP/IP za pomocą oddziel-
nych bram

 ■ Możliwość zainstalowania systemów interkomu, telefonicz-
nego i stacji dla sterowania stołem operacyjnym,

 ■ konfigurowalne komunikaty dźwiękowe
 ■ Możliwość instalacji systemów mierzenia czasu (np. zega-
ra, stopera, minutnika) i wyświetlaczy cyfrowych (np. tem-
peratury pomieszczenia)

 ■ wyświetlanie dowolnych komunikatów, pamięć komunikatów
 ■ Możliwość późniejszego bezproblemowego dokonywania 
modyfikacji elementów sterujących i wyświetlających do 
zastosowań standardowych, jak również na potrzeby spe-
cjalistycznego sprzętu i oprogramowania

 ■ zamknięta, wielowarstwowa, trwała powierzchnia folio-
wa, odporna na czyszczenie i środki dezynfekujące oraz 
promienie UV

 ■ wymiary można dostosowywać do rastra kafelków
 ■ Atrakcyjne wzornictwo, możliwość personalizacji po-
wierzchni foliowej

 ■ wysoki stopień ochrony powierzchni obsługowej (IP54) 

Specyfikacje techniczne

Źródło sygnałów Urządzenia systemu HospEC®/systemy innych producentów
Ilość różnych komunikatów Maks. 1000 oddzielnych wierszy tekstu
Wyświetlacz Podświetlany, w pełni graficzny wyświetlacz 240 x 108 pikseli oraz diody LED
Komunikaty Wyświetlanie tekstowe/LED/dźwiękowe
Treść komunikatów Dowolna
Pamięć komunikatów Zintegrowana, z zegarem czasu rzeczywistego (RTC), odporna na brak napięcia

Sterowanie klawiatura foliowa 
Możliwości rozbudowywania Np. sterowanie stołem operacyjnym, czasomierze (wyświetlanie analogowe/cyfrowe) z funkcją 

zegara/stopera/odliczania

Konfiguracja Oprogramowanie konfiguracyjne dla komputerów PC przez adapter USB-CAN
Wyjścia przekaźników Możliwe
Funkcje specjalne Dowolnie przypisywalne funkcje diod LED, przycisków i wielofunkcyjnych klawiszy  

podświetlanych (z funkcją dotykową lub blokowania),
Integracja procesów CAN, przez bramy/MPM: EIB, LON®, PLC, binarne, RS232, Modbus®, TCP/IP
Interfejs komunikacyjny (standard)/protokół 2 x CAN/CAN (2.0) zgodnie z ISO 11898

Interfejs użytkownika zamknięta, wielowarstwowa, trwała powierzchnia foliowa, odporna na czyszczenie i środki 
dezynfekujące oraz promienie UV

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) (moduł zasilający AC 230 V/DC 24 V, 48 VA wbudowany)
Zużycie własne Zależne od stopnia rozbudowania
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP30/IP20 (komponenty wbudowane/przyłącza), IP54 (interfejs użytkownika)
Rama/obudowa naścienna Aluminiowa, eloksydowana
Wymiary (W x S x G w mm) Maks. 800 x 800 x 85 lub maks. 800 x 800 x 110
Mocowanie W ścianach gipsowo-kartonowych/podtynkowe/drzwi szaf sterowniczych lub natynkowe

 

różne wersje pulpitów
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Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia MPM 12‑2

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Obszary zastosowania

Służy do wyświetlania zmierzonych wartości i komunikatów 
ze wszystkich urządzeń systemu HospEC®, komunikatów z sys-
temów innych producentów oraz do konfigurowania urządzeń 
monitorujących prąd różnicowy i roboczy RCM.

Opis produktu

 ■ wyświetlanie komunikatów ze wszystkich urządzeń syste-
mu HospEC® oraz z systemów innych producentów

 ■ wyświetlanie wartości zmierzonych przez urządze-
nia monitorujące prąd różnicowy i roboczy RCM i ich 
konfigurowanie

 ■ Przejrzyste wyświetlanie komunikatów na dużym, pod-
świetlanym, w pełni graficznym wyświetlaczu

 ■ Dowolnie personalizowalna treść komunikatów
 ■ Podział na komunikatów na 3 grupy: robocze, ostrzeżenia 
i komunikaty o błędach

 ■ konfigurowalne komunikaty dźwiękowe
 ■ Pamięć komunikatów
 ■ 2 interfejsy komunikacyjne (CAN) z funkcją bramy pozwa-
lającą na połączenie dwóch segmentów magistrali

Specyfikacje techniczne

Źródło sygnałów Urządzenia systemu HospEC®/systemy innych producentów
Ilość różnych komunikatów Maks. 1000 oddzielnych wierszy tekstu
Wyświetlanie Podświetlany, w pełni graficzny wyświetlacz 240 x 108 pikseli oraz diody LED
Komunikaty Wyświetlanie tekstowe/przekaźnik/dźwiękowe
Treść komunikatów Dowolna
Pamięć komunikatów Zintegrowana, z zegarem czasu rzeczywistego (RTC), odporna na brak napięcia

Sterowanie 5 przycisków, podświetlana klawiatura foliowa

Funkcje dla urządzeń serii RCM - Wyświetlanie zmierzonych wartości
- Komunikaty ostrzegawcze i o osiągnięciu progu zadziałania
- Ustawienie 10 różnych wartości ustawień dla każdego urządzenia

Konfiguracja oprogramowanie konfiguracyjne dla komputerów PC przez adapter USB-CAN
Wyjścia przekaźników 2, komunikaty o błędach lub sterowanie wyłączaniem obciążenia 
Funkcje specjalne funkcja bramy pozwala na połączenie dwóch segmentów magistrali CAN
Integracja procesów CAN, przez bramy/MPM: EIB, LON®, PLC, binarne, RS232, Modbus®

Interfejs komunikacyjny/protokół 2 x CAN/CAN (2.0) zgodnie z ISO 11898

Interfejs użytkownika zamknięta, wielowarstwowa, trwała powierzchnia foliowa, odporna na czyszczenie i środki 
dezynfekujące oraz promienie UV

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV)
Zużycie własne ok. 6 W
Stopień ochrony wg DIN EN 60529 IP30/IP20 (komponenty wbudowane/przyłącza), IP54 (interfejs użytkownika)
Rama Aluminiowa, eloksydowana
Wymiary (W x S x G w mm) 195 x 295 x 90 (płyta czołowa x głębokość instalacji wliczając gniazda)
Mocowanie w ścianach gipsowo-kartonowych/drzwi szaf sterowniczych

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia. 

Urządzenie konfiguracyjne z wyświetlaczem ANZ 05

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

ANZ 05

Obszary zastosowania

Służy do przetwarzania sygnałów cyfrowych pochodzących 
z wejść fizycznych lub magistrali polowej (CAN). Sygnały 
mogą być logicznie łączone i udostępnione w celu sterowa-
nia na wyjściach przełączników i magistrali polowej. Z powodu 
zastosowania wygodnych funkcji ściemniania dla stateczników 
elektronicznych (EVG), urządzenia te są głównie stosowane 
do sterowania oświetleniem.

Opis produktu

 ■ konfigurowalne urządzenie wejścia-wyjścia z niezależną 
funkcją logiczną

 ■ wejścia przypisywalne do styków bezpotencjałowych – rów-
nież standardowych przełączników i przycisków instalacji

 ■ wyjścia przekaźnikowe
 ■ 2 potencjometry cyfrowe do sterowania ściemnialnymi 
EVG z interfejsem 1…10 V

 ■ wygodne funkcje ściemniania i sterowania – specjalnie do 
zastosowań medycznych

 ■ ochrona przed błędami pojedynczymi
 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

Specyfikacje techniczne

Wejścia fizyczne 12
Typy wejść Bezpotencjałowe lub napięciowe (maks. 24 V DC)
Wyjścia fizyczne 2
Typy wyjść Złącza przekaźników AC 230 V/1500 VA
Wyjścia ściemniaczy 2 potencjometry cyfrowe do sterowania ściemnialnymi EVG z interfejsem 1…10 V

Funkcje - odczytywanie sygnałów z przekaźników w standardowej magistrali polowej (CAN)
- Sterowanie oświetleniem i inne funkcje sterownicze poprzez instalację przycisków lub przełączników 

bądź pulpitów sterowniczych
- odczytywanie i przetwarzanie sygnałów z magistrali polowej
- Generowanie sygnałów i komend na wyjście przełączników lub na magistralę polową
- kontrola scenariuszy oświetlenia (maks. 2 obwody, po 4 scenariusze dla każdego), które mogą być 

definiowane przez użytkownika
- Rozbudowana funkcja ściemniania (np. ściemnianie jednoczesne lub oddzielne obydwu obwodów w 

opcji jedno- lub dwuprzełącznikowej, efekty łagodnego włączania i wyłączania obwodów)
- „funkcja sprzątaczki“ może zostać dodana do lokalnego przełącznika
- włączanie oświetlenia rezerwowego podczas pracy na zasilaniu awaryjnym (tylko obwód rezer-

wowy), zależnie od ustawienia odwodów przed przerwą w dostawie napięcia (jeśli przed awarią 
napięcia działał tylko obwód podstawowy, obwód rezerwowy powinien włączyć się automatycznie). 
W tym celu urządzenie komunikuje się z odpowiednim urządzeniem monitorującym napięcie

- jeśli oświetlenie było ściemnione, obwód zasilania rezerwowego automatycznie ustawi się na 100% 
w wypadku awarii zasilania podstawowego

Funkcje oprogramowania - Dowolne przypisywanie kanałów wejścia-wyjścia (robocze, ostrzeżenia, komunikaty o błędach)
- Zdefiniowane warunki początkowe po ponownym uruchomieniu (niskie, wysokie, ostatni stan 

sprzed ponownego uruchomienia)
- Logiczne powiązanie zmiennych (wejście fizyczne urządzeń i informacje o stanie z magistrali 

polowej)
- Funkcje sterowania oświetleniem rezerwowym i podstawowym (obwody SS i GS)
- Możliwe przetworzenie 120 wejść logicznych (informacji z magistrali polowej)
- Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT
- Do 20 operandów w każdej formule, 5 czasowych, operandy zerowania i wyjścia
- Działanie samodzielne (bez przyłączenia do magistrali)
- Monitorowanie innych urządzeń magistrali polowej (oznak działania)
- 32 kanały zegara sterującego ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC)

Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-CAN), przy zastosowaniach 
samodzielnych również za pomocą przełącznika DIP switch

Wyświetlanie Diody LED: wyświetlanie stanu wejść, wyjść, działania, magistrali
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) 
Zużycie własne Ok. 3,6 W
Wymiary (W x S x G w mm)/mocowanie 90 x 70 x 73 (4 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

MPM 12‑2

       

 ■ 2 wyjścia przekaźników, konfigurowalne np. do wyłączania 
obciążenia

 ■ Prosty, przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika i menu
 ■ Przyciski i wyświetlacz podświetlane od spodu
 ■ Trwała foliowa powierzchnia
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Obszary zastosowania

Służy do przetwarzania sygnałów cyfrowych pochodzących 
z wejść fizycznych lub magistrali polowej (CAN). Sygnały mogą 
być logicznie łączone i udostępnione w celu sterowania na wyj-
ściach przełączników i magistrali polowej. Urządzenie może 
być stosowane m.in. do sterowania oświetleniem, rejestrowa-
nia pozycji przełączników, np. z dodatkowych styków wyłącz-
ników napięcia, styków bezpotencjałowych czy systemów in-
nych producentów; jak również do ogólnego sterowania.

Opis produktu

 ■ konfigurowalne urządzenie wejścia-wyjścia z niezależną 
funkcją logiczną

 ■ wejścia przypisywalne do styków bezpotencjałowych – 
również normalnych włączników światła i przycisków

 ■ wyjścia przekaźnikowe
 ■ ochrona przed błędami pojedynczymi
 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

Specyfikacje techniczne

Wejścia fizyczne 16 (2 grupy po 8)
Typy wejść Bezpotencjałowe lub napięciowe (maks. 24 V DC)
Wyjścia fizyczne 8
Typy wyjść Złącza przekaźników AC 230 V/1500 VA

Funkcje - Przekazywanie sygnałów z przekaźników na standardową magistralę polową (CAN)
- Sterowanie oświetleniem i inne funkcje sterownicze poprzez instalację przycisków lub przełączników 

bądź pulpitów sterowniczych
- odczytywanie i przetwarzanie sygnałów z magistrali polowej
- włączanie oświetlenia rezerwowego podczas pracy na zasilaniu awaryjnym (tylko obwód rezerwowy), 

zależnie od ustawienia odwodów przed przerwą w dostawie napięcia (jeśli przed awarią napięcia 
działał tylko obwód podstawowy, obwód rezerwowy powinien włączyć się automatycznie). W tym celu 
urządzenie komunikuje się z odpowiednim urządzeniem monitorującym napięcie

Funkcje oprogramowania - Dowolne przypisywanie kanałów wejścia-wyjścia (robocze, ostrzeżenia, komunikaty o błędach)
- Zdefiniowane warunki początkowe po ponownym uruchomieniu (niskie, wysokie, ostatni stan 

sprzed ponownego uruchomienia)
- Logiczne powiązanie zmiennych (wejście fizyczne urządzeń i informacje o stanie z magistrali 

polowej)
- Funkcje sterowania oświetleniem rezerwowym i podstawowym (obwody SS i GS)
- Możliwe przetworzenie 120 wejść logicznych (informacji z magistrali polowej)
- Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT
- Do 20 operandów w każdej formule, 5 czasowych, operandy zerowania i wyjścia
- Działanie samodzielne (bez przyłączenia do magistrali)
- Monitorowanie innych urządzeń magistrali polowej (oznak działania)
- 32 kanały zegara sterującego ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC)

Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-CAN)
Wyświetlanie Diody LED: wyświetlanie stanu wejść, wyjść, działania, magistrali
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) 
Zużycie własne Ok. 5 W
Wymiary (W x S x G w mm)/mocowanie 90 x 105 x 73 (6 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

Obszary zastosowania

Służy do przetwarzania sygnałów cyfrowych pochodzących 
z wejść fizycznych lub magistrali polowej (CAN). Sygnały mogą 
być logicznie łączone i udostępnione w celu sterowania na 
wyjściach typu otwarty kolektor i magistrali polowej. Wszystkie 
z 32 kanałów mogą być dowolnie konfigurowane jako wejścia 
lub wyjścia. Urządzenie może być stosowane m.in. do stero-
wania oświetleniem, rejestrowania pozycji przełączników, np. 
z dodatkowych styków wyłączników napięcia, styków bezpo-
tencjałowych czy systemów innych producentów; jak również 
może służyć do ogólnego sterowania i może być przyłączone 
do centralnego systemu sterowania w budynku.

Opis produktu

 ■ konfigurowalne urządzenie wejścia-wyjścia z niezależną 
funkcją logiczną

 ■ wejścia przypisywalne do styków bezpotencjałowych – 
również normalnych włączników światła i przycisków

 ■ wyjścia w systemie otwartego kolektora, odporne na zwar-
cia i przeciążenia

 ■ 32 kanały konfigurowalne jako wejście lub wyjścia
 ■ ochrona przed błędami pojedynczymi
 ■ wewnętrzne monitorowanie samego urządzenia
 ■ wyświetlanie parametrów działania za pomocą diod LED

Specyfikacje techniczne

Wejścia fizyczne 32* (4 grupy po 8)
Typy wejść Napięciowe (24 V DC = napięcie dodatkowe) 
Wyjścia fizyczne 32* (* kanały konfigurowalne jako wejścia lub wyjścia) 
Typy wyjść Typu otwarty kolektor (24 V DC, 350 mA, odporne na zwarcia)

Funkcje - Przekazywanie sygnałów z przekaźników na standardową magistralę polową (CAN)
- Sterowanie oświetleniem i inne funkcje sterownicze poprzez instalację przycisków lub przełączników 

bądź pulpitów sterowniczych
- odczytywanie i przetwarzanie sygnałów z magistrali polowej
- Specjalne funkcje sterowania oświetleniem awaryjnym (jak MPM 12‑2/MPM 16‑8)

Funkcje oprogramowania - Dowolne przypisywanie kanałów wejścia-wyjścia (robocze, ostrzeżenia, komunikaty o błędach)
- Zdefiniowane warunki początkowe po ponownym uruchomieniu (niskie, wysokie, ostatni stan 

sprzed ponownego uruchomienia)
- Logiczne powiązanie zmiennych (wejście fizyczne urządzeń i informacje o stanie z magistrali 

polowej)
- Funkcje sterowania oświetleniem rezerwowym i podstawowym (obwody SS i GS)
- Możliwe przetworzenie 120 wejść logicznych (informacji z magistrali polowej)
- Operatory logiczne AND, OR, XOR, NOT
- Do 20 operandów w każdej formule, 5 czasowych, operandy zerowania i wyjścia
- Działanie samodzielne (bez przyłączenia do magistrali)
- Monitorowanie innych urządzeń magistrali polowej (oznak działania)
- 32 kanały zegara sterującego ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC)

Konfiguracja Program komputerowy PC „HospEC® configurator“ (przez adapter USB-CAN)
Wyświetlanie Diody LED: wyświetlanie stanu wejść, wyjść, działania, magistrali
Interfejs komunikacyjny/protokół CAN/CAN (2.0) zgodny z ISO 11898

Napięcie zasilające Us 24 V DC (PELV) (24 V DC dodatkowe napięcie konieczne dla wejść/wyjść) 
Zużycie własne Ok. 5 W
Wymiary (W x S x G w mm)/mocowanie 90 x 105 x 73 (6 HP)/szyna typu O (omega) wg DIN EN 60715

Szczegółowe specyfikacje znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia.

 

Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia MPM 32‑Vario

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia MPM 16‑8

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

MPM 16‑8 MPM 32‑Vario
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3.14

oprogramowanie HospEC® configurator

Urządzenia sterująco-kontrolne HospEC®

Obszary zastosowania

Służy do konfigurowania urządzeń systemu HospEC®. Ustawione 
w programie parametry konfiguracyjne przesyłane są z kom-
putera PC/laptopa do urządzeń przyłączonych do magistra-
li polowej (CAN). Również wartości ustawione w urządzeniu 
przyłączonym do magistrali mogą zostać odczytane, wyświe-
tlone, zmienione i zapisane w programie HospEC® configurator.

Komunikacja między komputerem PC/laptopem a urządzenia-
mi przyłączonymi do magistrali odbywa się za pośrednictwem 
interfejsu USB poprzez adapter USB-CAN (małe urządzenie 
USB) i na stałe zainstalowany w każdej rozdzielnicy adapter 
styków magistrali CAN.

Program konfigurujący HospEC® działa jako moduł podstawowy 
oprogramowania konfigurującego; dla każdej grupy urządzeń 
(obecnie MPM/RCM) istnieje oddzielna wtyczka. W przygotowa-
niu są rozszerzenia o kolejne urządzenia.

Interfejs użytkownika programu zaprojektowany został w spo-
sób prosty i przejrzysty. Wszystkie urządzenia przypisane do 
danego projektu wyświetlane są w widoku drzewa. Dodatkowe 
informacje, np. o miejscu instalacji mogą ułatwić szybki 
dostęp.

Ustawień dokonuje się w, odpowiednim dla danego urządze-
nia, oknie konfiguracyjnym. Menu pomocy dostarcza w razie 
potrzeby przykładów i wyjaśnień.

Kiedy potrzebne jest to oprogramowanie?

Nowe systemy dostarczane są gotowe do użytku sparametry-
zowane zgodnie z zamówieniem. Nasz dział serwisowy jest 
również zawsze do Państwa dyspozycji i służy pomocą przy 
wprowadzaniu zmian w ustawieniach urządzeń. Za pomocą 
oprogramowania konfiguracyjnego HospEC® użytkownicy mogą 
samodzielnie dokonywać koniecznych zmian w ustawieniach 
urządzeń.

Wymagania systemowe

 ■ Intel Pentium 3/AMD Athlon
 ■ 128 MB RAM
 ■ 30 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
 ■ Interfejs USB 2.0
 ■ System operacyjny Microsoft® Windows XP

System wzorcowy HospEC®

Nasz w pełni funkcjonalny system wzorcowy służy do testo-
wania i demonstrowania naszej technologii. Na minimalnej 
powierzchni zgromadzono następujące komponenty, wraz ze 
wszystkimi koniecznymi akcesoriami:

 ■ Moduł przełączający i monitorujący UEI‑710 z transfor-
matorem systemu IT oraz zintegrowanym systemem do 
wykrywania uszkodzeń izolacji (kompletny system IT)

 ■ Terminal sterowniczy i sygnalizujący BMTI 5
 ■ Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia MPM 16‑8
 ■ Cyfrowe urządzenie wejścia-wyjścia MPM 12‑2ze sterowa-
niem ściemnianiem

 ■ Pulpit sygnalizacyjny i sterowniczy FolioTec
 ■ urządzenie monitorujące prąd roboczy i różnicowy RCM‑W8
 ■ urządzenie monitorujące prąd różnicowy RCM‑W6
 ■ 2 lampy z EVG symulujące oświetlenie otoczenia na sali 
operacyjnej itd.

 ■ Interfejs konfigurujący USB-CAN
 ■ Magistrala polowa (CAN) łącząca urządzenia

Wszystkie funkcje urządzeń można testować i obserwować 
w realistycznych warunkach. Użytkownik może zmieniać para-
metry urządzeń i testować działanie własnych ustawień.

 

 

Przykładowa ilustracja oprogramowania do konfiguracji i systemu testowego HospEC®
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IEC60364-7-710
międzynarodowy:
IEC 60364-7-710:2002-11
Electrical installations of buildings – Part 7-710:
Requirements for special installations or locations – 
Medical locations

DIN VDE 0100-710
Niemcy:
DIN VDE 0100-710:2002-11
Errichten von Niederspannungsanlagen
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen 
besonderer Art Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche

HTM2007
Wielka Brytania:
Health Technical Memorandum 2007
Electrical services supply and distribution

NEN1010-710
Holandia:
NEN 3134 – Veiligheidsbepalingen voor laagspannings-
installaties in medisch gebruikte ruimten

NFPA99
USA:
NFPA 99 – Standard for Health Care Facilities

Spis treściIlustracje
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 ■ fotosearch – www.fotosearch.com
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Zalety

 ■ zapewnienie niezawodności działania systemu
 ■ wysoka dostępność wyposażenia
 ■ osobiste doszkalanie pod kątem działania i obsługi 
systemu

Nasz serwis

Pytania ogólne
Serwis
pon. – pt.  7:00 – 18:00
telefon:  +49 (0) 3437 9211-590
Fax:  +49 (0) 3437 9211-26 
e-mail: info@service.esa-grimma.com

Pytania techniczne 
Zarządzanie produktem
pon. – pt.  7:00 – 16:00
Tel. +49 (0) 3437 9211-594
Fax: +49 (0) 3437 9211-26
E-mail:  kht@service.esa-grimma.com

Serwis dla szpitali

Nasze usługi

Mają państwo pytania lub potrzebują skonsultować się z nami 
odnośnie konkretnych problemów?
Możemy Państwu szybko i skutecznie pomóc:

 ■ obsługa od poniedziałku do piątku
 ■ Szybka, zindywidualizowana pomoc
 ■ Profesjonalna konsultacja i informacje

Zakres naszych usług

 ■ uruchamianie produktów firmy ESA, jak również innych 
firm i produktów konkurencyjnych

 ■ Dokonywanie inspekcji systemów przez ekspertów
 ■ Instruowanie operatorów
 ■ Szkolenia na miejscu
 ■ Analizy sieci i obciążenia
 ■ Rozwiązywanie problemów
 ■ obliczanie prądu zwarciowego i selektywności
 ■ Modernizacja systemów
 ■ kontrole okresowe
 ■ wykrywanie usterek izolacji
 ■ Dostarczanie części zamiennych
 ■ konserwacja, umowy o konserwację
 ■ Dokumentowanie i unowocześnianie istniejących 
systemów

Notatki

             

Serwis
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Partnerzy handlowi

Technika szpitalna

Polska
„L&P” Sp.j.
L.Kroczak P.Młynek A.Sowa
ul. Balwierska 1
67-200 Głogów

Tel.: +48 76 833 38 79
Fax: +48 76 833 38 79
E-mail: l-and-p@post.pl
Internet www.l-and-p.pl 

Wielka Brytania
Brandon Medical Company Ltd
Holme Well Road
UK – Leeds LS 10 4TQ

Tel.: +44 (0) 113 277 7393
Fax: +44 (0) 113 272 8844
E-mail:  enquiries@brandon-medical.com
Internet:  www.brandon-medical.com

Węgry
KORTEX
Kortex Kórházi Tervezö-Szervezö
Mérnöki Iroda Kft.
HU – 1024 Budapest
Lövöhaz u.24

Tel.: +36 212 55 08
Fax: +36 272 10 13
E-mail:  kortex@kortex.hu
Internet:  www.kortex.hu

Turcja
inform Elektronik San. ve Tic. A. S.
Emek Mah. Ordu Cad. No.: 49-51-53
TR – 34785 Sarigazi Istanbul

Tel.: +90 216 622 58 00
Fax: +90 216 621 93 61
E-mail:  inform@inform.com.tr
Internet:  www.inform.com.tr

Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie
NATRONIC International Inc.
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 61 295

Tel.: +971 4 341 62 67
Fax: +971 4 341 62 68
E-mail: natronic@emirates.net.ae
Internet www.natronic.com

Wydanie KT-04
Zastrzega się prawo do zmian wynikają-
cych z postępu technicznego
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Slider Technologies Sp z o.o.
ul. Przedpole 1
02-241 Warszawa

Tel.: +48 22 8867631
Fax: +48 22 4652321
E-mail: kontakt@slidertechnologies.pl 
Internet www.slidertechnologies.pl 
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