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Automatyka Przemys∏owa

Moeller jest jednym z czo∏owych dostawców dla
automatyki budynków, automatyki przemys∏owej
oraz systemów.
Firma Moeller Electric

Think future. Switch to green.

Systemy

O Firmie

Moeller jest producentem najwy˝szej jakoÊci automatyki przemys∏owej, aparatury
sygnalizacyjnej, ∏àczeniowej, zabezpieczajàcej i instalacyjnej oraz systemów rozdzia∏u
i dystrybucji energii. Firma posiada uznania wielu Towarzystw Klasyfikacyjnych oraz
Certyfikat Systemu Zapewniania JakoÊci wg norm ISO 9001. Mi´dzynarodowe uznania sà
dowodem, i˝ produkty Moeller odpowiadajà najnowszym standardom bezpieczeƒstwa i
wymaganiom jakoÊci. Wszystkie nasze wyroby gwarantujà d∏ugoletnie dzia∏anie. Moeller
utrzymuje czo∏owà pozycj´ na rynku, dzi´ki szybkim reakcjom na post´p w technologii
oraz nieustannej pracy badawczej nad rozwojem swoich produktów.
Przedsi´biorstwo zosta∏o za∏o˝one w roku 1899 przez Franza Klöcknera w Kolonii. W 1911
jego wspólnikiem zosta∏ Hein Moeller. W ciàgu 100 lat firma Klöckner-Moeller rozszerzy∏a
swojà dzia∏alnoÊç na wszystkie kontynenty. Przedsi´biorstwo zatrudnia obecnie 13 tys.
pracowników w 80 krajach Êwiata. Siedziba g∏ówna znajduje si´ w Bonn. W 1999 roku
firma zmieni∏a nazw´ na Moeller GmbH.
DziÊ Moeller istnieje jako znana firma w dziedzinie elektrotechniki oraz elektroniki. Oferuje
swoim klientom ponad 35 tys. produktów, co stawia jà w czo∏ówce najwi´kszych
producentów bran˝y elektrycznej. AtrakcyjnoÊç koncernu wzros∏a równie˝ dzi´ki integracji
z firmà Felten & Guilleaume AG.
Firma Klöckner-Moeller Polska rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç 18 sierpnia 1995 roku
w Gdaƒsku, gdzie znajduje si´ siedziba g∏ówna. 26 kwietnia 1999 roku zmieniono
nazw´ firmy na Moeller Electric. Koncern Moeller nie ograniczy∏ si´ jedynie do
dzia∏alnoÊci techniczno-handlowej w Polsce. W roku 1997 zainwestowa∏ w firm´
produkcyjnà Elektromonta˝ 1 Katowice, w∏àczajàc jà do Grupy Moeller.
Od poczàtku naszej dzia∏alnoÊci na polskim rynku staraliÊmy si´ wyjÊç naprzeciw Paƒstwa
oczekiwaniom. Dlatego te˝ otworzyliÊmy biura regionalne na terenie ca∏ego kraju, a nasi
przedstawiciele handlowi oferujà Paƒstwu swojà wiedz´ o produktach i ich zastosowaniu.
Naszym celem jest przybli˝enie polskiemu odbiorcy bogatej oferty Moeller. Prowadzimy
sprawnà obs∏ug´ handlowà, dzia∏ajàc w oparciu o sieç partnerów na terenie kraju. Wiemy,
˝e sukces firmy zale˝y od satysfakcji klientów. Proponujemy skorzystanie z naszego
doradztwa technicznego i szkoleƒ. Przekonacie si´ Paƒstwo, jakie korzyÊci przynosi
wspó∏praca z dostawcà zapewniajàcym kompleksowe rozwiàzania, od projektu do jego
realizacji.

Produkty i Rozwiàzania

Firma Moeller oferuje idealne rozwiàzania dla przemys∏u i budownictwa w zakresie Êrednich
oraz niskich napi´ç. Automatyka przemys∏owa, automatyka budynków oraz systemy – to
obszary kompetencji, w których produkty Moeller oraz filozofia know-how cieszà si´
unikalnà i godnà pozazdroszczenia reputacjà. Je˝eli klient szuka ekonomicznych rozwiàzaƒ
dla budynków lub przemys∏u, my gwarantujemy nie tylko kombinacj´ produktów, ale
równie˝ kompetencj´ in˝ynierskà. Jako niezawodny partner Moeller gwarantuje najlepsze
produkty oraz wszechstronny serwis, który zapewnia sukces i rozwój. DziÊ Moeller jest
jednym z czo∏owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys∏owej
oraz systemów.
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Ten obszar skupia rozwiàzania
dla projektowanych budynków,

Dla automatyzacji procesów
przemys∏owych firma Moeller
oferuje:

Wszystko dla profesjonalnego,

dla specjalnych wymagaƒ i aplikacji. Zawsze wprowadza nowatorskie rozwiàzania, od projektu
do realizacji.
• struktury sieciowe przy u˝yciu
Profibus, Ethernet, LON oraz
EIB;
• specjalne rozwiàzania gwarantujàce podniesienie poziomu
bezpieczeƒstwa i wygody;
• specjalny serwis podczas wprowadzania rozwiàzaƒ.

• us∏ugi na najwy˝szym poziomie
technicznym i jakoÊciowym
w zakresie realizacji ca∏ych systemów, obejmujàce projektowanie, monta˝ obiektowy,
rozruch technologiczny, serwis
i doradztwo techniczne;
• dostawy urzàdzeƒ i komponentów do automatyzacji procesów;
• szereg uk∏adów SZR;
• systemy monitorowania sieci
i urzàdzeƒ energetycznych.

bezpiecznego oraz niezawodnego rozdzia∏u energii – od szerokiej oferty produktów do
wsparcia w planowaniu podstaw
i koncepcji, które gwarantujà
przysz∏oÊç.
• bezpieczeƒstwo w systemach;
• optymalizacja kosztów;
• analizy oraz wizualizacja rozdzia∏u energii w celu optymalizacji rozwiàzaƒ;
• mo˝liwoÊç ∏atwej rozbudowy
uk∏adów i dostosowania do
indywidualnych potrzeb.

wy∏àczniki ró˝nicowopràdowe
wy∏àczniki zespolone
wy∏àczniki silnikowe
wy∏àczniki nadpràdowe
ochronniki przepi´ciowe: ograniczniki przepi´ç klasy B,
ograniczniki przepi´ç klasy C, ograniczniki przepi´ç klasy D
szafki rozdzielcze podtynkowe Global Line
metalowe rozdzielnice instalacyjne i licznikowe Profi Line
system europejskiej magistrali instalacyjnej EIB

Marka F&G znana jest na rynku z jakoÊci wy∏àczników ró˝nicowopràdowych, nadpràdowych
oraz ograniczników przepi´ç. Znakomitym rozwiàzaniem dla zabezpieczeƒ urzàdzeƒ sà
wy∏àczniki zespolone FIL 300 i FL 300, b´dàce kombinacjà wy∏àcznika ró˝nicowopràdowego
oraz nadpràdowego.
Oferujemy równie˝ wy∏àczniki nadpràdowe w szerokim zakresie pràdów znamionowych.
Podstawowym produktem sà wy∏àczniki PE 260 oraz wy∏àczniki do zastosowaƒ
przemys∏owych serii LH o podwy˝szonej zwarciowej znamionowej zdolnoÊci wy∏àczania
zwarç.
Wy∏àczniki LCB i roz∏àczniki HSD stanowià specjalnà ofert´ dla budownictwa ogólnego
oraz przemys∏owego. Wykonane sà one w wersji trójbiegunowej na pràdy od 40 do
630 A (wytrzyma∏oÊç zwarciowa do 35 kA).
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Nowoczesne rozwiàzania zastosowane w ogranicznikach klasy B, C, D stawiajà firm´ na
czo∏owym miejscu wÊród producentów tego typu aparatury.
Odgromniki VFB-1,VFB-2 dla kategorii B oraz VS7 dla kategorii C stanowià skutecznà
i niezawodnà kaskad´ zabezpieczajàcà w budynku. Dodatkowo dla zabezpieczenia
szczególnie czu∏ych urzàdzeƒ oferujemy ograniczniki przepi´ç klasy D instalowane na
ró˝ne sposoby (VSTP-280,VD7,VDK 280).
Wy∏àczniki silnikowe MS7 produkowane sà w wersji dwu- lub trójbiegunowej i przeznaczone
do monta˝u na standardowej szynie monta˝owej. Sà one wytwarzane na pràdy znamionowe
od 0,1 do 40 A, a ich wytrzyma∏oÊç na zwarcie wynosi 10 kA.
F&G uda∏o si´ zminimalizowaç komponenty systemu EIB, tak ˝e pasujà one do normalnych
puszek podtynkowych. Aparaty te umo˝liwiajà w∏àczanie i wy∏àczanie oÊwietlenia,
sterowanie ˝aluzjami, roletami oraz regulowanie ogrzewania i klimatyzacji budynku. Dzi´ki
temu, ˝e urzàdzenia elektryczne pod∏àczone sà do systemu EIB, dzia∏ajà automatycznie
i nie wymagajà sta∏ego nadzoru, uzyskuje si´ nowy poziom komfortu i bezpieczeƒstwa
oraz znacznà oszcz´dnoÊç energii elektrycznej.
W ofercie firmy znajduje si´ tak˝e szeroka gama szafek rozdzielczych podtynkowych Global
Line oraz natynkowych 07-FR i 08-CITY LINE.
Rozdzielnice Profi Line to jeden z najbardziej wszechstronnych, dost´pnych na rynku,
systemów do konstruowania rozdzielnic w obudowach metalowych. Wyró˝nia si´ on
bogatà ofertà wymiarów, stabilnà konstrukcjà oraz zestawem osprz´tu, który umo˝liwia
indywidualne konfigurowanie szafy.

swobodnie programowalne sterowniki kompaktowe i modu∏owe PS4, PS416
rozszerzenia sieciowe EM4 i lokalne LE4
panele operatorskie i panele dotykowe MI, MV
przemienniki cz´stotliwoÊci DF, DV
przekszta∏tniki TPD, TPY
uk∏ady ∏agodnego rozruchu DM4, DS4
zasilacze
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W gamie produkowanych przez firm´ urzàdzeƒ znajdujà si´:
• Sterowniki kompaktowe PS4 oraz modu∏owe PS416, konfigurowane dla potrzeb obiektu
w modu∏y wejÊç-wyjÊç oraz modu∏y specjalizowane.
• Elementy wejÊç-wyjÊç DIAloc – WINblock – XI/ON tworzàce systemy rozproszone.
Oferowane sterowniki PLC zapewniajà prawid∏owà wspó∏prac´ z panelami operatorskimi
MI4, MV4, komputerami PC, przetwornicami cz´stotliwoÊci DF i DV, urzàdzeniami
mi´kkiego startu DM4 oraz innymi urzàdzeniami z komunikacjà Sucom A, Suconet K,
Profibus DP/FMS, Interbus S, Modbus, ASCII, AS-i oraz z protoko∏ami sterowników innych
producentów.

Interfejs modemowy pozwala realizowaç zdalny teleserwis (diagnozowanie, programowanie)
poprzez lini´ modemowà z dowolnego miejsca na Êwiecie.

Oprogramowanie narz´dziowe S40 (pod WINDOWS 98/NT) umo˝liwia prac´ w jednym
z trzech j´zyków: listy instrukcji, schematu drabinkowego lub bloków funkcyjnych.

Gotowe bloki funkcyjne skracajà czas wdra˝ania aplikacji, a funkcje tworzone przez
u˝ytkownika dajà mu ogromne mo˝liwoÊci programowe.

aparatura sterujàca i sygnalizacyjna RMQ, SL
∏àczniki kraƒcowe AT
indukcyjne i optyczne czujniki zbli˝eniowe
czujniki ciÊnieniowe MCS
∏àczniki p∏ywakowe SW
przekaêniki: EASY, DILET, ETR4, ESR, EMR4
styczniki pomocnicze: DILER, DILR
styczniki mocy: DILM, DILP
zabezpieczenia silnikowe: Z, ZEV, EMT6
∏àczniki krzywkowe T/P
wy∏àczniki: silnikowe PKZ, mocy NZM, IZM, instalacyjne FAZ, AZ
modu∏owy system rozdzielnic instalacyjnych IVS do 630 A
system rozdzielnic skrzynkowych CI z tworzywa sztucznego
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Moeller jest jednym z najwi´kszych producentów aparatury sygnalizacyjnej,
sterujàcej, ∏àczeniowej i zabezpieczajàcej na ca∏ym Êwiecie. Od prawie 100 lat
prowadzi badania nad udoskonalaniem swoich produktów zwracajàc szczególnà
uwag´ na ochron´ Êrodowiska. Produkty te charakteryzujà si´ du˝à
niezawodnoÊcià podczas pracy, trwa∏oÊcià mechanicznà i estetycznym wyglàdem.
Jednym z najnowszych osiàgni´ç firmy Moeller jest stworzenie serii aparatury sygnalizacyjnej
i sterujàcej RMQ-Titan, charakteryzujàcej si´ nowoczesnym wzornictwem, prostym monta˝em,
du˝à wytrzyma∏oÊcià mechanicznà i du˝à ergonomià.
Szukajàc urzàdzeƒ realizujàcych wi´cej funkcji ni˝ tradycyjne elementy sterujàce wykorzystuje
si´ najcz´Êciej sterowniki programowalne. Chcàc nowoczeÊnie i tanio zrealizowaç sterowanie
urzàdzeƒ mo˝na skorzystaç równie˝ z przekaênika easy. ¸àczy on prostot´ schematów po∏àczeƒ
tradycyjnych uk∏adów sterowania z efektywnoÊcià sterowników programowalnych. Easy
uzupe∏nia luk´ pomi´dzy prostymi uk∏adami sterowania, w których stosowane sà tradycyjne
aparaty (takie jak styczniki pomocnicze, przekaêniki czasowe, liczniki, czy zegary sterujàce),
a sterownikami swobodnie programowalnymi.
Aby stworzyç bezpieczne, niezawodne i nowoczesne uk∏ady sterowania firma Moeller proponuje,
przekaêniki bezpieczeƒstwa ESR, realizujàce najwy˝sze kategorie bezpieczeƒstwa 3 i 4,
w obwodach sterujàcych, oraz przekaêniki kontrolno-pomiarowe EMR4 wykorzystywane do
zabezpieczania sieci pràdu sta∏ego i przemiennego np. przed skutkami zamiany kolejnoÊci faz,
zaniku fazy czy zmiany wartoÊci napi´cia lub pràdu w stosunku do znamionowej wartoÊci.
Styczniki nowej generacji DIL M pozornie wyglàdajà tak samo, jak ich wczeÊniejsze modele.
Zwarta konstrukcja, solidna technika przy∏àczy to kontynuacja dotychczasowych rozwiàzaƒ.
Jednak przy dok∏adniejszym przeanalizowaniu nowych typów, zauwa˝a si´ wysoki potencja∏
rozwojowy w dziedzinie aparatury ∏àczeniowej. Nowa rodzina styczników DIL M dla mocy od
90 do 450 kW charakteryzuje si´ elektronicznym uk∏adem sterowania cewki. Do szczególnych
zalet tego rozwiàzania zalicza si´ kilka sposobów sterowania, redukcj´ iloÊci typów, wi´ksze
bezpieczeƒstwo funkcjonowania, jak równie˝ oszcz´dnoÊç zu˝ycia energii elektrycznej.
Do produkcji aparatów Moeller wykorzystuje si´ tylko tworzywa nie zawierajàce halogenów
oraz metale nie zawierajàce kadmu.
Post´p technologiczny wymaga ca∏kowicie nowych rozwiàzaƒ. Dzi´ki zastosowaniu nowo
opracowanych przetworników na bazie cewki Rogowskiego i elektronicznego modu∏u pomiarowowykonawczego znacznie uproszczono zabezpieczenie silników i obni˝ono ich koszty. Elektroniczny
przekaênik przecià˝eniowy ZEV jest jednym z najnowoczeÊniejszych urzàdzeƒ do ochrony
silników. Realizuje on funkcj´ zabezpieczenia silnika zarówno przez bezpoÊredni pomiar
temperatury w uzwojeniach, jak i kontrol´ pràdu w torach zasilajàcych urzàdzenie.
Firma Moeller jest znanym producentem aparatury zabezpieczajàcej. Do ochrony silników,
przewodów i innych urzàdzeƒ mo˝na wykorzystaç wy∏àczniki instalacyjne FAZ, wy∏àczniki
silnikowe PKZ i wy∏àczniki mocy NZM, IZM, które umo˝liwiajà zabezpieczanie odbiorników
do pràdów 6300 A.

modu∏owe rozdzielnice niskiego napi´cia typu MODAN
szynoprzewody CD, BD01, BD2, LD, LX
do przesy∏u i rozdzia∏u energii w instalacjach niskiego napi´cia
rozdzielnice Êredniego napi´cia w izolacji SF6 typu GA i GAE
rozdzielnice Êredniego napi´cia w izolacji powietrznej miniRELS, RELF, EA
roz∏àczniki od∏àczniki i uziemniki dla rozdzielnic SN w izolacji powietrznej
pró˝niowe wy∏àczniki mocy do 2500 A, 40 kA
systemy automatyki zabezpieczeƒ
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Obecnie trudno sobie wyobraziç, ˝e jakaÊ dzia∏alnoÊç lub obiekt móg∏yby si´ obejÊç bez
noÊnika energii jakim jest elektrycznoÊç. KoniecznoÊç pewnego rozdzia∏u i przesy∏u energii
wymaga zastosowania nowoczesnych systemów rozdzielczych. W tym zakresie firma
Moeller oferuje pe∏nà palet´ urzàdzeƒ zapewniajàcych bezpieczne i pewne zasilanie - od
transformatora do najmniejszego odbiornika koƒcowego.

Systemy rozdzielnic niskiego napi´cia:
MODAN 6000 - modu∏owy system rozdzielnic dystrybucyjnych do pràdu 6300 A
na g∏ównych szynach zbiorczych.
MODAN 2000 - modu∏owy system rozdzielnic dystrybucyjnych do pràdu 2500 A
na g∏ównych szynach zbiorczych.
IVS – uniwersalny system rozdzielnic dla pràdów znamionowych do 630 A.

Na ˝yczenie klienta oferowane rozdzielnice wyposa˝ane sà w centralny system monitoringu
energii oparty, na komputerowych systemach SCADA, zapewniajàcych pe∏nà analiz´
rejestrowanych zdarzeƒ przed i po awarii oraz optymalne zarzàdzanie gospodarkà energii
na terenie ca∏ego zak∏adu.

Systemy szynoprzewodów CD, BD, LD oraz LX s∏u˝àce do przesy∏u i rozdzia∏u energii,
stanowià nowoczesnà i ekonomicznà alternatyw´ dla systemów kablowych. Dzi´ki ∏atwemu
projektowaniu i monta˝owi mo˝na elastycznie zmieniaç konfiguracj´ istniejàcego systemu
szynoprzewodów, równie˝ przy pràdach do 5000 A. Bariery ogniowe gwarantujà najlepsze
zabezpieczenia przed zagro˝eniami po˝arowymi w systemach szynoprzewodów. Naszym
klientom zapewniamy us∏ugi projektowe, monta˝ w obiekcie, rozruch, serwis i doradztwo
techniczne.

W oferowanych systemach rozdzia∏u energii nie mog∏o zabraknàç aparatury Êredniego
napi´cia. W tym zakresie oferujemy urzàdzenia zapewniajàce przede wszystkim
bezpieczeƒstwo i ∏atwoÊç obs∏ugi. Rozdzielnice spe∏niajà wymogi ∏ukoochronnoÊci;
bezpieczeƒstwo zapewnione jest przez systemy blokad i sprz´˝eƒ. Do szczególnie ci´˝kich
warunków eksploatacyjnych polecane sà urzàdzenia w izolacji SF6, niewra˝liwe na wp∏yw
czynników Êrodowiskowych. Produkcja pól rozdzielczych SN oparta jest w ca∏oÊci o aparaty
elektryczne wytwarzane wewnàtrz Grupy Moeller. Roz∏àczniki, uziemniki i wy∏àczniki
oferowane sà równie˝ jako samodzielne elementy do zabudowy.

80-299 Gdaƒsk
ul. Zeusa 45/47
tel. (+58) 554 55 91 do 98
fax (+58) 554 55 68, 95
e-mail: gdansk@moeller.pl

40-135 Katowice
ul. S∏oneczna 50
tel. (+32) 258 02 98, 99
fax (+32) 258 01 98
e-mail: katowice@moeller.pl

02-673 Warszawa
ul. Konstruktorska 4
tel. (+22) 843 44 73
fax (+22) 843 49 92
e-mail: warszawa@moeller.pl

60-523 Poznaƒ
ul. Dàbrowskiego 75/91
tel./fax (+61) 843 07 26
tel./fax (+61) 842 06 48
e-mail: poznan@moeller.pl

50-136 Wroc∏aw
Pl. 1 Maja 1/2
tel. (+71) 781 23 21
tel./fax (+71) 781 23 74
e-mail: wroclaw@moeller.pl

31-112 Kraków
ul. Smoleƒsk 29
tel./fax (+12) 421 98 88
tel. kom. 0-601 846 613
tel. kom. 0-605 353 601
e-mail: krakow@moeller.pl

20-447 Lublin
ul. Diamentowa 4 p. 104
tel./fax (+81) 441 85 77
tel. kom. 0-603 861 699
e-mail: lublin@moeller.pl

91-203 ¸ódê
ul. Traktorowa 141/143
tel./fax (+42) 253 23 26
tel./fax (+42) 253 22 37
tel. kom. 0-601 747 567
tel. kom. 0-603 608 118
e-mail: lodz@moeller.pl

87-100 Toruƒ
ul. ˚ó∏kiewskiego 16
tel./fax (+56) 659 19 02
tel. kom. 0-601 846 527
tel. kom. 0-601 675 188
e-mail: torun@moeller.pl

70-100 Szczecin
ul. Dàbrowskiego 38/40 pok. 112
tel/fax. (+91) 482 42 39
tel. kom. 0-601 322 812
e-mail: szczecin@moeller.pl

Think future. Switch to green.

