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Nowości

Modułowe rozdzielnice CENTERLINE® 2500 (MCC) oferują 
teraz następną generację przekaźników przeciążeniowych 
dla silników i styczniki
Elektroniczne przekaźniki przeciążeniowe Allen-Bradley® E100™ to następna 
generacja naszych podstawowych elektronicznych przekaźników 
przeciążeniowych. Przekaźniki przeciążeniowe E100 dokładniej mierzą prąd 
obciążenia silnika i temperaturę silnika z modelowaniem, co pomaga chronić 
silniki i zapobiega nieplanowanym przestojom wynikłym z awarii silników. 
Przekaźnik przeciążeniowy E100 ma możliwość również zdjęcia napięcie z silnika i 
zminimalizowanie w ten sposób możliwości uszkodzenia urządzeń ze względu na przegrzanie.

Przekaźnik przeciążeniowy E100-E stanowi część systemu zintegrowanego sterowania silnikami Rockwell 
Automation. Można montować bezpośrednio do styczników Bulletin 100-C IEC do 100 A. Podstawowy przekaźnik E100 
(Nr kat. 193-EE) oferuje klasę wyzwalacza 10 i 20 tylko z ręcznym resetowaniem. Przekaźnik zaawansowany E100 (Nr 
kat. 193-1EF) teraz oferuje klasy wyzwalacza 10, 15, 20 i 30 z resetowaniem ręcznym i automatycznym.

Styczniki Allen-Bradley 100-E IEC mają średnio o 50% mniejszą wagę i są o 25% węższe od poprzednich 
styczników. Mniejszy rozmiar i waga to mniejsza przestrzeń w panelu, mniejsze potrzeby zasilania i mniejszy 
transformator sterowania. Uniwersalna elektroniczna cewka AC/DC oferuje duże oszczędności energii i możliwość 
bezpośredniego podłączenia do PLC dla styczników powyżej 100 A.

Większe bezpieczeństwo personelu z technologią SecureConnect™
Człony wysuwne dla MCC Centerline 2500 teraz dostępne z SecureConnect. SecureConnect umożliwia wyciągnięcia członu bez otwierania 
drzwi – cecha zwiększająca bezpieczeństwo pracowników w trakcie serwisowania przy jednoczesnym skróceniu czasu przestoju produkcji. 
Możliwość dodania SecureConnect do członów wysuwnych o wielkości od 2 do 10 modułów. Człony z SecureConnect w pozycji Podłączone, 
Próba i Odłączone spełniają wymagania IEC/TR 61641. Możliwość wyciągnięcia członu z zamkniętymi drzwiami stanowi szczególne 
wymaganie normy IEC 61892 stosowanej w branży naftowej.

Uchwyt Secure Connect znajdujący się na zewnątrz drzwi członu umożliwia ruch dla wszystkich pozycji roboczych bez użycia specjalnych 
narzędzi. Uchwyt może być wyciągnięty lub schowany. W pozycji schowanej daje więcej mechanicznych korzyści podczas przełączania 
uchwytem. Drzwi członów z SecureConnect mają również mechanizm ryglujący, zwiększający bezpieczeństwo dzięki sekwencji ryglowania i 
odryglowania. Mechanizm rygla działa na wcisk i obrót o 180°.

Uchwyt 
roboczy 
wyciągni

Uchwyt roboczy 
schowany

Mechanizm 
blokujący

CENTERLINE 2500 MCC z dwu- i czteromodułowymi członami SecureConnect
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Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500

W rozdzielnicach MCC Allen-Bradley® CENTERLINE® 2500 dostarczanych przez Rockwell Automation® zastosowano najnowsze technologie w 
urządzeniach sterowania silnikami. Rozdzielnice MCC TCENTERLINE 2500 zaprojektowano i zbudowano specjalnie pod wymagające 
zapotrzebowania światowych rynków i stąd spełniają międzynarodowe normy.

Wysoko wydajne modułowe rozdzielnice MCC
MCC CENTERLINE 2500 mogą być w wersji z członami wysuwnymi lub opcjonalnie zamontowanymi na stałe – wyposażonymi w pełną gamę 
komponentów zgodne z IEC, przemienniki AC, układy łagodnego rozruchu oraz inne urządzenia. Rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500 
zapewniają inteligentne sterowanie z wykorzystaniem popularnych protokołów komunikacyjnych, co ułatwia zbudowanie sieci w MCC.

Poza kompleksową linią urządzeń sterowania silnikami MCC CENTERLINE 2500 jest wyposażona również w pakietowe urządzenia rozdziału 
energii. MCC CENTERLINE 2500 może zawierać wyłączniki powietrzne, pola odpływowe zasilające, pola zasilania z sieci, układy sprzęgłowe 
źródło-sprzęgło-źródło i transformatorowe stanowiące zintegrowane niskonapięciowe pakiety zasilania.

Cechy CENTERLINE 2500:
• Człony wysuwne lub stałe
• Wysokie zagęszczenie członów, do 24 członów na kolumnę
• Uchwyty-przełączniki obrotowe
• Możliwość podłączenia trzy- lub czterożyłowego układu zasilania
• Mocowana centralnie szyna pozioma do 4000 A
• Całkowicie metryczna konstrukcja (wymiary sprzętowe i zewnętrzne)
• Dostępne zasilanie z sieci i z wyłącznikiem powietrznym
• Standardowo na wyposażeniu zabezpieczenia, m.in. strefy bezłukowe, stałe usztywnienie szyny i odseparowane styki zasilania 

członu chronią personel zapewniając ruch bez przestojów.
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Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500
Technologia IntelliCENTER
Technologia IntelliCENTER wzmacnia inteligencję CENTERLINE 2500 wykorzystując wbudowaną komunikację sieciową do akwizycji danych i 
wykorzystania ich do konserwacji predykcyjnej, monitowania procesów i zaawansowanej diagnostyki. Technologia IntelliCENTER pozwala na 
oszczędność czasu, ponieważ każda MCC jest już fabrycznie połączona, a sieć komunikacyjna wstępnie zaprogramowana i zweryfikowana. 
Urządzenia sieciowe są wstępnie skonfigurowane i zawierają adresy węzłów i ustawienia prędkości komunikacji gotowe do pracy, aby 
użytkownik poprzez sieć mógł skonfigurować parametry urządzenia (takie jak czas przyspieszania i prąd pełnego obciążenia). 

Oprogramowanie IntelliCENTER

Dodatkowo oprogramowanie IntelliCENTER zapewnia kompleksowe okno wglądu do wnętrza MCC. Skonfigurowane już oprogramowanie 
umożliwia personelowi utrzymania ruchu łatwy dostęp w czasie rzeczywistym do informacji krytycznych z zakresu konfiguracji i danych 
procesowych MCC CENTERLINE pomocnych w wykrywaniu i usuwaniu usterek. Przedstawienia graficzne z możliwością konfiguracji 
umożliwiają łatwy i szybki wgląd w stan systemu, a dzięki dokumentacji w postaci elektronicznej, funkcji zdalnej diagnostyki oraz 
konserwacji predykcyjnej pomagają w utrzymaniu obiektów w ruchu i bez przestojów. Dzięki automatycznemu generowaniu znaczników 
oprogramowanie IntelliCENTER znacznie skraca czas programowania HMI oraz czas opracowania PLC, a nawet kompleksową konfigurację 
sieci przed podaniem napięcia do MCC. 

Asystent integracji 

Dzięki Asystentowi integracji IntelliCENTER można bezproblemowo zintegrować własną rozdzielnicę MCC w oprogramowaniu Studio 5000®. 
Ta funkcja skraca czas programowania poprzez automatyczne dodanie urządzeń MCC CENTERLINE do drzewa we/wy w Studio 5000®.

IntelliCENTER Energy

IntelliCENTER Energy oferuje wstępnie skonfigurowane oprogramowanie FactoryTalk® EnergyMetrix™ dla urządzeń inteligentnego 
sterowania silnikami w MCC, w tym przemienników częstotliwości, przekaźników przeciążeniowych i wyłączników SMC. Dzięki pakietowi 
IntelliCENTER Energy użytkownik może przeglądać zużycie energii na poziomie urządzenia bezpośrednio z oprogramowania IntelliCENTER, 
co ułatwia monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii w zakładzie przemysłowym.

Więcej informacji o cechach IntelliCENTER, zob. str. 12.
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Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500
Technologia ArcShield
MCC CENTERLINE 2500 z technologią ArcShield™ oferuje lepszą ochronę przed zagrożeniem wyładowań łukowych i pomaga chronić personel 
w przypadku wystąpienia wyładowania łukowego w MCC. Takie zabezpieczenie pomaga zwiększyć czas pracy obiektu, poprzez 
zminimalizowanie prawdopodobieństwa uszkodzenia urządzeń.

Pomimo faktu, że operatorzy oraz producenci układów niskich napięć zyskują coraz większe doświadczenie, nadal istnieje ryzyko 
wystąpienia wewnętrznego łuku. W celu poprawy ochrony personelu i urządzeń firma Rockwell Automation testuje MCC CENTERLINE 2500 
zgodnie z normą IEC/TR 61641 wer. 3.0 2014-1, która jest standardem testowania w warunkach występowania wyładowania łukowego od 
zwarcia wewnętrznego.

Więcej informacji o ArcShield, zob. str. 21.

Obudowy IP42 są wyposażone w samoczynnie zamykające się 
przegrody u góry jednostki ArcShield, które odprowadzają 
ciśnienie wybuchu łuku, chroniąc personel.

Obudowy IP42 mogą być wyposażone we wzmocniony system 
dekompresyjny na górze jednostki ArcShield do odprowadzenia 
gazów połukowych.

Grubsze drzwi ze wzmocnionymi zawiasami i zatrzaski 
łukoodporne w drzwiach utrzymują zaryglowane drzwi jednostki 
ArcShield w trakcie zwarcia łukowego.
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Na obu bokach i na wszystkich zatrzaskach drzwi jednostki 
ArcShield zastosowano dodatkowe usztywnienie konstrukcyjne.

Standardowe wyposażenie stanowi system dekompresyjny z 
klapami na górze jednostki. Nie ma potrzeby dodatkowej komory 
wyrównawczej.

Jeżeli jednostka ArcShield jest ostatnią kolumną, zamontowana 
jest pokrywa izolacyjna i dodatkowe usztywniacze, zapobiegając 
przepaleniu od łuku.
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Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500
Proces wyboru 
Następne rozdziały w niniejszej publikacji należy wykorzystać do wybrania modułowej rozdzielnicy napędowej CENTERLINE 2500.

Krok 1: Przegląd specyfikacji technicznych MCC

Określenie wymagań dot. certyfikatów, wartości znamionowych i innych danych technicznych dla 
danej aplikacji. Krok 1 rozpoczyna się na str. 9.

Krok 2: Dobór technologii sieciowej

Wybór poziomu i typu technologii sieciowej, narzędzi programowych HMI i diagnostyki. Krok 2 
rozpoczyna się na str. 11.

Krok 3: Wybierz konstrukcję

Wybór konfiguracji członów, szerokości i głębokości kolumn, stopnia IP i stopnia separacji. Krok 3 
rozpoczyna się na str. 15.

Krok 4: Wybierz systemy zasilania

Wybierz 3- lub 4-przewodowy układ elektryczny, moc poziomej i pionowej szyny zasilania, prąd 
wytrzymywany zwarciowy. Krok 4 rozpoczyna się na str. 23.

Krok 5: Wybierz konstrukcję członu

Wybór wielkości członu, stylu i środków rozłączających. Krok 5 rozpoczyna się na str. 27.

Krok 6: Wybierz typy członów

Wybór członów zasilania, zasilających, rozrusznikowych, przemiennikowych, PLC i innych 
obciążeń niesilnikowych. Krok 6 rozpoczyna się na str. 35.

Lista kontrolna wyboru

Na każdym kroku wyboru wypełnij właściwą listę kontrolną. Wypełnienie listy kontrolnej będzie 
pomocne dla lokalnego biura sprzedaży w lepszym zrozumieniu potrzeb zamawiającego. Zbiorcza 
lista kontrolna rozpoczyna się na str. 63
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Krok 1: Przegląd specyfikacji technicznych

Następujące certyfikaty (2500-CT0xx i MCC-CT0xx) są dostępne w bibliotece Rockwell Automation® Literature Library: 
https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html.

Normy EN 60204-1:2006 + A1:2009
EN 61439-1:2011
EN 61439-2:2011

IEC/TR 61641, ED. 3.0 2014-9

Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; Część 1: Wymagania ogólne
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe; Część 2: rozdzielnice i sterownice do rozdziału 
energii elektrycznej
Zabudowane rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – przewodnik testowania w warunkach 
łuku od zwarcia wewnętrznego.

Dyrektywy WE 2011/65/UE
2014/30/UE
2014/35/UE

Dyrektywa RoHS 
Dyrektywa EMC
Dyrektywa niskonapięciowa

Certyfikaty i oznaczenia ABS oraz ABS Shipboard 
Znak zgodności CE
China Compulsory Certificate (CCC) 
DEKRA
EAC
RETIE
Seismic
Dopuszczony przez SII

2500-CT015, 2500-CT016, 2500-CT017, 2500-CT023 i 2500-CT025
2500-CT008 i 2500-CT009
2500-CT010, 2500-CT011, 2500-CT012, 2500-CT013 i 2500-CT022
2500-CT018, 2500-CT019, 2500-CT020 i 2500-CT021 
MCC-CT001
2500-CT024
MCC-CT011 i MCC-CT012
2500-CT014

Napięcia znamionowe Znamionowe napięcie robocze, Ue 
Częstotliwość znamionowa, fn
Znamionowe napięcie izolacji, Ui

do 690 V, 3 fazy 
50…60 Hz
1000 V, 3 fazy

Prądy znamionowe Znamionowy prąd ciągły, Ie 
Wytrzymałość na prąd udarowy, Ipk 
Krótkotrwała wytrzymałość prądowa, Icw
Punkt neutralny (N)

Szyna pozioma – do 4000 A; szyna pionowa – do 1200 A na kolumnę(1) 
Szyna pozioma do 210 kA
Szyna pozioma do 100 kA przez 1 s
Na pełne lub połowę obciążenia

(1) do 600 A na dole i na górze, efektywnie 1200 A na kolumnę.

Droga upływu i odstęp izolacyjny Znamionowa wytrzymałość na udar napięciowy, Uimp
Grupa materiałowa (Kategoria przepięciowa)
Stopień zanieczyszczenia

6 kV, 8 kV lub 12 kV
IIIa (175 </= CTI < 400)
3

Materiał i powłoka szyny(2)

(2) Powłoki standardowe; inne powłoki prosimy skonsultować z Rockwell Automation.

Pozioma szyna zasilająca
Pionowa szyna dystrybucyjna
Przewód ochronny PE

Miedź – cynowana 
Miedź – cynowana
Miedź, niecynowana

Stopnie ochrony PN-EN 60529 IP20, IP42 lub IP54

Formy separacji IEC 61439-1 Formy 2b, 3b, 4b Type 5 lub 4b Typ 7

Wymiary kolumn wysokość, szerokość, głębokość Zob. str. 17

Jednostki Wielkość modułu (przybliżona) 
Moduły na kolumnę (maks.)
Rozmiary członów wysuwnych

wys. 80 mm x szer. 500 mm = 1 moduł 
24 różne kombinacje członów
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 modułów

Obróbka powierzchni konstrukcji Wewnątrz
Na zewnątrz

Z275 metal ocynkowany (wnętrze malowane dostępne jako opcja niestandardowa)
Lakier RAL 7032 szary krzemowy (inne kolory dostępne jako opcja niestandardowa)

Środowisko Temperatura przechowywania
Temperatura robocza (otoczenia)
Wys. n.p.m.

–25…+55°C
–5…+40°C(3) przy wilgotności do 95% bez kondensacji
do 1000 m n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych; powyżej 1000 m n.p.m. z obniżaniem 
wartości znamionowych

(3) Średnia temperatura w okresie 24-godzinnym nie może przekraczać 35°C.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct015_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct016_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct017_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct023_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct025_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct018_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct009_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct010_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct024_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct011_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct012_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct014_-en-e.pdf
https://www.rockwellautomation.com/site-selection.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct011_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct012_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct013_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct022_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct018_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct019_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct020_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/2500-ct021_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/mcc-ct001_-en-e.pdf


Krok 1: Przegląd specyfikacji technicznych          
Notatki:
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Krok 2: Technologia sieciowa

EtherNet/IP™ usprawnia integrację, skraca czas konfiguracji MCC oraz zwiększa prędkość sieci komunikacyjnej. Protokół EtherNet/IP 
umożliwia szybkie monitorowanie i diagnozowanie usterek MCC z dowolnego miejsca. Rozdzielnice CENTERLINE® zapewniają efektywne 
możliwości sterowania silnikami z dostępem do wymaganych danych w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystanie sieci, która komunikuje 
się z całym przedsiębiorstwem. Komunikacja EtherNet/IP umożliwia asystentowi integracji Integration Assistant IntelliCENTER® 
automatyczną konfigurację i wypełnianie drzewa wejść/wyjść oraz konfigurację sieci. 

Koszty i osiągi sieci komunikacyjnej EtherNet/IP sprawiają, że są to rozwiązania idealne do aplikacji MCC. Otwarte specyfikacje i protokoły, 
zarządzane przez organizację Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) oznaczają, że sprzedawcy nie muszą kupować sprzętu, 
oprogramowania ani licencji, aby połączyć się z systemem. 

System komunikacji EtherNet/IP posiada zdolność komunikacji i pracy w środowiskach normalnych i elektrycznie niekorzystnych. Może być 
wykorzystywany w całym zakładzie oraz na wiele sposobów, łącznie z ogólnodostępnymi produktami komercyjnymi (COTS), takimi jak 
przełączniki i urządzenia Ethernet.

Protokół EtherNet/IP posiada następujące zdolności: 
• Automatyczna konfiguracja urządzenia (ADC), która automatycznie pobiera adres IP, oprogramowanie sprzętowe oraz ustawienia 

parametrów do świeżo wymienionego urządzenia bez potrzeby interakcji użytkownika.
• Topologie liniowe lub pierścieniowe na poziomie przełącznika zapewniają elastyczność sieci do dowolnej wielkości układu. 
• Dobrze działa przy dużym natężeniu ruchu. 
• Możliwość dodawania lub usuwania węzłów na bieżąco. 
• Zaawansowana konfiguracja sieci, bezpieczeństwo i diagnostyka zapewnione przez zarządzalne przełączniki Ethernet 

w warstwie 2.
• System EtherNet/IP w MCC został zaprojektowany do pracy z szybkością 100 Mbodów.

Więcej informacji na temat konfiguracji MCC z EtherNet/IP, zob. CENTERLINE 2500 motor control centers with EtherNet/IP Network, 
publikacja 2500-TD003. 

Przykład sieci EtherNet/IP

 

753 753

Sieć EtherNet/IP™

Inżynieryjne stanowisko robocze HMI w sterowni (PanelView™) Sterownik ControlLogix® Komputer konserwacyjny

Niskonapięciowa rozdzielnica 
MCC CENTERLINE® 2500

Przemienniki PowerFlex® Niskonapięciowa rozdzielnica 
MCC CENTERLINE 2100

Średnionapięciowa rozdzielnica 
MCC CENTERLINE 1500
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Krok 2: Technologia sieciowa
Komponenty EtherNet/IP

Komponenty kaset

Każda kaseta może być wyposażona w komponent EtherNet/IP. 
• Człony rozrusznikowe mogą być wyposażone w półprzewodnikowy przekaźnik przeciążeniowy, np. elektroniczny przekaźnik 

przeciążeniowy E300™. 
• Przemienniki AC mogą być wyposażone w moduł komunikacyjny EtherNet/IP i/lub opcję wbudowaną. 
• Sterowniki półprzewodnikowe mogą być wyposażone w moduły komunikacyjne EtherNet/IP oraz – w niektórych przypadkach – 

w system EtherNet/IP POINT I/O™. 
• Możliwość systemu EtherNet/IP POINT I/O w obwodach zasilania odbiorników. 

Każdy komponent sieci EtherNet/IP w rozdzielnicy MCC jest połączony z siecią za pomocą portu znajdującego się w ciągu przewodów 
sterowania i sieciowych. Dodanie lub usunięcie członów z sieci nie powoduje zakłócenia pracy pozostałych członów pracujących 
w systemie. Ciągi przewodów sieciowych są odizolowane od przewodu zasilania. 

Okablowanie

Sieć komunikacyjna EtherNet/IP wykorzystuje okablowanie światłowodowe lub skrętkę miedzianą dwużyłową. Maksymalna długość skrętki 
miedzianej pomiędzy urządzeniami wynosi 100 m. Nie ma ograniczeń co do sumarycznej długości kabli dla całej sieci. Długość 
światłowodów zależy od ich konstrukcji. Wszystkie kable EtherNet/IP posiadają wartość znamionową napięcia 600 V, co oznacza, że ich 
odizolowanie od kabli silnikowych nie jest wymagane. System kabli EtherNet/IP dla technologii IntelliCENTER przeszedł wielorakie testy 
w zakresie odporności na zakłócenia w kablach sieciowych znajdujących się w pobliżu wysokoprądowych kabli do silników. Technologia 
IntelliCENTER zapewnia solidne i odporne rozwiązanie sieciowe. Wszystkie kable EtherNet/IP są poprowadzone przez ciągi przewodów 
sterowania i sieciowych, jak i przez górny lub dolny ciąg przewodów MCC. Wszystkie kable są poprowadzone za przegrodami w celu 
odizolowania ich od przestrzeni członu oraz ciągów przewodów, co pomaga w ich ochronie przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Cechy oprogramowania IntelliCENTER

MCC CENTERLINE 2500 jest dostępna z prekonfigurowanym oprogramowaniem IntelliCENTER. IntelliCENTER to pakiet intuicyjnego 
oprogramowania dostosowany do danego modelu MCC. Oprogramowanie to narzędzie do monitoringu i diagnostyki z możliwością podglądu, 
zarządzania i konfigurowania wielu szeregów szaf MCC. Sterownik komunikacji oprogramowania IntelliCENTER pozwala na zainstalowanie 
i obsługę oprogramowania w sieci EtherNet/IP. Oprogramowanie IntelliCENTER może funkcjonować jako samodzielny pakiet lub jako 
kontrolka ActiveX w interfejsie HMI. 

Cechy oprogramowania IntelliCENTER:
• Asystent integracji – pobiera indywidualne informacje o danej MCC z oprogramowania IntelliCENTER i eksportuje je do Studio 5000®, 

zapewniając szybką integrację urządzenia i skracając czas programowania. 
• IntelliCENTER Energy – monitoring i zarządzanie zużyciem energii  w integracji z oprogramowaniem FactoryTalk® EnergyMatrix™.
• Widok elewacji – łatwy do zidentyfikowania, graficzne przedstawienie całego szeregu szaf MCC. 
• Widok monitorowania – wyświetla przegląd urządzenia inteligentnego sterowania silnikami, które są monitorowane, wraz 

z konfigurowalnymi wskaźnikami, wykresami trendów, stanem wejść/wyjść urządzenia oraz konfigurowalnymi polami danych.
• Widok arkusza kalkulacyjnego – do porządkowania i edytowania danych rzadko zmienianych, m.in. adresów sieciowych, typów 

aparatów z opisem i dane z tabliczek znamionowych.
• Widok logu zdarzeń – historia zmian parametrów urządzeń, np. nastawy wyzwalaczy, ostrzeżenia i błędy. 
• Zarządzanie dokumentacją – dostęp do całej dokumentacji danej MCC. w tym schematy okablowania, instrukcje aparatów i listy 

części zamiennych.
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Krok 2: Technologia sieciowa
Baza danych IntelliCENTER

Oprogramowanie IntelliCENTER odtwarza rząd szaf MCC na ekranie komputera wraz z tabliczkami znamionowymi i wskaźnikami stanu na 
każdych drzwiach (wł, wył, ostrzeżenie, awaria, brak komunikacji). Na poszczególnych obrazach graficznych członów MCC wyświetlane są 
dane, co umożliwia szybki wgląd w krytyczną wartość prądu, czas i przyczynę wybicia, prąd ziemnozwarciowy i stan wł/wył. Każdy ekran jest 
już skonfigurowany do wyświetlania typowych najważniejszych parametrów. Można też łatwo dostosować inne parametry. Wiele ekranów 
ma wykresy trendów i zegary analogowe.

Oprogramowanie IntelliCENTER udostępnia informacje o częściach zamiennych, dokumentację w AutoCAD i rejestrację zdarzeń. 
Oprogramowanie ma również przyciski sterownicze do kontrolki ActiveX. Umożliwiają wgląd w oprogramowanie, które można wyświetlić na 
HMI, np. oprogramowanie RSView®.

W sieci EtherNet/IP plik konfiguracyjny może być pomocny przy ustalaniu wersji zainstalowanego oprogramowania sprzętowego w celu 
prawidłowej konfiguracji profilu add-on (AOP) w środowisku Studio 5000, który generuje wszystkie znaczniki dla każdego urządzenia 
EtherNet/IP w MCC.

Dla oprogramowania IntelliCENTER dostępne są dwa zbiory danych. Oba zbiory należy zamówić dodatkowo oprócz MCC.

Standardowy zbiór danych–stanowi drugi komponent IntelliCENTER. Informacje przychodzą w postaci cyfrowej do pobrania i zawierają 
pliki danych specjalnie dla danej MCC. Te informacje obejmują dane szczegółowe członów, tabliczki znamionowe, schematy 
oprzewodowania, podręczniki użytkownika, listy części zamiennych i inne.

Zbiór danych energetycznych–obejmuje wszystkie komponenty standardowego zbioru danych. Ponadto ma możliwość użytkowania 
IntelliCENTER Energy (wersja 4.0 lub nowsza) i innego potrzebnego oprogramowania instalacyjnego.
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Krok 2: Technologia sieciowa
Notatki:
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Krok 3: Wybierz konstrukcję

Konfiguracja montażu

Wybierz układ z pojedynczym frontem lub z podwójnym frontem (plecami do siebie).

Kolumny w układzie z frontem pojedynczym są łączone i montowane bokami.

Kolumny w układzie z frontem podwójnym są utworzone z dwóch oddzielnych kolumn połączonych plecami przy zdjętych płytach tylnych. Te 
dwie kolumny posiadają oddzielne układy szyn zasilania zapewniające dla wszystkich członów taki sam układ faz. Pozioma szyna zasilająca 
jest połączona od przodu do tyłu z montowanym fabrycznie zespołem montażowym szyny w kształcie litery U.

Informacje dot. wysyłki kolumn

Na każdej kolumnie umieszczony jest stalowy kątownik do podnoszenia, a na każdym pojedynczym przednim bloku transportowym 
umieszczany jest demontowany kątownik do podnoszenia. Na każdej kolumnie z podwójnym frontem (plecami do siebie) umieszczone są 
dwa kątowniki do podnoszenia, a na każdym podwójnym przednim bloku transportowym (plecami do siebie) umieszczane są dwa 
demontowane kątowniki do podnoszenia.

Tylko konfiguracje z frontem podwójnym (plecami do siebie) o głębokości 600 mm są wysyłane w całości z fabryki. Konfiguracje z frontem 
podwójnym (plecami do siebie) są dostępne dla głębokości 800 mm, ale z fabryki są one wysyłane jako kolumny z frontem pojedynczym, 
które muszą zostać złożone na miejscu.

Wymagany odstęp powietrzny

W konfiguracjach z wentylowaną szyną z tyłu kolumny wymagany jest odstęp powietrzny. Więcej szczegółów, zob. str. 17.

Konfiguracja z frontem pojedynczym Konfiguracja z frontem 
podwójnym (plecami do siebie)
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Konstrukcja i wymiary kolumny

Konstrukcja kolumny

Sztywna konstrukcja MCC CENTERLINE® 2500 
zapewnia dłuższą trwałość użytkową. Nawet po wielu 
latach niezawodnej pracy, człony wysuwane można 
nadal instalować i wyciągać, a drzwi dalej będą się 
bezpiecznie zamykać.

Większa łukoodporność dzięki dodatkowym blachom 
na bokach każdej kolumny, co zapobiega 
rozprzestrzenieniu się skutków zwarć i ogranicza 
uszkodzenia urządzeń.

Rozmiar członu jest podawany w liczbie modułów. 
Każdy moduł ma wysokość ok. 80 mm. Kolumny mogą 
pomieścić 24 moduły w różnych kombinacjach. Więcej 
informacji dot. głębokości kolumn i szerokości ciągów 
przewodów, zob. str. 17.

Kolumny są mocowane na miejscu montażu poprzez 
skręcenie ich śrubami umieszczonymi w otworach 
przejściowych w ceownikach montażowych lub 
poprzez zespawanie ich.

Typowa kolumna z wysuwanymi członami
(Typowa kolumna z członami na stałe nie ma pionowych ciągów przewodów)

Kątownik do podnoszenia

Płyta górna

Płyta boczna lewa

Płyty końcowe 
górnego ciągu 
przewodów

Środkowa płyta 
zamykająca

Płyty końcowe 
dolnego ciągu 
przewodów

Ciąg przewodów 
sieciowych

Pozioma szyna 
zasilająca (3)

Bariera górnego ciągu 
przewodów

Półka górnego ciągu 
przewodów

Pokrywa górnego 
ciągu przewodów

Drzwiczki do 
pionowego ciągu 
przewodów

Zespół podparcia 
członów z prawej 
strony i ciągu 
przewodów

Półka podparcia 
pojedynczego 
członu

Płyty dolne

Pokrywa dolnego ciągu przewodów

Ceowniki montażowe
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Wymiary kolumn

Wszystkie wymiary w mm

Waga, kg

Szerokość

Wysokość Głębokość

Grubość, nominalna

Szerokość 
kolumny

Głębokość kolumny

600(1)

(1) Podane wagi odnoszą się do kolumny MCC z sześcioma członami. Na faktyczną wagę 
ma wpływ szereg czynników (liczba członów, pozioma szyna zasilająca, szerokość 
ciągu przewodów, głębokość kolumny oraz opakowanie transportowe). Specyfikacja 
przesyłki dostarczana razem z MCC zawiera dokładne wagi przesyłki.

800(1)

600, 700 350 450

800 400 525

900 450 575

1000 500 650

500…1000

2300

600 lub 800

500

200…500

35

115

1980

170

Pokazano kolumnę o głębokości 
600 mm z członami wysuwnymi 
i 200 mm szerokości ciągiem 
przewodów

Kolumny 
z ciągiem przewodów(1)

(1) Do całkowitej szerokości trzeba dodać 102 mm na zewnętrzne usztywnienie konstrukcji 
MCC z ArcShield.

Kolumny 
bez ciągu przewodów(1)

Szerokość członu 
stałego lub 

wysuwnego(2)

(2) dostępne od 1…24 modułów

Szerokość 
pionowego 

ciągu 
przewodów(3)

(3) Zalecane minimalne szerokości ciągów przewodów dla różnych form separacji:
• dla formy 3b, szerokość 300 mm
• dla formy 4b typ 5, szerokość 400 mm
• dla formy 4b typ 7, szerokość 500 mm

Szerokość 
całkowita 
kolumny

Szerokość 
członu 

stałego(4)

(4) Dotyczy pełnej kolumny (24 moduły)

Szerokość 
całkowita 
kolumny

500 200 700 500 500
300 800 600 600
400 900 700 700
500 1000 800 800

900 900
1000 1000

Opis mm Front pojedynczy
Front podwójny 

(plecami do siebie)

Wysokość całkowita(1)

(1) Dodać 70 mm na górze dla obudowy IP42 z klapą wydmuchową ArcShield™; zob. str. 7. 
Dodać 75 mm na górze kolumn MCC na kątownik do podnoszenia; zob. str. 15.

2300 600 1200

Dostępna wysokość 1980 800(2)

(2) Szyna 4000 A wymaga 100 mm odstępu powietrznego za kolumną dla układu z 
pojedynczym frontem i 400 mm odstępu powietrznego za kolumną dla układu z 
podwójnym frontem (plecami do siebie). W takim przypadku dodaj konieczny odstęp 
powietrzny do głębokości całkowitej.

1600(2)

Górny poziomy ciąg 
przewodów 170

Dolny poziomy ciąg 
przewodów

115

Zewnętrzny ceownik 
montażowy

35

Opis mm Opis mm

Płyty boczne 
(wszystkie głębokości) 2 Drzwi ciągu przewodów 2

Płyty tylne 
(wszystkie szerokości) 2,5 Drzwi (1…22 moduły) 2

Dolny ceownik montażowy(1)

(1) Przód i tył

3,5 Drzwi(2)

(2) 1…22 moduły

2,5

Płyta górna 
(wszystkie szerokości) 2 Drzwi ArcShield 480 V(3)

(3) 24 moduły

2,5

Płyty dolne 2 Drzwi ArcShield 480 V(2) 3

Pokrywy poziomego ciągu 
przewodów 2
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Stopień ochrony (klasa obudowy)

Zgodnie z normą IEC 60529, konstrukcje są dostępne z następującymi klasami ochrony IP.
• IP 20
• IP 42
• IP 54

Konstrukcyjne blachy metalowe posiadają zaokrąglone krawędzie i są ciasno wpasowane, bez widocznych szczelin powietrznych.

Środowisko pracy (temperatura i wysokość n.p.m.)

MCC są przeznaczone do użytkowania w środowisku o maksymalnym stopniu zanieczyszczenia 3.

MCC są zaprojektowane do funkcjonowania w temperaturach otoczenia w zakresie od –5 do +40°C przy wilgotności do 95% 
(bez kondensacji), przy średniej temperaturze w dowolnym 24-godzinnym okresie nie przekraczającej 35°C.

MCC są zaprojektowane do funkcjonowania na wysokościach do 1000 m n.p.m. bez obniżania wartości znamionowych. W przypadku 
wysokości powyżej 1000 m n.p.m. należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Rockwell Automation w celu uzyskania informacji dot. 
niższych parametrów znamionowych.

Wykończenie powierzchni i lakierowanie

Standardowe wykończenie wewnętrznych części z blach metalowych w MCC CENTERLINE® 2500 to cynkowanie Z275. Pozostałe elementy 
konstrukcyjne przechodzą wieloetapowy proces czyszczenia, płukania, powlekania proszkowego i wygrzewania, co w rezultacie daje 
20 mikronów (µm) grubości, przyczepność powłoki i odporność na uderzenia i aerozol solny. Te procesy są pod stałą kontrolą norm 
jakościowych ISO 9001.

Standardowym lakierem stosowanym na zewnątrz jest kolor szary krzemowy (RAL 7032). Zaślepki, wsporniki ceowników, kątowniki do 
podnoszenia oraz pokrywy poziomych ciągów przewodów są polakierowane w kolorze szarym czarnym (RAL 7021). Inne kolory dostępne jako 
opcja niestandardowa.

Główne tabliczki znamionowe

O ile podano przy zamówieniu, główna tabliczka znamionowa MCC może posiadać do pięciu grawerowanych wierszy i może być umieszczona 
na górnej pokrywie poziomego ciągu przewodów.
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Ciągi przewodów

Każda MCC posiada ciąg przewodów poziomy, pionowy, sterowania i sieciowy, które zapewniają ciągłą dedykowaną lokalizację przewodów 
i kabli.

Poziome ciągi przewodów

Poziome ciągi przewodów znajdują się u góry i u dołu każdej kolumny MCC. Poziome ciągi przewodów biegną na całej szerokości 
i głębokości MCC. Przegroda na górnym poziomym ciągu przewodów zapewnia punkt połączenia gniazd sieciowych. Górny poziomy ciąg 
przewodów ma wysokość 170 mm, natomiast dolny – 115 mm. Pełny dostęp do ciągu przewodów od przodu do tyłu jest dostępny dla kolumn 
MCC w konfiguracji z frontem podwójnym (plecami do siebie).

Poziome ciągi przewodów są wyposażone w wyjmowane pokrywy przednie, które są przytrzymywane na wkrętach uwięzionych. Otwory 
w płycie bocznej kolumny pozwalają na dostęp do górnego i dolnego poziomego ciągu przewodów pomiędzy złączonymi kolumnami. 
Do zakrycia tych otworów w krańcowych kolumnach w MCC służą specjalne płyty.

Poziome ciągi przewodów są odseparowane od szyn zasilających. Poziome ciągi przewodów dla pól linii zasilającej mają mniejszą głębokość 
w celu zachowania separacji od obszaru linii zasilającej.

Pionowy ciąg przewodów

Pionowy ciąg przewodów znajduje się po prawej stronie każdej kolumny i rozciąga na 1980 mm pomiędzy górnym a dolnym poziomym 
ciągiem przewodów. Pionowy ciąg przewodów ma głębokość ok. 350 mm. Pionowe ciągi przewodów są dostępne w szerokościach 200, 300, 
400 i 500 mm. Szersze ciągi przewodów są zalecane dla MCC o wyższych wartościach znamionowych szyny oraz wyższej gęstości członów 
na sekcję.

Pionowy ciąg przewodów jest odseparowany od szyny zasilającej i nie zależy od przestrzeni członu. Pionowe ciągi przewodów znajdują się 
wyłącznie w kolumnach z członami wysuwnymi.

Każdy pionowy ciąg przewodów posiada stalowe drzwi z wieloma zatrzaskami ryglującymi. Dostępne są wsporniki kabli ciągów pionowych 
w celu prawidłowej organizacji kabli w ciągach.

szerokość 600 mm 
Kolumna stała

Kolumna z członami 
wysuwnymi o szerokości 

200 mm
Pionowy ciąg przewodów

Kolumna z członami 
wysuwnymi o szerokości 

300 mm 
Pionowy ciąg przewodów

Kolumna z członami wysuwnymi o 
szerokości 400 mm 

Pionowy ciąg przewodów

Kolumna z członami wysuwnymi o 
szerokości 500 mm 

Pionowy ciąg przewodów

Dolny poziomy ciąg przewodów

Górny poziomy ciąg przewodów

Pionowy 
ciąg 

przewodów
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Ciąg przewodów sterowania i sieciowych

Oddzielny dedykowany ciąg przewodów separuje kable sterowania 
i opcjonalne kable sieciowe od przewodów zasilających.

Ciąg przewodów sterowania i sieciowych znajduje się po lewej stronie 
kolumny w przestrzeni członu. Połączenia kabli sterowania i komunikacji 
sieciowej z członami wysuwnymi są zrealizowane przez specjalne 
gniazda w tych ciągach.

Formy separacji

Wewnętrzna separacja i bariery separujące znajdują się pomiędzy 
następującymi elementami:

• Poszczególne człony
• Człony i ciągi przewodów
• Człony i system szyn
• Ciągi przewodów i system szyn

Ponadto pionowy ciąg przewodów zasilających jest odseparowany od pionowego ciągu przewodów 
sterowania i sieciowych.

Standardową formą separacji w module MCC jest Forma 3b. Forma 4b jest dostępna przez oddzielne 
komory kablowe w członach montowanych na ramie i zamontowanych na stałe i pojedyncze skrzynki 
połączeniowe znajdują się w pionowych ciągach przewodów.

Złącze 
sieciowe

Złącze 
sterowania

Ciąg 
przewodów 
sterowania i 
sieciowych

Forma 4b typ 5

Forma 4b typ 7

Forma 2b:
• Szyny zbiorcze są 

wydzielone od 
członów 
funkcjonalnych

• Człony funkcjonalne 
i zaciski nie są 
wydzielone

Forma 3b:
• Szyny zbiorcze są 

wydzielone od 
członów 
funkcjonalnych

• Człony funkcjonalne 
są wydzielone od 
siebie

• Zaciski są 
wydzielone od 
członu 
funkcjonalnego, ale 
nie między sobą

Forma 4b: 
(dostępne typy 5 i 7):

• Szyny zbiorcze są 
wydzielone od 
modułów 
funkcjonalnych

• Człony funkcjonalne 
są wydzielone od 
siebie

• Zaciski są 
odseparowane od 
członu 
funkcjonalnego 
i także między sobą
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Technologia ArcShield™

MCC CENTERLINE 2500 z technologią ArcShield™ oferuje lepszą ochronę 
przed zagrożeniem wyładowań łukowych i pomaga chronić personel 
w przypadku wystąpienia wyładowania łukowego w MCC. Takie 
zabezpieczenie pomaga zwiększyć czas pracy obiektu, poprzez 
zminimalizowanie prawdopodobieństwa uszkodzenia urządzeń.

Niskonapięciowa rozdzielnica MCC CENTERLINE 2500 z ArcShield została 
gruntownie przebadana przez niezależną firmę na zgodność z normą IEC/TR 
61641, która definiuje badania w warunkach łuku od zwarć wewnętrznych. 
Wszechstronne badania wykonane zgodnie z normą 2014-1 wydanie 3.0 
spełniły wymagania dla klasy A (spełnienie kryterium od 1 do 5) dla szyny 
głównej i członu zasilania od strony linii zasilania oraz dla klasy C (spełnienie 
kryterium od 1 do 7) dla wszystkich prób dla członów po stronie odbioru.

Poza standardowymi funkcjami zabezpieczającymi wbudowanymi w każdym 
MCC CENTERLINE 2500, wybranie rozwiązania ArcShield zapewnia 
następujące korzyści dodatkowe:

• Obudowy ze specjalizowaną wentylacją chroniącą personel od 
frontu MCC

• Dodatkowe usztywnienie po obu bokach obudowy MCC
• Wewnętrzne kanały wydmuchowe kierujące gazy do góry obudowy 

MCC i do klap wydmuchowych.
• System dekompresyjny zaprojektowany w celu odprowadzenia 

gazów na górze obudowy, z dala od personelu
• Grubsze drzwi ze wzmocnionymi zawiasami i zatrzaskami 

łukoodpornymi, wytrzymującymi wysokie ciśnienie wybuchu 
łukowego, utrzymując zamknięte drzwi MCC podczas zwarcia 
łukowego.

• Pokrywy izolacyjne na płytach zakrywających szyny poziome (tylko na skrajnych kolumnach), które pomagają w niedopuszczeniu do 
przepalenia od zwarć łukowych w przedziale szynowym

• Konstrukcyjne usztywnienie (tylko na skrajnych kolumnach) wytrzymujące wysokie wewnętrzne ciśnienie od łuku

W celu zapewniania jeszcze wyższego stopnia ochrony, dostępna jest opcjonalnie technologia wykrywania optycznego i prądowego. 
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z miejscowym biurem sprzedaży Rockwell Automation lub dystrybutorem 
Allen-Bradley.

Klapy wydmuchowe

Pokrywy izolacyjne 
(tylko kolumny 
skrajne)

Usztywnienie 
konstrukcji (tylko 
kolumny skrajne)

Grubsze 
drzwi bez 
odpowietrzenia o 
wzmocnionych 
zawiasach

Zatrzaski ryglujące 
łukoodporne
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Krok 3: Wybierz konstrukcję
Notatki:
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Krok 4: Systemy zasilania

Zasilanie dopływowe i sterowania
Rozdzielnice MCC CENTERLINE® 2500 nadają się do użytku z zasilaniem trójfazowym 3- lub 4-przewodowym w układzie gwiazda o napięciu 
znamionowym 690 V lub mniej (do 480 V dla ArcShield), 50 Hz lub 60 Hz. Rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500 nadają się do układów 
3- lub 4-przewodowych z opcjonalną szyną neutralną lub bez. Szyna neutralna może być na pełne obciążenie lub połowę obciążenia.

Opcje zasilania sterowania obejmują w razie potrzeby zasilanie prądem stałym DC lub przemiennym AC 50/60 Hz. Napięcie sterujące może 
być podawane z linii zasilającej poprzez indywidualne lub centralne transformatory sterowania, jak i przez przewód neutralny lub ze źródła 
prądu stałego DC. Napięcie sterujące może również zostać dostarczone zdalnie z MCC.

Szyna zasilająca
MCC są wyposażone w sprawdzony w długiej praktyce system szyny 
zasilającej CENTERLINE marki Allen-Bradley®. Pozioma szyna 
zasilająca jest zamontowana w pobliżu pionowej osi konstrukcji, 
zapewniając optymalne rozpraszanie ciepła, rozdział mocy oraz 
łatwość przeprowadzania konserwacji i instalacji. Jest montowana 
w zagłębieniach kanałów wspornika szyny w celu ochrony przed 
nagromadzeniem pyłu oraz odwzorowaniem pomiędzy fazami. 
Pozioma szyna zasilająca jest również lepiej odseparowana od 
ciągów przewodów, do których wymagany jest dostęp do 
poprowadzenia przewodów.

Układ szyny zasilającej jest podparty, usztywniony i odseparowany 
przez wspornik szyny odlany z nieodciskającej się wypraski z poliestru 
szklanego o dużej wytrzymałości. Pozioma szyna zasilająca jest 
montowana na krawędzi w płaszczyźnie pionowej, zapewniając 
maksymalną wytrzymałość na siły magnetyczne. Pionowe szyny 
zbiorcze zasilające są na całej długości usztywnione i zamknięte 
pokrywą uformowaną z poliwęglanu, która separuje pionową szynę zasilającą od innych faz pionowych i poziomej szyny zasilającej.

Pionowa szyna zasilająca zapewnia rozdział mocy, zarówno nad, jak i pod zamontowaną centralnie szyną poziomą, efektywnie podwajając 
możliwości obciążenia w każdej kolumnie.

Funkcja ta pozwala również na właściwie nieograniczone rozmieszczanie członów.

Pionowa i pozioma szyna zasilająca są zamocowane razem za pomocą zespołu dwóch śrub. Takie dwuśrubowe połączenie pozwala 
zminimalizować możliwość powstania „gorących punktów”. Fabrycznie wykonane połączenie szyny zasilającej pionowej z poziomą jest 
dokręcane poprzez skomputeryzowany system kontroli momentu dokręcania.

Strefa bezłukowa stanowi część obwodu w zespole, gdzie nie ma możliwości zapłonu przewodu bez uszkodzenia materiału izolacji na żyłach.

Standardowo strefy bezłukowe w CENTERLINE 2500 obejmują:
• Pionowe szyny zbiorcze całkowicie zamknięte w izolowanym wsporniku i pokrywie.
• Automatyczne żaluzje stanowią standardowe wyposażenie w ramach oferty produktowej.
• Automatyczne żaluzje są otwarte przy włożonych członach i zamykają się w razie wyciągnięcia członu. Ta funkcja bezpieczeństwa 

pomaga zapewnić, że szyna pionowa zostanie natychmiast odseparowana w razie wyciągnięcia członu wysuwnego.
• Po stronie zasilania wyjściowych zasilających członów wysuwnych zastosowano podwójnie izolowane okablowanie spełniające 

wymogi normy IEC 61439-1.
• Izolowana obudowa ze stykami zapewnia oddzielną, izolowaną ścieżkę dla każdej fazy.

Cechy standardowej szyny 
pionowej

Złącze dwuśrubowe
• Połączenie szyny zasilającej pionowej z poziomą
• Minimalizacja możliwości powstania „gorących 

punktów”
• Nie wymagają konserwacji okresowych

Żaluzje automatyczne
• Otwarte, gdy wysuwny człon jest włożony i 

zamknięte, gdy człon jest wyjęty.
• Bezpiecznie izolują szynę pionową, gdy człon 

wysuwny jest wyjęty.
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Krok 4: Systemy zasilania
Pozioma szyna zasilająca

Standardowym materiałem, z jakiego wykonana jest pozioma szyna zasilająca, jest ocynkowana miedź.

Pionowa szyna dystrybucyjna

Pionowa szyna dystrybucyjna z ocynkowanej miedzi jest cylindryczna, zapewniając 
maksymalny kontakt ze stykami modułów wpinanych.

Standardowa pionowa szyna dystrybucyjna jest dostosowana do natężenia 300 A powyżej 
i poniżej poziomej szyny zasilającej, zapewniając efektywne wartości znamionowe 600 A. 
Opcjonalna pionowa szyna dystrybucyjna jest dostosowana do natężenia 600 A powyżej 
i poniżej poziomej szyny zasilającej, zapewniając efektywne wartości znamionowe 1200 A.

Szyna neutralna

Opcjonalna pozioma szyna neutralna jest umieszczana na całej szerokości MCC powyżej 
lub poniżej poziomej szyny zasilającej.

Pozioma szyna neutralna jest dostępna w wersji na pełne obciążenie lub na połowę 
obciążenia i pasuje do materiału i parametrów pionowej szyny zasilania.

Pionowa szyna neutralna jest podłączona do poziomej szyny neutralnej i zapewnia 
połączenie przewodów neutralnych dla wszystkich członów w kolumnie.

Szyna neutralna jest usztywniona w taki sam sposób jak pozioma i pionowa szyna zasilająca.

Wartości 
znamionowe 

szyny
Liczba szyn 
zbiorczych

Wymiary szyny 
zbiorczej (mm)

Znamionowe prądy wytrzymywane(1)

(1) Znamionowy prąd zwarciowy wytrzymywany krótkotrwały (lcw) i prąd szczytowy wytrzymywany (lpk). Znamionowe prądy zwarciowe są przedstawione jako maksymalna wartość kA na 
sekundę („s” w kolumnie tabeli).

lcw 50 kA/1 s 50 kA/3 s 50 kA/3 s 80 kA/1 s 100 kA/1 s
lpk 110 kA 176 kA 220 kA 176 kA 220 kA

800 A 1 3 x 100 √ —

— —

1250 A 1 6 x 100 √ √ √
1600 A 2 6 x 100 √ √ √

2000 A 1
1

6 x 100
10 x 100

√
√

√
√

√
√

2500 A 2 10 x 100 √ √ √

3200 A 3
10 x 100 z 10 mm 

elementami 
dystansowymi

√ √ √ √ √

4000 A 4
10 x 100 z 10 mm 

elementami 
dystansowymi

√ √ √ √ √

Szyna pozioma i neutralna z tyłu członu MCC 
(tylna płyta członu MCC zdemontowana)
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Szyna ochronna PE

Pozioma szyna ochronna PE razem z pionową szyną ochronną PE do członów wysuwnych tworzą kompletny wewnętrzny obwód uziemienia 
ochronnego.

Pozioma szyna PE

Pozioma szyna ochronna (PE) jest wykonana z nieocynowanej miedzi (standard) lub 
z ocynowanej miedzi (dostępna na zamówienie) i znajduje się w dolnym poziomym ciągu 
przewodów. Pozioma szyna ochronna (PE) ciągnie się na całej szerokości kolumny 
i składa się z jednej, dwóch lub trzech szyn 6 x 50 mm. Pozioma szyna ochronna PE ma 
12 otworów na całej długości szyny do podłączenia przewodów PE z silników.

Końcówka oczkowa z mechanicznym dociskiem jest zamontowana na poziomej szynie PE 
w sekcji linii zasilającej.

Pionowa szyna PE do członów wysuwnych

Pionowa szyna PE do wszystkich członów wysuwnych jest z niepowlekanej miedzi i ma 
mechaniczne połączenie z poziomą szyną uziemienia, tworząc wewnętrzny system 
uziemienia w każdej standardowej kolumnie. Pionowa wtykowa szyna PE w połączeniu ze 
stykiem PE członu tworzy połączenie PE, które będzie nawiązywane jako pierwsze, 
a zrywane jako ostatnie w odniesieniu do połączeń zasilania. Dzięki temu człon wysuwny 
jest stale uziemiony w trakcie jego wkładania i wyciągania.

Pionowa szyna PE dla odbiorników klienta (dostępna jako opcja)

Opcjonalna pionowa szyna PE dla odbiorników klienta jest podłączona do poziomej szyny 
PE. Taka pionowa szyna PE daje punkt przyłączeniowy dla kabla uziemienia odbiornika 
w sąsiedztwie członu. Bez tej opcji klient musiałby się podłączać do poziomej szyny PE 
na spodzie kolumny. Pionowa szyna PE dla odbiorników klienta może być w wersji miedzi 
niepowlekanej lub miedzi ocynkowanej.

Pionowa
Szyna PE do

odbiorów
klienta

(opcjonalnie)

Pionowa 
szyna PE do 
członów 
wysuwnych

Pozioma szyna PE
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Notatki:
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Krok 5: Wybierz konstrukcję członu

Wszystkie człony są wyposażone w solidne płyty dolne oraz półki modułów minimalizujące przechodzenie zwarcia z jednego członu na inne 
w kolumnie.

Rozmiar członu
Rozmiar członu podawany jest w liczbie modułów. Jeden moduł ma wysokość około 80 mm, a szerokość około 500 mm. Każda kolumna 
MCC może mieścić do 24 modułów.

Styl członu
Człony są dostępne jako:

• Wysuwne standardowe – człony mogą zostać wyjęte z konstrukcji. Ich maksymalny prąd znamionowy wynosi 225 A.
• Wysuwne z SecureConnect™ – człony można wyciągnąć z konstrukcji, ale drzwi SecureConnect pozostają zamknięte, co zwiększa 

bezpieczeństwo obsługi.
• Zamocowane na stałe – człony są zamontowane na stałe na ramie rozdzielnicy. Pionowa szyna zasilająca zapewnia rozdział mocy 

zarówno nad, jak i pod zamontowaną centralnie szyną poziomą, efektywnie podwajając możliwości obciążenia w każdej kolumnie.

Standardowe człony wysuwne
Człony wysuwne składają się z kasety, solidnej półki oraz drzwi. Człony wysuwne są bezpiecznie podtrzymywane w kolumnie po ich 
włożeniu oraz są wyposażone w blokadę, która uniemożliwia włożenie lub wyjęcie kasety, gdy układ rozłączający znajduje się w pozycji 
WŁ/WE. Do wkładania lub wyjmowania członów nie są potrzebne żadne narzędzia.

Człony wysuwne z dźwignią wysuwania mają zdolność do rozłączania połączeń zasilania, obciążenia, sterowania, sieciowych oraz 
uziemienia ochronnego (PE). Wyjściowe złącza obciążenia i sterowania znajdują się w pionowym ciągu przewodów. Można podać 
w specyfikacji podejście od góry lub od dołu. W członie nie ma potrzeby wykonywania żadnych innych połączeń.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, połączenie PE jest stałe, niezależnie od tego, czy człon jest w pozycji podłączenia, próby czy 
odłączenia.

Człon 2-modułowy

Człon 1-modułowy

Człon 4-modułowy

Człon 8-modułowy

24 moduły
Ogółem

Człon 1-modułowy

Człon 4-modułowy
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Krok 5: Wybierz konstrukcję członu
Przykład jednomodułowego standardowego członu wysuwnego

Człony wysuwne wykorzystują niskotarciowe prowadnice oraz 
mechaniczną dźwignię, umożliwiające łatwe wkładanie i wyjmowanie. 
Dźwignia jest wyposażona w mechanizm ryglujący, który użytkownik 
musi zwolnić w celu zmiany pozycji. Zapadki ryglujące pomagają 
w zabezpieczeniu każdej pozycji.

Dźwignia wyjmowania

Człony wysuwne mają cztery położenia: podłączone, próba, odłączone 
i wyciągnięte. Dodatkowe informacje dotyczące funkcji każdej 
z pozycji znajdują się w poniższych opisach.

Pozycja podłączenia – połączenie zasilania, obciążenia, sterowania, 
sieciowe oraz PE są włączone. Zamknięcie drzwi członu pozwala na 
sprawdzenie, czy dźwignia znajduje się w pozycji podłączenia. W celu 
zaryglowania lub przestawienia układu rozłączającego na pozycję 
WŁ/WE drzwi modułu muszą zostać całkowicie zamknięte.

Pozycja próby – połączenia sterowania, sieciowe i PE są włączone. 
Połączenia linii zasilania i obciążenia są odseparowane. W tej pozycji 
użytkownik ma możliwość skontrolowania okablowania sterowania 
i sieciowego. Człony można zaryglować w tej pozycji za pomocą dźwigni.

Pozycja odłączenia – pozycja odizolowania, w której człon pozostaje 
w kolumnie i PE jest podłączony, ale nie ma żadnych innych połączeń. 
Człony można zaryglować w pozycji odłączenia za pomocą dźwigni.

Pozycja wyciągnięte – człony wysuwne mogą zostać wyjęte 
z kolumny w celu odizolowania ich od połączeń. Wyciągnięte człony 
można zablokować za pomocą dźwigni, co chroni je przed 
przypadkowym włożeniem.

Pozycje standardowych członów wysuwnych

Pozycja robocza
Obecne połączenie

Pozycja ryglowaniaLinia Obciążenie Sterowanie Sieć PE

Podłączone (1)

(1) Moduł może zostać zaryglowany przy zamkniętych drzwiach.

Próba — —

Odłączone — — — —

Wyciągnięte Człon wyciągnięty z kolumny; 
brak podłączenia.

Dźwignia w pozycji Podłączone

Dźwignia w pozycji Próba (i zablokowanie)

Dźwignia w pozycji Odłączone (i zablokowanie)

Dźwignia w pozycji Wyciągnięte (i zablokowanie)
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Krok 5: Wybierz konstrukcję członu
Podłączenie sterowania i sieciowe

Podłączenia sterowania i sieciowe są wykonywane automatycznie dla członów 
wysuwnych. 15-pinowy wtyk o wartości znamionowej 10 A jest wykorzystywany do 
połączeń obwodów sterowania. Połączenia sieciowe są wykonywane przez oddzielne 
złącze. Złącza do sterowania i sieciowe są wyposażone w mechanizm sprężynowy 
pomocny w prawidłowym podłączeniu.

Człony wysuwne z SecureConnect
SecureConnect™ z możliwością dodania do standardowych członów wysuwnych 
o rozmiarach 2…10 modułów. Człony wysuwne z SecureConnect mają takie same 
cztery pozycje robocze jak standardowe człony wysuwne. W kwestii informacji 
o właściwościach każdej pozycji roboczej, zob. Dźwignia wyjmowania na str. 28.

Inaczej niż w standardowych członach wysuwnych, człony z SecureConnect są 
wyposażone w klamkę na zewnątrz drzwi. Dzięki temu istnieje możliwość odłączenia 
linii, obciążenia, sterowania i sieci przy zamkniętych drzwiach.

Dostępne są również drzwi zaślepiające na wypadek tymczasowego wyciągnięcia 
SecureConnect z rozdzielnicy MCC. Dla zwiększenia bezpieczeństwa człony 
z SecureConnect o wielkości od 6 do 10 modułów mają dodatkowe rygle na drzwiach. 
Aby uzyskać więcej informacji – patrz 

Człony wysuwne z SecureConnect mają większe zatrzaski ryglujące. Więcej 
informacji, zob. Zatrzaski ryglujące na str. 32.

Człony mocowane na stałe
Po zamontowaniu w kolumnie członów mocowanych na stałe nie można przesunąć 
ani zmienić ich położenia. W przypadku członów obejmujących co najmniej 
12 modułów konstrukcja mocowania na stałe jest standardem. Połączenia zasilania, 
obciążenia, PE i sterowania są podłączone bezpośrednio do komponentów. 
Połączenia sieciowe można wykonać przez łączówki stałe lub wtykowe. Wartości znamionowe poziomej szyny zasilającej determinują prąd 
pobierany przez człony montowane na stałe.

Podłączenie członu

Podłączenie

Typ członu

Wysuwne(1)

(1) Dotyczy standardowych wysuwnych i wysuwnych z SecureConnect.

Stały

Obciążenie

Linia

PE

Sterowanie

Sieć

Pozycja robocza • Podłączone
• Próba
• Odłączone
• Wyciągnięte

Stały

Dostępne wielkości modułów 1…15 2…24

Połączenie sterowania
Połączenie 
sieciowe

Zdjęcie powyżej: człon czteromodułowy SecureConnect w pozycji Próba
Zdjęcie poniżej: płyta zaślepiająca czteromodułowa jako tymczasowe zastępstwo

Człon stały 6-modułowy, montowany na stałe
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Pokrętła robocze
Pokrętła robocze to wytrzymałe uchwyty obrotowe, które służą do sterowania układem rozłączającym w każdym członie. Gdy drzwi członu 
są zamknięte, uchwyt jest sprzęgnięty z mechanizmem rozłączającym.

Uchwyt roboczy może zostać zablokowany w pozycji WYŁ/WY za pomocą do trzech kłódek klamrowych (każda o średnicy 8 mm). Uchwyt 
roboczy może zostać zmodyfikowany, aby umożliwiać blokowanie w pozycji WŁ/WE.

Uchwyt roboczy członu jest sprzężony z drzwiami w celu 
ochrony przed otwarciem drzwi, chyba że mechanizm 
rozłączający znajduje się w pozycji WYŁ/WY. 
Obsługiwany zewnętrznie mechanizm obejścia zapewnia 
dostęp do członu bez przerywania jego pracy. Uchwyt 
roboczy jest sprzężony z członem, uniemożliwiając 
włożenie lub wyciągniecie członu przy uchwycie 
w pozycji WŁ/WE.

Rozłączanie członu
Odłącznik jest dostępny w wersji wyłącznika rozłączającego lub bezpiecznikowego. Wytrzymałość znamionowa członów rozrusznikowych 
z odłącznikiem zależy od aparatów ochrony przeciwzwarciowej oraz wybranych komponentów.

Wyłączniki

Wyłączniki marki Allen-Bradley® są środkami rozłączania dla członów wyposażonych w wyłącznik główny. W członach sterowania silnikami 
do zabezpieczenia obwodów silnikowych służą Bulletin 140MG. W członach zasilających wykorzystuje się wyłączniki silnikowe 
magnetotermiczne Bulletin 140MG oraz wyłączniki kompaktowe Bulletin 140G.

Odłączniki

Jeśli zostanie tak zamówione, dostarczone zostaną odłączniki Bulletin 194R™. Jeśli zostanie tak zamówione, dostarczone zostaną 
bezpieczniki DIN lub BS 88.

Zespoły stykowe

Zespoły styków nożowych mocy dla 2 do 12 modułów

Dwuczęściowa obudowa styków mocy wykonana jest z wytrzymałej 
nieodwzorowującej masy szklano-poliestrowej, która zapewnia oddzielną 
i odseparowaną ścieżkę dla każdej fazy.

Połączenie kabla zasilania na styku wtykowym jest wykonywane za pomocą 
bezobsługowego złącza typu zagniatanego. Pomiędzy układem rozłączającym a 
podłączanymi stykami z tyłu członu nie ma żadnych odkrytych przewodów.

Przełączniki obrotowe pokazano nie w skali.

Styki nożowe mocy – człony 
2…12-modułowe (opcjonalnego 4. 
bieguna nie pokazano)
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Dla członów 2- do 12-modułowych styki mocy wtykowe są na 225 A. Styki są wykonane z ocynkowanej miedzi w celu zapewniania 
niskooporowego połączenia i są skonstruowane z możliwością zaciskania podczas ciężkich udarów prądowych.

Łatwe do wsadzenia i samonaprowadzające się wtykowe styki mocy są wspierane przez klipsy sprężynowe ze stali nierdzewnej w celu 
zapewniania i zachowywania czteropunktowego połączenia o dużym nacisku z pionową szyną zasilającą.

Zespół kontaktów stykowy jednomodułowy

Zespół styków jednomodułowy składa się z gniazda do połączenia 
zasilania i obciążenia, wsadzonego na płytce pomocniczej 
podłączonej do pionowej szyny zasilającej. Dwa bolce prowadzące 
pomagają w prawidłowym ustawieniu złącza. Ze względu na 
połączenie na płytce pomocniczej moduły o rozmiarze jednej 
jednostki muszą być instalowane parami.

Zespoły stykowe jednomodułowe są na 32 A.

Zespół stykowy neutralny

Zespół stykowy neutralny może zostać dostarczony z członami wysuwnymi dla instalacji 4-żyłowych. Zespół stykowy neutralny posiada taką 
samą konstrukcję i cechy co zespół stykowy zasilania, ale jest osobnym elementem.

Styk uziemienia ochronnego (PE)

Styk PE wykonany z nieocynkowanej miedzi jest umieszczany w członach wysuwnych. Styk ten służy do nawiązywania połączenia 
z obwodem PE przed wykonaniem innych połączeń i jest ostatnim połączeniem zrywanym podczas rozłączania.

Drzwi członów
Człony standardowe stałe i standardowe wysuwne: drzwi są zamontowane do ramy kolumny na bardzo wytrzymałych zawiasach. 
Sworznie zawiasów można wyciągać. Zatrzaski ryglujące mają ćwierć obrotu. Na drzwiach członów często montowane są stacje sterowania 
aparatów sygnalizacyjnych oraz niskoprofilowe zewnętrzne przyciski resetowania do przekaźników przeciążeniowych. 

Więcej informacji na temat aparatów sygnalizacyjnych i stacji sterowania, zob. na str. 33.

Człony ArcShield™ stałe i standardowe wysuwne: drzwi o większej grubości są zamontowane do ramy kolumny na bardzo wytrzymałych 
zawiasach. Sworznie zawiasów można wyciągać. Specjalizowane zatrzaski ryglujące są jednostopniowe ćwierć-obrotowe i wytrzymują siły 
od zwarć łukowych.

Więcej informacji o członach ArcShield, zob. str. 7 i 21.

Człony SecureConnect wysuwne: drzwi zamontowane do członu i usuwane z członem. Drzwi do członu są założone na bardzo 
wytrzymałych zawiasach z możliwością otwarcia drzwi bez usuwania członu z kolumny. Sworznie zawiasów można wyciągać. 
Specjalizowane zatrzaski ryglujące łukoodporne mają głębszą baryłkę z dwustopniowym działaniem na ćwierć obrotu. Dostępne są również 
drzwi zaślepiające na wypadek tymczasowego wyciągnięcia członu SecureConnect z rozdzielnicy MCC.

Więcej informacji o członach SecureConnect, zob. str. 3 i 29.

Więcej informacji o trzech rodzajach zatrzasków, zob. str. 32.

Trzpień 
prowadzący

Trzpień 
prowadzący

Styk PE

Styki nożowe 
mocy

Człon wysuwny 1-modułowy
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Zatrzaski ryglujące

Dostępne są dwa typy zatrzasków ryglujących. Standardowe MCC CENTERLINE® 2500 są wyposażone w zatrzaski ryglujące z działaniem na 
ćwierć obrotu. W przypadku wybrania MCC z ArcShield, MCC będzie wyposażona w łukoodporne zatrzaski ryglujące w drzwiach.

Zatrzaski ryglujące (standard)

Zatrzaski znajdują się w drzwiach członów i drzwiach pionowego ciągu przewodów w celu utrzymania drzwi w 
pozycji zamkniętej oraz odizolowania personelu od kolumny. Zatrzaski mogą zostać zaryglowane lub zwolnione 
poprzez obrócenie o ¼ obrotu. Strzałka na główce zatrzasku wskazuje pozycję zatrzasku.

Zatrzaski w ArcShield i SecureConnect

Człony ArcShield™ i SecureConnect™ są wyposażone w zatrzaski przeciwłukowe. Pomagają chronić 
personel znajdujący się w pobliżu MCC w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego, kiedy drzwi 
konstrukcji są zamknięte i zaryglowane. Zatrzaski mogą zostać zaryglowane lub zwolnione poprzez 
obrócenie o ¼ obrotu.

Tabliczki znamionowe członów

Dostępne są tabliczki znamionowe członów, które mogą zawierać trzy lub cztery wiersze grawerowanego tekstu.

• Grawerowane akrylowe tabliczki – białe z czarnymi literami
• Grawerowane fenolowe tabliczki – białe z czarnymi literami 

Tabliczki opisowe posiadają dwa nierdzewne wkręty samogwintujące.

Zasilanie sterowania
Zasilanie sterowania to 24 V DC lub 110, 115, 120, 220, 230 lub 240 V AC. Dostępne są również inne napięcia.

Zasilanie sterowania członu jest zazwyczaj dostarczane poprzez pojedynczy centralny transformator zasilania sterowania znajdujący się 
w każdym szeregu szaf MCC, dzięki czemu próby na członach wysuwnych są bardziej efektywne. Źródło sterowania centralnego pracuje na 
napięciu liniowym z opcją wspólnego zabezpieczenia bezpiecznikami.

Dostępne są również jako opcje indywidualne transformatory obwodów sterowania montowane w każdym członie. Jedna odnoga po stronie 
wtórnej transformatora obwodu sterowania jest zabezpieczona bezpiecznikami, podczas gdy druga odnoga jest podłączona do PE. Główne 
zabezpieczenie jest realizowane przez bezpieczniki po stronie pierwotnej. To opcjonalne źródło zasilania sterowania nie obsługuje pozycji 
testowej.

Przewód sterowania

Przewód sterowania to miedziana skrętka z wytrzymałością do 105°C. Oznakowanie przewodów na koszulkach; termokurczliwe jako opcja.

Zatrzaski ryglujące standardowe

ArcShield 
Zatrzask ryglujący

SecureConnect 
Zatrzask ryglujący
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Przewód zasilania

Przewód zasilania jest miedzianą skrętką o wytrzymałości do 145°C. Przekrój przewodu dobrany do prądu znamionowego członu z minimum 
6 mm2

Lampki sygnalizacyjne

Lampki sygnalizacyjne mieszczą się w stacji sterowania montowanej na drzwiach. 
Każda stacja sterowania może pomieścić do czterech elementów 22 mm. Zależnie 
od wielkości drzwi i wymagań w danym zastosowaniu, istnieje możliwość 
zamontowania ponad czterech pilotów na drzwiach.

Stacje sterowania są wyposażone w szybkozłącze ułatwiające podłączanie 
i odłączanie oprzewodowania sterowania.

Stacja sterowania może z łatwością zostać zdemontowana po odkręceniu wkrętów uwięzionych. W przypadku zdemontowania stacji 
sterowania, dostępne są zaślepki do zakrycia otworu po drzwiach członu zapewniające separację.

Zdalne sygnalizatory

Różne komponenty CENTERLINE mają sygnalizację zdalną lub mobilną 
z możliwością dodania na front panelu w MCC. 

Rozruszniki bezpośrednie (DOL) i rewersyjne (DOLR) posiadają sygnalizację dla 
elektronicznych przekaźników E100™ i E300™. Przekaźniki E100 mają dwa 
wyświetlacze sygnalizacyjne z sygnalizacją stanu na diodzie LED i przyciskiem Reset. 
Przekaźniki E300 mają dwie stacje operatorskie, sterowanie lub diagnostykę. Obie 
stacje operatorskie mają przyciski do logiki sterowania silnikami z możliwością 
pobierania lub wysłania parametrów konfiguracyjnych z przekaźnika bazowego.

Rozruszniki SMC™ Flex z redukcją napięcia lub typu soft posiadają moduły interfejsu 
HIM dostępne w wersji do montażu w panelu lub podręczne. Oba modele mają 
ciekłokrystaliczne wyświetlacze z klawiaturą numeryczną lub zaprogramowaną.

Przemienniki PowerFlex® mają HIM dające interfejs komunikacyjny do konfigurowania 
i monitorowania przemienników używanych w CENTERLINE 2500. Te HIM są 
wyposażone w ciekłokrystaliczne wyświetlacze i pełne klawiatury numeryczne. 

Stanowisko diagnostyczne E300E100 Zdany wskaźnik z 
przyciskiem Reset

Interfejs HIM do 
zamontowania na panelu do 
przemienników PowerFlex

Interfejs HIM do 
zamontowania na panelu 
do rozrusznika SMC Flex
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Notatki:
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W kolumnach może być wiele różnych członów, m.in. wejściowe, odbiorcze, rozrusznikowe bezpośrednie DOL i stycznikowe, układy 
łagodnego rozruchu, przemienniki AC i PLC. W członach mogą być zainstalowane jako standard wyłączniki powietrzne (ACB) lub wyłączniki 
kompaktowe MCCB. Opcjonalnie możliwość konfiguracji jako tylko styki mocy (MNO).

Zasilanie z sieci

Człony dopływowe zasilania umożliwiają podłączenie do linii zasilania, a wyłącznik główny daje niezbędną ochronę dla szyny zasilania 
w MCC. Człony w standardzie mogą być wyposażone w wyłączniki powietrzne ACB albo wyłączniki kompaktowe MCCB. Również możliwość 
wersji tylko styki mocy MNO. Wyłączniki mogą być 3- lub 4-biegunowe z podejściem kabli od góry lub od dołu, zależnie od zamówienia. 
Człony zasilania dopływowe typowo są umieszczane z lewej, prawej lub w środku MCC. Dostępnych jest szereg opcji zarówno z wyłącznikami 
ACB, jak i MCCB, spełniając potrzeby najbardziej wymagających aplikacji.

Człony zasilania dopływowe z wyłącznikami powietrznymi ACB

Zasilanie dopływowe z wyłącznikiem powietrznym jest dostępne w konfiguracjach od 400 do 4000 A. Człony wyposażone w wyłączniki ACB 
mają możliwość wysunięcia wyłącznika sieci, co ułatwia serwisowanie. Człony mają dostęp od przodu z automatyczną żaluzją chroniącą 
przed dotykiem w razie wyciągnięcia. Wszystkie człony zasilania z sieci mają rozmiar 24-modułowy z trzema dedykowanymi przedziałami; 
opomiarowanie, wyłącznik i przyłącze linii dopływu. Dostępne są konfiguracje z pojedynczą i podwójną linią zasilania. W kwestii aplikacji 
wymagających zasilania z dwóch niezależnych źródeł ze sprzęgłem (źródło-sprzęgło-źródło), zob. str. 38.

Przyłącza kabli zasilania przychodzącego

Opcje wyłącznika ACB
• Opomiarowanie
• Elektryczne przeładowanie sprężyny
• Wyzwalacz zamykający
• Wyzwalacz wzrostowy
• Wyzwalacz podnapięciowy
• Klucz blokady i kłódka
• Dodatkowe styki sygnalizacyjne
• Mechaniczne żaluzje
• Termografia

Sieć z ACB 
Prąd znam. Konfiguracja mocy

Rozmiar kabli 
(mm2)

Liczba kabli na 
fazę

800…1600 A • głębokość 600 mm i 800 mm
• Wejście kabli od góry i od dołu
• 3-biegunowe i 4-biegunowe

240 6

400 4

800…2500 A • głębokość 600 mm i 800 mm
• Wejście kabli od góry i od dołu
• 3-biegunowe i 4-biegunowe

240 9

400 8

2000…4000 A • głębokość 800 mm
• Wejście kabli od góry i od dołu
• 3-biegunowe i 4-biegunowe

240 14

630 8
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Zasilanie, ACB

Moduły zabezpieczające wyłączników ACB

Wszystkie wyłączniki powietrzne ACB na zasilaniu z sieci są wyposażone w interfejs z przełącznikami DIP lub opcjonalnie z ekranem 
dotykowym. Dostępnych jest wiele kombinacji funkcji i opcji, między innymi:

• Wykrywanie zwarć doziemnych
• Wykrywanie prądu szczątkowego
• Współczynnik mocy
• Harmoniczne
• Kontrola synchronizacji
• Selektywność strefowa
• Automatyczne transfery
• Odciążanie
• Komunikacja sieciowa

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z miejscowym biurem sprzedaży Rockwell Automation lub dystrybutorem 
Allen-Bradley.

Rozmiar 
ramy 

wyłącznika
Wielkość 
modułu

lcw, 
kA(1)

(1) Dla 690 V, 1 sekunda

Liczba 
bieg. 
ACB

Prąd 
wyzwalania 

członu, A

Obc. Inc, A(2)

(2) O ile nie podano inaczej, wartości obowiązują dla 50 Hz i 60 Hz.

Szerokość 
kolumny, mm

Głębokoś
ć 

kolumny, 
mmMontaż na ramie z dojściem kabli od góry Montaż na ramie z dojściem kabli od dołu

Standard
IP42

(z wentylacją)

ArcShield
IP42

(z wentylacją)
Standard lub 

ArcShield IP54

Standard
IP42

(z wentylacją)

ArcShield
IP42

(z wentylacją)
Standard lub 

ArcShield IP54

3-
biegun

owe

4-
biegun

owe
2 i 3 

bieguny

1

24

50 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

500 600

600 lub 
800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1216 1250 1250 1250

1600 1403 1336 1216 1423 1390 1376

2 66, 
85 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

600 700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

2000 1899 1758 1713 1899 1758 1713

2500 2190 2064 1826 2222 2097 1926

4

100 3, 4
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

700 800 800
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

66,
85,
100

3, 4
3200 3006(3)

(3) W tym 100 mm odstępu powietrznego za kolumną dla układu z pojedynczym frontem i 400 mm odstępu powietrznego za kolumną dla układu z podwójnym frontem (plecami do siebie).

2645 2535 3200(3) 2936 2842

4000 3039(3) — — 3203(3) — —
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Człony zasilania z sieci z wyłącznikami MCCB

Człony z MCCB dostępne w konfiguracjach do 1200 A. Człony dopływowe z wyłącznikami kompaktowymi z wyzwalaczem termiczno-
magnetycznym lub elektronicznym. Te człony są mniejsze niż z wyłącznikami powietrznymi i można je umieścić w kolumnach wysuwnych 
z innymi modułami funkcjonalnymi (np. zamontowane na stałe, dostępne od frontu). Dostępne są konfiguracje z pojedynczą i podwójną linią 
zasilania z sieci.

Opcje MCCB
• Opomiarowanie
• Napęd silnikowy
• Wyzwalacz zamykający
• Wyzwalacz wzrostowy
• Wyzwalacz podnapięciowy
• Styki pomocnicze
• Termografia

Źródła, MCCB

Przedział tylko styki mocy MLO

Przedział MLO zawiera tylko zestaw styków mocy dla zasilania dopływowego MCC. W takim układzie nie ma odłącznika ani zabezpieczenia 
na dopływie z sieci w MCC. Urządzenie ochronne zwykle występuje jako urządzenie zewnętrzne, blisko MCC.

Odłącznik bezpiecznikowy zasilania wejściowego

Dostępne jako opcja jest zasilanie wejściowe z odłącznikami bezpiecznikowymi.

Ampery Obc. Inc, A
Wielkość 
modułu

Szerokość 
kolumny, mm

Głębokość 
kolumny, mm

Nr kat. 
stycznika(1)

300 240 10 700, 800, 
900, 1000

600, 800 140G-K***-D30

400 320 140G-K***-D40

630 504 140G-M***-D63

800 610 140G-M***-D80

1000 800 14(1)

(1) ArcShield nie jest dostępny z tymi wyłącznikami.

140G-N***-E10

1200 936 140G-N***-E12
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Krok 6: Wybierz typ członu
Sprzęgła

W przypadku bardziej wymagających aplikacji co do mocy, konfiguracje ze sprzęgłami można połączyć z pobliskimi źródłami zasilania.

Sprzęgła mogą zapewnić przełączenie pomiędzy źródłami zasilania lub odciążenie w razie zredukowania lub zaniku zasilania. Typowy układ 
ze sprzęgłem i wyłącznikiem powietrznym ACB to źródło-sprzęgło-źródło (M-T-M) z oddzielną szyną (szyna „A” i szyna „B” w rozdzielnicy MCC. 
Dla przełączania w układzie M-T-M jest dostępne wbudowane sterowanie na mikroprocesorze i sterowanie generatorem z synchronizacją.

Opcje ACB ze sprzęgłem
• Opomiarowanie
• Elektryczne przeładowanie sprężyny
• Wyzwalacz zamykający
• Wyzwalacz wzrostowy
• Wyzwalacz podnapięciowy
• Klucz blokady i kłódka
• Dodatkowe styki sygnalizacyjne
• Mechaniczne żaluzje
• Termografia

Sprzęgła, ACB

Rozmiar 
ramy 

wyłącznika
Wielkość 
modułu lcw, kA(1)

(1) Dla 690 V, 1 sekunda

Liczba 
bieg. ACB

Prąd 
wyzwalania 
wył. członu, 

A

Obc. Inc, A

Szerokość kolumny, mm
Głębokość 

kolumny, mmMontaż na ramie Wartości dla 50 Hz Montaż na ramie Wartości dla 60 Hz

Standard
IP42

(z wentylacją)

ArcShield
IP42

(z wentylacją)
Standard 

ArcShield IP54

Standard
IP42

(z wentylacją)

ArcShield
IP42

(z wentylacją)
Standard 

ArcShield IP54
3-

biegunowe
4-

biegunowe
2- i 3-

biegunowe

1

24

50 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

500 600

600 lub 800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1243 1250 1250 1189

1600 1517 1432 1243 1441 1361 1189

2 66, 
85 3, 4

800 800 800 800 800 800 800

600 700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

2000 2000 2000 1856 2000 2000 1764

2500 2313 2181 1914 2197 2072 1818

4
66,
85,
100

3, 4
3200 3200(2)

(2) W tym 100 mm odstępu powietrznego za kolumną dla układu z pojedynczym frontem i 400 mm odstępu powietrznego za kolumną dla układu z podwójnym frontem (plecami do siebie).

3061 2652 3200(2) 2908 2519
700 800 800

4000 3566(2) — — 3388(2) — —
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Krok 6: Wybierz typ członu
Moduły zasilające

W aplikacjach z rozdzielnicami lub MCC dostępnych jest szereg opcji modułów rozdziału mocy. Dla większych zapotrzebowań mocy 
powszechnie są stosowane wyłączniki powietrzne ACB. Wyłączniki powietrzne ACB są dostępne w zakresie od 400 A do 4000 A. Przy 
aplikacjach o mniejszej mocy często stosuje się wyłączniki kompaktowe MCCB. Standardowy zakres dla wyłączników MCCB to od 6,3 A do 
1200 A. Wszystkie pola zasilające mogą być 3- lub 4-biegunowe.

Człony odpływowe zasilające z wyłącznikami powietrznymi ACB

Czlony zasilające z wyłącznikami powietrznymi mają wysuwne wyłączniki, co ułatwia serwisowanie. Człony mają dostęp od przodu z 
automatyczną żaluzją chroniącą przed dotykiem w razie wyciągnięcia. Wszystkie człony odbiorcze z wyłącznikami powietrznymi są w 
rozmiarze 24-modułowym. Wszystkie wyłączniki powietrzne ACB zawierają wyzwalacze na bazie mikroprocesora.

Opcje członów odbiorczych z ACB
• Opomiarowanie
• Napęd silnikowy
• Elektryczne przeładowanie sprężyny
• Wyzwalacz zamykający
• Wyzwalacz wzrostowy
• Wyzwalacz podnapięciowy
• Klucz blokady i kłódka
• Dodatkowe styki sygnalizacyjne
• Mechaniczne żaluzje
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Krok 6: Wybierz typ członu
Człony odbiorcze, ACB

Człony odbiorcze odpływowe z wyłącznikami kompaktowymi (MCCB)

Człony odbiorcze odpływowe z wyłącznikami MCCB są umieszczone w kolumnach wysuwnych wraz z innymi kasetami funkcjonalnymi, co 
daje swobodę wybrania najdogodniejszego położenia kasety zgodnie z potrzebami. Człony odpływowe z MCCB są wysuwne do 225 A. Człony 
powyżej 225 A są zamontowane na stałe.

Opcje MCCB odbiorcze
• Styk pomocniczy dla wyłącznika automatycznego
• Cewka wyzwalacza wzrostowego wyłącznika
• Styk alarmowy wyłącznika
• Cewka napięcia minimalnego (podnapięcie) wyłącznika
• Połączenie styku pomocniczego i alarmowego wyłącznika
• Opomiarowanie

Rozmiar 
ramy 

wyłącznika
Wielkość 

modułowa
lcw, 
kA(1)

(1) Dla 690 V, 1 sekunda

Liczba 
bieg. 
ACB

Prąd 
wyzwalania 
wył. członu, 

A

Prąd znam. 
szyny 

zbiorczej 
w szeregu, 

maks.

Obc. Inc, A(2)

(2) O ile nie podano inaczej, wartości obowiązują dla 50 Hz i 60 Hz.

Szerokość kolumny, mm

Głębokoś
ć 

kolumny, 
mmMontaż na ramie z dojściem kabli od góry Montaż na ramie z dojściem kabli od dołu

Standard
IP42

(z wentylacją)

ArcShield
IP42

(z wentylacją)
Standard lub 

ArcShield IP54

Standard
IP42

(z wentylacją)

ArcShield
IP42

(z wentylacją)
Standard lub 

ArcShield IP54
3-

biegunowe
4-

biegunowe
2 i 3 

bieguny

1

24

50 3, 4

800 1600 A,
2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)

(3) ArcShield niedostępny dla prądu znam. 4000 A.

800 800 800 800 800 800

500 600

600 lub 
800

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1129 1250 1250 1129

1600

2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)
1327 1262 1129 1327 1262 1129

2 66, 
85 3, 4

800 1600 A,
2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)

800 800 800 800 800 800

600 700

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

1600

2000 A,
2500 A,
3200 A,

4000 A(3)
1600 1600 1600 1600 1600 1600

2000 3200 A,
4000 A(3)

1899 1758 1713 1899 1758 1713

2500 2190 2064 1826 2222 2097 1926

4 100 3, 4
2000 3200 A,

4000 A(3)
2000 2000 2000 2000 2000 2000

700 800 800
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
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Krok 6: Wybierz typ członu
Odpływy, MCCB

Ampery Obc. Inc

Wielkość 
modułu

Nr kat. 
wyłącznika 

automatycznego Wyzwalacz
6,3 5,04 1(1)

(1) Jeżeli człon wymaga własnego transformatora sterującego, wielkość musi wzrosnąć do dwóch modułów.

140MD8EB63 Termiczno-
magnetyczne ustalone 

i nastawne10 8,00 140MD8EC10

16 12,8 140MD8EC16

20 16,0 140MF8EC20

25 20,0 140MF8EC25

32 25,0 140MF8EC32

15 12 2 140GG*C3C15 Termiczno-
magnetyczny stały20 16 140GG*C3C20

25 20 140GG*C3C20

30 24 140GG*C3C30

35 28 140GG*C3C35

40 32 140GG*C3C40

45 36 140GG*C3C45

50 40 140GG*C3C50

60 48 140GG*C3C60

70 56 140GG*C3C70

80 64 140GG*C3C80

90 72 140GG*C3C90

100 80 140GG*C3D10

125 85 140GG*C3D10(2)

(2) Zamów 140GH*C3D12 dla Inc 96 A.

90 72 140GJ*F3C90 Termiczno-
magnetyczny 

nastawny100 80 140GJ*F3D10

125 100 140GJ*F3D12

150 120 140GJ*F3D15

175 140 140GJ*F3D17

200 160 4 140GJ*F3D20

225 165 140GJ*F3D22

300 240 4 140GK*H3D30 LSI elektroniczny

400 327 140GK*H3D40

630 504 10(3) 140GM*H3D63

800 610 140GM*H3D80

1000 800 14(3)(4) 140GN*H3E10

1200 936 140GN*H3E12

300 240 4(3) 140GK*I3D30 LSIG elektroniczny

400 327 140GK*I3D40

630 504 10(3) 140GM*I3D63

800 610 140GM*I3D80

1000 800 14(3)(3)

(3) ArcShield nie jest dostępny z tymi wyłącznikami.

140GN*I3E10

1200 936 140GN*I3E12
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Człony rozrusznikowe

Człony z rozrusznikami bezpośrednimi nierewersyjnymi (DOL)

Człony z rozrusznikami bezpośrednimi nierewersyjnymi są wyposażone 
w styczniki Allen-Bradley Bulletin 100-C lub 100-E i rozłączniki izolacyjne lub 
opcjonalnie rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe. Są dostępne 
z elektronicznymi przekaźnikami przeciążeniowymi E100™ lub E300™ i są 
dostępne wraz z lub bez zewnętrznego przycisku resetowania przekaźnika 
przeciążeniowego. Człony rozrusznikowe są dostępne w wersji wysuwnej, stałej 
lub montowane do ramy.

Człony z rozrusznikami bezpośrednimi rewersyjnymi 
(DOLR)

Człony rozrusznikowe DOLR są wyposażone w styczniki Allen-Bradley Bulletin 100-E lub 104-E i rozłączniki izolacyjne lub opcjonalnie 
rozłączniki bezpiecznikowe. Rozruszniki mają mechaniczną i elektryczną blokadę uniemożliwiającą jednoczesne zamknięcie obu 
styczników.

Są dostępne z elektronicznymi przekaźnikami przeciążeniowymi E100 lub E300 i są 
dostępne wraz z lub bez zewnętrznego przycisku resetowania przekaźnika 
przeciążeniowego. Człony rozrusznikowe DOLR są dostępne w wersji wysuwnej lub 
montowane do ramy.

Opcje członów rozrusznikowych DOL i DOLR

Cechy styczników Biuletyn 100-C (DOL) / 104-C (DOLR) IEC:
• Sterowanie cewką AC i DC
• Wspólne akcesoria do wszystkich rozmiarów styczników
• Przednia i boczna pozycja montażu styków pomocniczych
• Moduły czasomierzy elektronicznych
• Mniejsze gabaryty dzięki modułom sterującym wbudowanym na cewce
• Odwracalne zaciski na cewce (po stronie zasilania lub obciążenia)
• Wszystkie urządzenia mogą być zamontowane na szynie montażowej DIN 35 mm
• Materiały przyjazne dla środowiska

Cechy styczników Biuletyn 100-E (DOL)/104-E (DOLR) IEC:
• Cewki elektroniczne

- AC i DC
- Opcjonalny interfejs PLC
- Mała moc załączania i trzymania
- Szerokie zakresy napięć

• Pełna gama akcesoriów
• Przyjazny dla środowiska
• Kompaktowe wymiary

Rozrusznik nienawrotny DOL z wyłącznikiem automatycznym

Rozrusznik nawrotny DOL z wyłącznikiem automatycznym
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Krok 6: Wybierz typ członu
Cechy elektronicznych przekaźników przeciążeniowych Bulletin 193 (DOL/DOLR) – E300:
• Trzy moduły: pomiar, sterowanie i komunikacja
• Inteligentne sterowanie silnikiem (dla sieci EtherNet/IP)
• Zintegrowane we/wy
• Nastawna klasa wyzwalania 5…30
• Programowalne wyzwalanie i ustawienie ostrzeżeń
• Pomiar prawdziwej wartości skutecznej prądu/napięcia (50/60 Hz)
• Opcjonalnie wykrywanie zwarć doziemnych

Cechy półprzewodnikowych przekaźników przeciążeniowych Biuletyn 193-1E (DOL/DOLR)–E100
• Z własnym zasilaniem
• Zabezpieczenie przed zanikiem fazy
• Szeroki zakres regulacji 5:1
• Bezpośredni montaż złączy zasilania w standardzie IEC lub NEMA
• Izolowane styki pomocnicze, jeden NO i jeden NZ (klasyfikacja B600)
• Niskie zużycie energii
• Kompensacja temperatury otoczenia
• Widoczny wskaźnik zadziałania
• Opcjonalna ochrona przed zwarciem doziemnym i zakleszczeniem wirnika
• Możliwość zdalnego resetu

Opcje członów rozrusznikowych DOL i DOLR
• Styk pomocniczy dla styczników
• Styk pomocniczy dla wyłącznika automatycznego
• Tłumik udaru
• Transformator obwodu sterowania
• Przyciski
• Lampki kontrolne

- Wskaźnik stanu
- Wskaźnik stanu, przyciskowy

• Przełącznik wyboru
- dwupozycyjny
- trójpozycyjny

• Moduł interfejsu operatora (HIM)
- Pokrywa zaślepiająca, bez funkcjonalności, drzwi montowane na obudowie
- Wyświetlacz LCD, pełna klawiatura numeryczna, drzwi montowane na obudowie
- Wyświetlacz LCD, tylko dla programisty, drzwi montowane na obudowie
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Wybór DOL i DOLR
Rozruszniki nierewersyjne DOL i rewersyjne DOLR z wyłącznikami serii 140M i przekaźnikami przeciążeniowymi E100

Człony z rozrusznikami nierewersyjnymi DOL i rewersyjnymi DOLR z wyłącznikami serii 140MG i przekaźnikami przeciążeniowymi E100

Człony z rozrusznikami nierewersyjnymi DOL i rewersyjnymi DOLR z wyłącznikami serii 140MG i przekaźnikami przeciążeniowymi E100 – ciąg 
dalszy tabeli na następnej stronie.

P kW,
ok. 380V 400 V 415 V 440 V 480 V

Wielkość 
modułu(1)

(1) Wielkość modułowa bez transformatora zasilania sterowania (CPT).

Seria 140M
Wyłącznik aut.

Nr kat.
Stycznik Nr kat.  E100 – przeciążenie silnika 

Przekaźnik Nr kat.(2)

(2) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, zob. w Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, zob. w 
https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

DOL DOLR DOL DOLR
0,06

1 
2 

140M-C2N-B10

100-C16 104-C16

193-1EFAB0,09
0,12
0,18

193-1EFBB0,25

0,37
140M-C2N-B16

193-1EFCB
0,55
0,75 140M-C2N-B25
1,1

140M-D8N-B40
1,5
2,2 140M-D8N-B63

193-1EFDB
3

140M-D8N-C10
4

5,5 140M-D8N-C16
7,5

140M-D8N-C25 100-C37 100-C37 193-1EFED9,2
2

11

P kW,
ok. 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Wielkość 
modułu(1)

(1) Wielkość modułu bez transformatora zasilania sterowania (CPT).

Wyłącznik serii 140MG Nr kat. Stycznik Nr kat.  E100 – przeciążenie 
silnika

Przekaźnik Nr kat.(2)

(2) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, zob. w https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/
overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

DOL DOLR 140MG-G Opcje 140MG-H Opcje DOL DOLR
0,06

2 2

—

140MG-H8P-B30

100-C37 100-C37

193-1EFAB(3)

(3) Przekaźnik przeciążeniowy E100 wymaga adaptera nr kat. do panelu/szyny DIN nr kat.193-1EPB.

0,09
0,12
0,18

193-1EFBB(3)0,25

0,37

140MG-G8P-B30
193-1EFCB(3)

0,55
0,75
1,1

140MG-G8P-B70 140MG-H8P-B701,5
2,2 193-1EFDB(3)

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td013_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html
https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html


Krok 6: Wybierz typ członu
Wybór DOL i DOLR (ciąg dalszy)

Człony z rozrusznikami nierewersyjnymi DOL i rewersyjnymi DOLR z wyłącznikami serii 140MG i przekaźnikami przeciążeniowymi E100, ciąg dalszy

Więcej informacji, zob. IEC Contactor Specifications Technical Data, publikacja 100-TD013; E100 Electronic Overload Relay Specifications 
Technical Data, publikacja 193-TD013 i Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications, publikacja 140M-TD002.

P kW,
ok. 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Wielkość 
modułu(1)

(1) Wielkość modułowa bez transformatora zasilania sterowania (CPT).

Wyłącznik serii 140MG Nr kat. Stycznik Nr kat.  E100 – przeciążenie 
silnika

Przekaźnik Nr kat.(2)

(2) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, zob. w https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/
overload-relays--solid-state/193-iec-e100-relays.html.

DOL DOLR
140MG-G i 
inne opcje 140MG-H Opcje DOL DOLR

3

2 2

140MG-G8P-C15 140MG-H8P-C15

100-C37 100-C37
193-1EFED

4
5,5
7,5

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50
9,2
11
15

193-1EFFD

18,5
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

22
140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 100-C37

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55
30

4 4 140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12 100-C85 104-C85 193-1EFGE

37
2 2 140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55 193-1EFFD

4 4
140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12

100-C85 104-C85
193-1EFGE45

6 6 100-C97 104-C97
55

8
10 140MG-J8P-D25

—

100-E205 104-E205
193-1EFKZ(3)

(3) Obejmuje zewnętrzny przekładnik prądowy.

75
90

110

12(4) 140MG-K8P-D40 100-E400 100-E400
193-1EFWZ(3)

10(4)

(4) Typ modułu mocowanego na stałe.

132
8

10(4)

150
24(5) 24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 100-E580 193-1EFMZ(3) 

160 10(4) 12(4) 140MG-K8P-D40 100-E400 100-E400 193-1EFWZ(3)

24(5)

(5) Typ montowany na ramie o szerokości 600 mm.

24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 100-E580 193-1EFMZ(3)

185
200
220
250
300
315
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Krok 6: Wybierz typ członu
Wybór DOL i DOLR (ciąg dalszy)
Rozruszniki nierewersyjne DOL i rewersyjne DOLR z wyłącznikami serii 140M i przekaźnikami przeciążeniowymi dla silników E300

Rozruszniki nierewersyjne DOL i rewersyjne DOLR z wyłącznikami serii 140MG i przekaźnikami przeciążeniowymi silnika E300

Człony z rozrusznikami nierewersyjnymi DOL i rewersyjnymi DOLR z wyłącznikami serii 140MG i przekaźnikami przeciążeniowymi E100 – ciąg 
dalszy tabeli na następnej stronie.

P kW,
ok. 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Wielkość 

(1) Wielkość modułowa bez transformatora zasilania sterowania (CPT).

Seria 140M
Wyłącznik aut.

Nr kat.

Stycznik Nr kat.  E300 – przeciążenie silnika
Przekaźnik Nr kat.(2)

(2) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, skorzystaj z Asystenta Konfiguracji Produktów na https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-
and-load-protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

DOL DOLR DOL DOLR
0,18

1
2

140M-C2N-B10

100-C16 104-C16 193-ESM-***-30A-C23

0,25
0,37

140M-C2N-B16
0,55
0,75 140M-C2N-B25
1,1

140M-D8N-B40
1,5
2,2 140M-D8N-B63
3

140M-D8N-C10
4

5,5 140M-D8N-C16
7,5

140M-D8N-C25 100-C37 100-C37 193-ESM-***-30A-C559,2
2

11

P kW,
ok. 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Wielkość 

(1) Wielkość modułu bez transformatora zasilania sterowania (CPT).

Wyłącznik serii 140MG Nr kat. Stycznik Nr kat.  E300 – przeciążenie silnika
Przekaźnik Nr kat.(2)

(2) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, skorzystaj z Asystenta Konfiguracji Produktów na https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-
protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

DOL DOLR 140MG-G Opcje 140MG-H Opcje DOL DOLR
0,18

2 2

140MG-G8P-B30 140MG-H8P-B30

100-C37 100-C37
193-ESM-***-30A-C55

0,25
0,37
0,55
0,75
1,1

140MG-G8P-B70 140MG-H8P-B701,5
2,2
3

140MG-G8P-C15 140MG-H8P-C154
5,5
7,5

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50
9,2
11
15 193-ESM-***-60A-C55
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Krok 6: Wybierz typ członu
Wybór DOL i DOLR (ciąg dalszy)
Rozruszniki nierewersyjne DOL i rewersyjne DOLR z wyłącznikami 140MG i przekaźnikami przeciążeniowymi silnika E300, ciąg dalszy

Więcej informacji, zob. IEC Contactor Specifications Technical Data, publikacja 100-TD013; E300/E200 Electronic Overload Relay Technical 
Data, publikacja 193-TD006 i Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications, publikacja 140M-TD002.

P kW,
ok. 380 V 400 V 415 V 440 V 480 V

Wielkość 
modułowa(1)

(1) Wielkość modułowa bez transformatora zasilania sterowania (CPT).

Wyłącznik serii 140MG Nr kat. Stycznik Nr kat.
 E300 – przeciążenie silnika

Przekaźnik Nr kat.(2)

(2) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, skorzystaj z Asystenta Konfiguracji Produktów na https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-
protection/motor-protectors--low-voltage/overload-relays--solid-state/193-iec-e300-relays.html.

DOL DOLR
140MG-G i 
inne opcje 140MG-H Opcje DOL DOLR

18,5
2 2

140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 100-C37

193-ESM-***-60A-C55
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55

22
140MG-G8P-C50 140MG-H8P-C50 100-C37 100-C37

140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55
30

4 4
140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12 100-C85 104-C85 193-ESM-***-100A-C97

37
140MG-G8P-C80 140MG-H8P-C80 100-C55 104-C55 193-ESM-***-60A-C55

140MG-G8P-D12 140MG-H8P-D12
100-C85 104-C85

193-ESM-***-100A-C9745
6 6

100-C97 104-C97
55

8
10 140MG-J8P-D25

—

100-E205 104-E205 193-ESM-***-200A-E205
75

12(3)

(3) Typ modułu mocowanego na stałe.

140MG-K8P-D40 100-E400 100-E400

193-ESM-***-30A-E3T(4)

lub
193-ESM-VIG-30A-CT(4)

(4) Obejmuje zewnętrzny przekładnik prądowy.

90
10(3)

110
8

10(3)132

150
24(5)

(5) Typ montowany na ramie o szerokości 600 mm.

24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 100-E580

160
10(3) 12(3) 140MG-K8P-D40 100-E400 100-E400

24(5) 24(5) 140MG-M8P-D80 100-E580 100-E580

185
200
220
250
300
315
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Krok 6: Wybierz typ członu
Układy łagodnego rozruchu

Układy łagodnego rozruchu, nazywane członami półprzewodnikowymi o obniżonym 
napięciu, są wyposażone w kontrolery silnika oparte na mikroprocesorze, transformator 
obwodu sterowania oraz odłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki automatyczne. Układy 
łagodnego rozruchu SMC™ Flex są dostępne dla rozdzielnic MCC CENTERLINE 2500 
w wersji wysuwanej lub montowanej na stałe.

Cechy układów łagodnego rozruchu SMC Flex:
• Siedem podstawowych trybów pracy, ograniczony prąd rozruchowy, podwójna 

rampa, pełne napięcie, przyspieszenie z liniową zmianą prędkości, zadana niska 
prędkość i łagodne zatrzymanie

• Opcjonalne tryby pracy: sterowanie pompami, inteligentne hamowanie silnikami, 
Accu-Stop™ i niska prędkość z hamowaniem

• Integralne obejście SCR
• Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe z nastawną klasą zadziałania
• Pełne opomiarowanie i diagnostyka
• Komunikacja DPI™

Kiedy lepiej wybrać rozrusznik SMC™ niż przemiennik?
• Gdy wymagany jest tani rozrusznik
• Gdy sterowanie prędkością nie jest wymagane
• W prostych układach przyspieszania i zwalniania
• W przypadku niższego momentu rozruchowego
• Gdy silnik jest znacznie większy niż obciążenie
• Dla standardowych manewrów rozruchu i zatrzymania
• Gdy hamowanie dynamiczne nie jest wymagane
• Gdy rozrusznik nie jest wykorzystywany do trzymania prędkości zerowej 

wirnikiem 

Wybór członu układu łagodnego rozruchu SMC Flex, przejdź na str. 49.

Opcje dla układu łagodnego rozruchu SMC Flex, przejdź na str. 50.

SMC Flex z wyłącznikiem automatycznym z bezpiecznikami SCR

SMC Flex z wyłącznikiem automatycznym
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Krok 6: Wybierz typ członu
Człony łagodnego rozruchu SMC Flex

Ciąg dalszy tabeli łagodnego rozruchu SMC Flex na następnej stronie.

Moc znam. 
silnika (kW)

Wielkość 
modułu

dla 380…400 V dla 415…480 V

Prąd In, A
Nr kat. 

wyłącznika
Nr kat. 

SMC Flex(1)

(1) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numery katalogowe, zob. na https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/motor-control/
soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

Prąd In, A Nr kat. kat.
Nr kat. 

Nr SMC Flex(1)

0,37 8 0,7 140MC2NB16 150F5N** 0,6 140MC2NB16 150F5N**
0,55 1,1 140MC2NB25 0,9 140MC2NB25
0,75 1,4 1,2
1,1 2,1 140MD8NB40 1,8 140MD8NB40
1,5 2,9 140MD8NB63 2,5
2,2 4,2 3.6 140MD8NB63
3 5,7 140MD8NC10 150F25N** 4,9 140MD8NC10 150F25N**

3,7 7,0 6,1
4 7,6 6,6

4,5 8,6 140MD8NC16 7,4
5,5 10,5 9,0 140MD8NC16
7,5 14,3 140MD8NC25 12,3

9,2 17,5 15,1 140MD8NC25
11 20,9 18,1

0,37 0,7 140MGG8PB30 150F5N** 0,6 140MGG8PB30 150F5N**
0,55 1,1 0,9
0,75 1,4 1,2
1,1 2,1 140MGG8PB70 1,8 140MGG8PB70
1,5 2,9 2,5
2,2 4,2 140MGG8PC15 3,6
3 5,7 150F25N** 4,9 140MGG8PC15 150F25N**

3,7 7,0 6,1
4 7,6 6,6

4,5 8,6 7,4
5,5 10,5 140MGG8PC30 9,0
7,5 14,3 12,3 140MGG8PC30
9,2 17,5 15,1
11 20,9 140MGG8PC50 18,1
15 28,5 150F43N** 24,6 140MGG8PC50 150F43N**

18,5 35,2 30,4
22 41,8 140MGG8PD10 36,1 140MGG8PD10
30 57,0 150F60N** 49,3 150F60N**
37 70,4 150F85N** 60,8 150F85N**
45 85,6 73,9
Publikacja Rockwell Automation 2500-SG001H-PL-P - marzec 2021 49

https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/motor-control/soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html


Krok 6: Wybierz typ członu
Układy łagodnego rozruchu SMC Flex (ciąg dalszy)

Opcje członów łagodnego rozruchu SMC Flex
• Styk pomocniczy dla wyłącznika automatycznego
• Transformator obwodu sterowania
• Przyciski
• Lampki kontrolne

- Wskaźnik stanu
- Wskaźnik stanu, przyciskowy

• Przełącznik wyboru
- dwupozycyjny
- trójpozycyjny

• System Ethernet/IP POINT I/O
• Moduł komunikacyjny EtherNet/IP, montowany wewnątrz na rozruszniku półprzewodnikowym
• Stycznik izolacyjny
• Styk pomocniczy dla styczników
• Moduł interfejsu operatora (HIM)

- Pokrywa zaślepiająca, bez funkcjonalności, drzwi montowane na obudowie
- Wyświetlacz LCD, pełna klawiatura numeryczna, drzwi montowane na obudowie
- Wyświetlacz LCD, tylko dla programisty, drzwi montowane na obudowie

• Sterowanie pompą – uruchomienie i zatrzymanie pompy
• Sterowanie hamowaniem, zapewnia inteligentny hamulec silnika, Accu-Stop™ oraz niską prędkość z hamowaniem

Moc znam. 
silnika (kW)

Wielkość 
modułu

dla 380…400 V dla 415…480 V

Prąd In, A
Nr kat. 

wyłącznika
Nr kat. 

SMC Flex(1)

(1) Każda gwiazdka oznacza niekompletny numer katalogowy. Aby skompletować numeray katalogowe, zob. na https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/products/hardware/allen-bradley/motor-control/
soft-starters--low-voltage/smc-flex-smart-motor-controllers.html.

Prąd In, A Nr kat. kat.
Nr kat. 

Nr Flex(1)

55 12(2)

(2) Typ mocowany na stałe.

104,6 140MGJ8PD20 150F108N** 90,3 140MGJ8PD20 150F108N**

75 24(3)

(3) Kolumna o szerokości 600 mm.

142,6 150F201N** 123,2 150F135N**

90 171,0 140MGJ8PD25 148,0 140MGJ8PD25 150F201N**

110 197,0 150F251N** 170,0

132 236,0 140MGK8PD40 204,0 140MGK8PD40 150F251N**

150 268,0 150F317N** 232,0 150F317N**

160 286,0 247,0

185 331,0 140MGM8PD60 150F361N** 286,0 150F361N**

200 358,0 150F480N** 309,0 140MGM8PD60

220 394,0 340,0
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Krok 6: Wybierz typ członu
Człony przemienników częstotliwości (VFD)

Kombinacje członów z przemiennikami częstotliwości AC, do stosowania w rozdzielnicach CENTERLINE 2500, zawierają przemiennik 
częstotliwości AC oraz odłącznik bezpiecznikowy lub wyłącznik automatyczny. Człony VFD PowerFlex są dostępne w wersji wysuwnej lub 
montowane na stałe.

Dostępne modele standardowe:
• PowerFlex 523
• PowerFlex 525
• PowerFlex 753
• PowerFlex 755

Cechy przemiennika PowerFlex to:
• Separacja logiki i zasilania
• Trójfazowe regulowane wyjście częstotliwościowe z modulowaną szerokością impulsu (PWM) oraz wyjście napięciowe zapewniające 

doskonałe sterowanie prędkością i momentem obrotowym silnika
• Dostęp do programowania trybu zapewniający precyzyjną i powtarzalnie dokładną konfigurację, sterowanie i pracę oraz możliwość 

dostosowania do obsługi różnego rodzaju aplikacji

Wybór członu przemiennika PowerFlex 523, przejdź na str. 51. 

Wybór członu przemiennika PowerFlex 525, przejdź na str. 52.

Opcje członów PowerFlex 523 i 525, przejdź na str. 53. 

Wybór członu przemiennika PowerFlex 753, przejdź na str. 54.

Wybór członu przemiennika PowerFlex 755, przejdź na str. 56.

Opcje członów PowerFlex 753 i 755, przejdź na str. 58.

Informacje na temat przemienników PowerFlex 755 z szafami typu MCC znajdują się na str. 59.

Wybór członu Powerflex 523

PowerFlex 523 – wyłącznik 140M 380…480 V Standard i ArcShield™, zwykłe warunki pracy

P kW,
ok.

Liczba modułów(1)

(1) Dodanie filtra może zwiększyć wielkość modułu. Informacje na temat wielkości można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Rockwell Automation lub 
dystrybutorem Allen-Bradley.

Wyłącznik automatyczny
Nr kat. 

PowerFlex 523 RozmiarBez dławika Z dławikami(2)

(2) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność Nr kat. kat.

0,37 2 4 140M-C2N-B25 — 25A-D1P4N104 A
0,75 140M-D8N-B40 25A-D2P3N104
1,50 140M-D8N-B63 25A-D4P0N104
2,20 140M-D8N-C10 25A-D6P0N104
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Krok 6: Wybierz typ członu
PowerFlex 523 – wyłącznik 140G 380…480 V Standard i ArcShield™, zwykłe warunki pracy

Wybór członu Powerflex 525

PowerFlex 525 – wyłącznik 140M 380…480 V Standard i ArcShield™, zwykłe warunki pracy

PowerFlex 525 – wyłącznik 140G 380…480 V Standard i ArcShield™, zwykłe warunki pracy

P kW,
ok.

Liczba modułów(1)

(1) Dodanie filtra może zwiększyć wielkość modułu. Informacje na temat wielkości można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Rockwell Automation lub 
dystrybutorem Allen-Bradley.

Wyłącznik automatyczny
Nr kat. 

PowerFlex 523 RozmiarBez dławika Z dławikami(2)

(2) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność Nr kat. kat.

0,37 2 4 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 25A-D1P4N104 A
0,75 25A-D2P3N104
1,50 25A-D4P0N104
2,20 25A-D6P0N104
4,00 4 25A-D010N104 B

5,50 6 25A-D013N104 C

7,50 6 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 25A-D017N104
11,00 25A-D024N104 D

15,00 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 25A-D030N104
18,50 8 10 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 25A-D037N114 E
22,00 25A-D043N114

P kW,
ok.

Liczba modułów(1)

(1) Dodanie filtra może zwiększyć wielkość modułu. Informacje na temat wielkości można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Rockwell Automation lub 
dystrybutorem Allen-Bradley.

Wyłącznik automatyczny
Nr kat. 

PowerFlex 525 RozmiarBez dławika Z dławikami(2)

(2) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność Nr kat. kat.

0,37 2 4 140M-C2N-B25 — 25B-D1P4N104 A
0,75 140M-D8N-B40 25B-D2P3N104
1,50 140M-D8N-B63 25B-D4P0N104
2,20 140M-D8N-C10 25B-D6P0N104

P kW,
ok.

Liczba modułów(1)

(1) Dodanie filtra może zwiększyć wielkość modułu. Informacje na temat wielkości można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Rockwell Automation lub 
dystrybutorem Allen-Bradley.

Wyłącznik automatyczny
Nr kat. 

PowerFlex 525 RozmiarBez dławika Z dławikami(2)

(2) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność Nr kat. kat.

0,37 2 4 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 25B-D1P4N104 A
0,75 25B-D2P3N104
1,50 25B-D4P0N104
2,20 25B-D6P0N104
4,00 4 25B-D010N104 B
5,50 6 25B-D013N104 C
7,50 6 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 25B-D017N104
11,00 25B-D024N104 D
15,00 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 25B-D030N104
18,50 8 10 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 25B-D037N114 E
22,00 25B-D043N114
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Krok 6: Wybierz typ członu
Opcje dla członu PowerFlex 523 i 525
• Styk pomocniczy dla wyłącznika automatycznego
• Transformator obwodu sterowania
• Przyciski
• Lampki kontrolne

- Wskaźnik stanu
- Wskaźnik stanu, przyciskowy

• Przełącznik wyboru
- dwupozycyjny
- trójpozycyjny

• Moduł komunikacyjny ControlNet, EtherNet/IP oraz PROFIBUS DP montowany 
wewnątrz przemiennika

• Stycznik izolacyjny
• Styk pomocniczy dla styczników
• Moduł interfejsu operatora (HIM)

- Pokrywa zaślepiająca, bez funkcjonalności, drzwi montowane na obudowie
- Wyświetlacz LCD, pełna klawiatura numeryczna, drzwi montowane na 

obudowie
- Wyświetlacz LCD, tylko dla programisty, drzwi montowane na obudowie

• Interfejs sterowania typu we/wy
- Sterowanie 24 V DC w logice sink lub source (ustawienie na przełączniku DIP)

• Opcjonalnie filtry EMC
• Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755 z wyłącznikiem 
automatycznym bez dławika sieciowego lub obciążenia (standard)

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755
z wyłącznikiem automatycznym i dławikiem sieciowym (opcjonalnie)

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755
z wyłącznikiem automatycznym i dławikiem obciążenia (opcjonalnie)

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755 
z wyłącznikiem automatycznym, dławikiem sieciowym 

i dławikiem obciążenia (opcjonalnie)
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Krok 6: Wybierz typ członu
Wybór członu Powerflex 753

PowerFlex 753 – wyłącznik 140G 380/480 V IP42/54 Standard i ArcShield, zwykłe warunki pracy

P kW,
ok.

Wielkość modułu

Prąd 
wyjściowy, A

Nr kat.

PowerFlex 753 RozmiarBez dławika Z dławikami(1)

(1) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność

Nr kat. Średnia 
wyłączalność

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20F11RC2P1JA0NNNNN 1

1,5 3,5 20F11RC3P5JA0NNNNN

2,2 5 20F11RC5P0JA0NNNNN

4 8,7 20F11RC8P7JA0NNNNN

5,5 11,5 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20F11RC011JA0NNNNN

7,5 15,4 20F11RC015JA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20F11NC022JA0NNNNN 2

15 10 10 30 20F11NC030JA0NNNNN 3

18,5 37 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20F11NC037JA0NNNNN

22 12 43 20F11NC043JA0NNNNN

30 12 16(2) 60 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20F11NC060JA0NNNNN 4

37 72 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20F11NC072JA0NNNNN

45 16(2)

(2) Tylko człony na stałe.

24(2)(3)

(3) Kolumny o głębokości 600 mm i szerokości 600 mm.

85 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20F11NC085JA0NNNNN 5

55 104 20F11NC104JA0NNNNN

75 24(2)(4)

(4) Kolumny o głębokości 800 mm i szerokości 800 mm.

24(2)(4) 140 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20F1ANC140JN0NNNNN 6

90 170 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20F1ANC170JN0NNNNN

110 205 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20F1ANC205JN0NNNNN

132 260 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20F1ANC260JN0NNNNN
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Krok 6: Wybierz typ członu
PowerFlex 753 – wyłącznik 140G 440/460/480 V IP42/54 Standard i ArcShield™, zwykłe warunki pracy

P kW,
ok.

Wielkość modułu

Prąd wyjściowy, A

Nr kat.

PowerFlex 753 RozmiarBez dławika Z dławikami(1)

(1) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność

Nr kat. Średnia 
wyłączalność

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20F11RD2P1AA0NNNNN 1

1,5 3,4 20F11RD3P4AA0NNNNN

2,2 5 20F11RD5P0AA0NNNNN

4 8 20F11RD8P0AA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20F11RD011AA0NNNNN

7,5 14 20F11RD014AA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20F11ND022AA0NNNNN 2

15 10 10 27 20F11ND027AA0NNNNN 3

18,5 34 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20F11ND034AA0NNNNN

22 12 40 20F11ND040AA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Tylko człony na stałe.

52 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20F11ND052AA0NNNNN 4

37 65 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20F11ND065AA0NNNNN

45 16(2) 24(2)(3)

(3) Kolumny o głębokości 600 mm i szerokości 600 mm.

77 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20F11ND077AA0NNNNN 5

55 96 20F11ND096AA0NNNNN

75 24(2(4)

(4) Kolumny o głębokości 800 mm i szerokości 800 mm.

24(2)(4) 125 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20F1AND125AN0NNNNN 6

90 156 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20F1AND156AN0NNNNN

110 186 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20F1AND186AN0NNNNN

132 248 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20F1AND248AN0NNNNN
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Krok 6: Wybierz typ członu
Wybór członu Powerflex 755

PowerFlex 755 – wyłącznik 140G 380/480 V IP42/54 Standard i ArcShield, zwykłe warunki pracy

P kW, ok.

Wielkość modułu

Prąd 
wyjściowy, A

Nr kat.

PowerFlex 755 RozmiarBez dławika Z dławikami(1)

(1) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność

Nr kat. Średnia 
wyłączalność

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20G11RC2P1JA0NNNNN 1

1,5 3,5 20G11RC3P5JA0NNNNN

2,2 5 20G11RC5P0JA0NNNNN

4 8,7 20G11RC8P7JA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20G11RC011JA0NNNNN

7,5 15 20G11RC015JA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20G11NC022JA0NNNNN 2

15 10 10 30 20G11NC030JA0NNNNN 3

18,5 37 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20G11NC037JA0NNNNN

22 12 43 20G11NC043JA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Tylko człony na stałe.

60 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20G11NC060JA0NNNNN 4

37 72 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20G11NC072JA0NNNNN

45 16(2) 24(2)(3)

(3) Kolumny o głębokości 600 mm i szerokości 600 mm.

85 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20G11NC085JA0NNNNN 5

55 104 20G11NC104JA0NNNNN

75 24(2)(4)

(4) Kolumny o głębokości 800 mm i szerokości 800 mm.

24(2)(4) 140 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20G1ANC140JN0NNNNN 6

90 170 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20G1ANC170JN0NNNNN

110 205 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20G1ANC205JN0NNNNN

132 260 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20G1ANC260JN0NNNNN
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Krok 6: Wybierz typ członu
PowerFlex 755 – wyłącznik 140G 440/460/480 V IP42/54 Standard i ArcShield™, zwykłe warunki pracy

P kW, ok.

Wielkość modułu

Prąd 
wyjściowy, A

Nr

kat
PowerFlex 755 kat. RozmiarBez dławika Z dławikami(1)

(1) Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne.

Nr kat. Niska 
wyłączalność

Nr kat. Średnia 
wyłączalność

0,75 8 8 2,1 140G-G6C3-C15 140G-H0C3-C15 20G11RD2P1AA0NNNNN 1

1,5 3,4 20G11RD3P4AA0NNNNN

2,2 5 20G11RD5P0AA0NNNNN

4 8 20G11RD8P0AA0NNNNN

5,5 11 140G-G6C3-C30 140G-H0C3-C30 20G11RD011AA0NNNNN

7,5 14 20G11RD014AA0NNNNN

11 22 140G-G6C3-C50 140G-H0C3-C50 20G11ND022AA0NNNNN 2

15 10 10 27 20G11ND027AA0NNNNN 3

18,5 34 140G-G6C3-C70 140G-H0C3-C70 20G11ND034AA0NNNNN

22 12 40 20G11ND040AA0NNNNN

30 12 16(2)

(2) Tylko człony na stałe.

52 140G-G6C3-D10 140G-H0C3-D10 20G11ND052AA0NNNNN 4

37 65 140G-G6C3-D12 140G-H0C3-D12 20G11ND065AA0NNNNN

45 16(2) 24(3)

(3) Kolumny o głębokości 600 mm i szerokości 600 mm.

77 140G-J6F3-D15 140G-J0F3-D15 20G11ND077AA0NNNNN 5

55 96 20G11ND096AA0NNNNN

75 24(4) 24(4)

(4) Kolumny o głębokości 800 mm i szerokości 800 mm.

125 140G-J6F3-D20 140G-J0F3-D20 20G1AND125AN0NNNNN 6

90 156 140G-J6F3-D25 140G-J0F3-D25 20G1AND156AN0NNNNN

110 186 140G-K6H3-D30 140G-K0H3-D30 20G1AND186AN0NNNNN

132 248 140G-K6H3-D40 140G-K0H3-D40 20G1AND248AN0NNNNN
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Krok 6: Wybierz typ członu
Opcje dla członu PowerFlex 753 i 755
• Styk pomocniczy dla wyłącznika automatycznego
• Transformator obwodu sterowania
• Przyciski
• Lampki kontrolne

- Wskaźnik stanu
- Wskaźnik stanu, przyciskowy

• Przełącznik wyboru
- dwupozycyjny
- trójpozycyjny

• Moduł komunikacyjny ControlNet montowany wewnątrz na przemienniku
• Moduł komunikacyjny EtherNet/IP montowany wewnątrz na przemienniku
• Stycznik izolacyjny
• Styk pomocniczy dla styczników
• Moduł interfejsu operatora (HIM)

- Pokrywa zaślepiająca, bez funkcjonalności, drzwi montowane na obudowie
- Wyświetlacz LCD, pełna klawiatura numeryczna, drzwi montowane na 

obudowie
- Wyświetlacz LCD, tylko dla programisty, drzwi montowane na obudowie

• Interfejs sterowania typu we/wy
- Interfejs napięcia sterującego 24 V DC ze sterowaniem wektorowym
- Interfejs napięcia sterującego 120 V AC ze sterowaniem wektorowym
- Interfejs napięcia sterującego 24 V DC ze sterowaniem wektorowym bezczujnikowym
- Interfejs napięcia sterującego 120 V AC ze sterowaniem wektorowym bezczujnikowym

• Dławiki sieciowe lub obciążenia są opcjonalne

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755 z wyłącznikiem 
automatycznym, ale bez dławika sieciowego lub dławika 

obciążenia (standard)

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755 z wyłącznikiem 
automatycznym i dławikiem sieciowym (opcjonalnie)

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755 z wyłącznikiem 
automatycznym i dławikiem obciążenia (opcjonalnie)

Przemiennik PowerFlex 523, 525, 753 lub 755 z wyłącznikiem 
automatycznym, dławikiem sieciowym i dławikiem 

obciążenia (opcjonalnie)
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Krok 6: Wybierz typ członu
Przemienniki częstotliwości PowerFlex 755 z szafami typu MCC 2500, ramy 8…10

Przemienniki PowerFlex 755 mogą również zostać zamówione w szafie typu MCC o konstrukcji wysuwnej(1). Te szafy są dostępne z szynami 
1200, 2000 lub 3000 A.

Rozmiary ram PowerFlex tego typu posiadają następujące zalety:
• Redukcja wymiaru podstawy o co najmniej 30%, co przekłada się na mniejszą wymaganą powierzchnię na hali i mniej 

wygenerowanego ciepła
• Skrócenie czasu instalacji, szczególnie prowadzenia kosztownej linii zasilania
• Redukcja liczby komponentów od etapu projektowania układu

Dostępnych jest kilka opcji przemienników; więcej informacji zob. Dane techniczne PowerFlex serii 750, publikacja 750-TD001.

Rozmiar 8 Rozmiar 9 Rozmiar 10

Przemiennik wersja IP20, NEMA/UL typ 1
Zawiera dławik DC link, zintegrowane bezpieczniki sieci AC oraz konstrukcję wyjezdną. Okap wyciągu na górze szaf jest wyposażeniem opcjonalnym.

Przemiennik wersja IP20, NEMA/UL typ 1
(Pokazano rozmiar 9)

Zawiera dławik DC link, zintegrowane bezpieczniki sieci AC, 
konstrukcję wyjezdną, okap wyciągu oraz opcjonalne pole 
z urządzeniami sterującymi i zabezpieczenia.

Konstrukcja wyjezdna
(Pokazano rozmiar 8)

(1) Przemienniki w rozmiarach 8 do 10 wymagają wózka wyjezdnego, a przemienniki w 
rozmiarach 9 i 10 z podstawą na opcjonalne pole. Wózek posiada regulowaną wysokość 
platformy w zakresie od 0 do 182 mm oraz regulacje dojechania od 0 do 114 mm.
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Krok 6: Wybierz typ członu
Przedziały sieciowe, PLC oraz we/wy

Dostępne typy półwysuwane oraz montowane na stałe.

Wybierz przełącznik zarządzalny

Każda sieć EtherNet/IP jest wyposażona w jeden lub dwa przełączniki Stratix® 5700, montowane 
zazwyczaj w górnym poziomym ciągu przewodów w konfiguracji standardowej. W każdym ciągu 
przewodów sterowania i sieciowych może być umieszczonych do 16 portów EtherNet/IP. Kable 
podłączone do przełącznika są następnie prowadzone do urządzeń sieciowych EtherNet/IP 
w kolumnie. 

Wybierz przełącznik Stratix® 5700 z oprogramowaniem Lite lub Full. Wersja Full obsługuje więcej sieci VLAN, QoS, IPv6 i inne. Więcej 
informacji na temat wersji Full i Lite, zob. Stratix 5700 Industrial Managed Ethernet Switch Product Profile, publikacja ENET-PP005.

Urządzenia łączące sieci

Dzięki urządzeniom łączącym sieci oraz technologii NetLinx użytkownicy modułów MCC 
CENTERLINE 2500 mogą łączyć się z różnymi sieciami komunikacyjnymi. Urządzenia łączące 
sieci mogą łączyć się bezpośrednio z siecią EtherNet/IP z poziomu MCC. Technologia NetLinx 
może z łatwością łączyć sieci, upraszczając przesyłanie danych z sieci MCC do sieci 
EtherNet/IP sterownika.

Dodanie sieci Ethernet do mostu DeviceNet pozwala na podłączenie nowej MCC przez 
EtherNet/IP do istniejących szeregów MCC z siecią DeviceNet.

Zasilanie sieci EtherNet/IP

Sieć EtherNet/IP w MCC wymaga zasilania 24 V DC. Wysokiej jakości układ zasilania jest 
podstawą niezawodnej pracy układu. Aby ułatwić integralność i niezawodność systemu, 
zalecane jest stosowanie członu zasilania 8 A Allen-Bradley. Ten zasilacz jest dostarczany 
z buforem z możliwością podtrzymania w razie zaniku napięcia. Dostępny jest również 
dodatkowy zasilacz, zapewniający zwiększoną niezawodność.

Dostępny jest również awaryjny zasilacz dla EtherNet/IP w celu równomiernego zasilania 
modułów. W razie zaniku głównego napięcia zasilania płynnie przełącza zasilanie sieci. Bez 
utraty funkcjonalności komponentu. Po odzyskaniu głównego zasilania EtherNet/IP następuje 
automatyczne ponowne przejście na podstawowe zasilanie.

Programowalne sterowniki

Architektura Logix zapewnia szeroki zakres modułów (wejściowych, wyjściowych i komunikacji) zapewniających możliwość zastosowania 
w wielu aplikacjach, od cyfrowych o wysokiej prędkości do sterowania procesami. Architektura Logix wykorzystuje technologię producent-
konsument umożliwiającą udostępnianie informacji wejściowych oraz stanów wyjściowych pomiędzy wieloma sterownikami Logix.

Więcej informacji znajduje się w ControlLogix System Selection Guide, publikacja 1756-SG001.

Opis członu

Wielkość 
modułu 

1 = 80 mm
Most Ethernet do DeviceNet® 2
Most Ethernet do PROFIBUS 2
Most PROFIBUS do DeviceNet 2
Most ControlNet® do DeviceNet 2

Opis członu

Wielkość 
modułowa 
1 = 80 mm

Zasilanie sieci Ethernet 2
Redundantne zasilanie Ethernet 4
Zasilanie awaryjne sieci Ethernet (1)

(1) Możliwość dodania jednostkowej przestrzeni na moduł. Przeznaczone 
głównie na elektroniczną ochronę przeciążeniową w członach 
rozrusznikowych.
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Krok 6: Wybierz typ członu
Przedziały we/wy

FLEX™ I/O i POINT I/O™ obejmują rodzinę modułowych produktów we/wy, szczególnie nadających 
się do aplikacji wymagających elastyczności i niskich kosztów posiadania. Zdolność do mieszania 
modułów we/wy w wersji standard i safe daje jeszcze większą swobodę i możliwości, niezależnie 
od wymagań aplikacji.

Ponieważ można je stosować w lokalnych i zdalnych we/wy, FLEXI/O i POINT I/O jeszcze bardziej 
obniżają koszty projektowe, instalacji i rozwoju aplikacji.

FLEX I/O jest tanim, uniwersalnym i modułowym systemem we/wy do aplikacji rozproszonych, 
zapewniając wszystkie funkcje większych układów we/wy na stelażach bez wymaganej przestrzeni.

POINT I/O jest jedynym modułowym rozwiązaniem we/wy w klasie IP20 spełniającym wymagania 
ODVA dla architektury EtherNet/IP w topologii liniowej, gwiazdy i pierścieniowej. Ta zgodność 
z wymaganiami daje większą swobodę i dostępność, maksymalizując czas sprawności systemu.

Więcej informacji na temat modułów we/wy, zob. strona internetowa Moduły we/wy Rockwell Automation, 
https://ab.rockwellautomation.com/IO.

Panele dystrybucyjne

Panele dystrybucyjne są używane do odbiorów niesilnikowych. Zapewniają wygodne upakowanie w jednym miejscu spełniające potrzeby 
dystrybucji. Dostępne są obwody jedno-, dwu- i trzybiegunowe. Panel dystrybucyjny jest modułem montowanym na stałe.
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Krok 6: Wybierz typ członu
Notatki:
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Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500 – lista kontrolna doboru

Lista kontrolna pomaga w konfiguracji modułowej rozdzielnicy napędowej CENTERLINE® 2500. 

Krok 1: Przegląd specyfikacji technicznych MCC

Krok 2: Wybierz opcje sieci i IntelliCENTER®

Krok 3: Wybierz konstrukcję

Każdy krok w tej liście kontrolnej został opisany w Poradniku doboru niskonapięciowych rozdzielnic MCC CENTERLINE 2500, 
publikacja 2500-SG001, która jest dostępna w bibliotece Rockwell Automation Literature Library:
https://www.rockwellautomation.com/pl-pl/support/documentation/literature-library.html.

Klient: Użytkownik:
Biuro:

Certyfikaty i oznaczenia
 ABS i ABS Shipboard  Znak zgodności CE  China Compulsory Certificate 

(CCC)
 DEKRA  EAC  RETIE

 Inne (podać):

Sieć wbudowana
EtherNet/IP™  Brak  Tak(1)

(1) W kwestii opcji dla IntelliCENTER, zob. Sieci, sterowniki programowalne, przedział we/wy i człony pomocnicze na str. 68.

IntelliCENTER
Płyta CD  Brak  Dane standardowe  Oprogramowanie IntelliCENTER i dane

Konstrukcja
Klasa obudowy  IP 42 (standard)  IP 54  IP 20
ArcShield™ (IEC/TR 61641)  Brak (standard)  Tak
Formy odseparowania we 
wnętrzu

 3b (standard)  2b

 4b typ 5  4b typ 7
Konfiguracja montażowa  Z pojedynczym frontem (standard)  Z podwójnym frontem (plecami do siebie)  Dodanie do istniejącej
Szerokość pionowego kanału 
kablowego

 200 mm 
(700 mm szerokość całkowita kolumny)

 300 mm 
(800 mm szerokość całkowita kolumny)

 400 mm (900 mm szerokość całkowita 
kolumny)

 500 mm 
(1000 mm szerokość całkowita kolumny)

Głębokość  600 mm (pojedyncze fronty)  800 mm (pojedyncze fronty)

 1200 mm 
(podwójne fronty, plecami do siebie)

 1600 mm 
(podwójne fronty, plecami do siebie)

Temperatura otoczenia, 
maks.

_________ °C

Wys. n.p.m. __________________ m
Zewnętrzna powłoka 
lakiernicza

 RAL7032 szary krzemowy (standardowo)  Inne (podać):(1)

(1) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

Wewnętrzna powłoka 
lakiernicza

 Z275 stal ocynkowana (standard)  Biały wysoki połysk dobrze widoczny

 Inne (podać):(1)
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Krok 3: Wybierz konstrukcję (ciąg dalszy) 

Krok 4: Wybierz systemy zasilania

Konstrukcja
Główna tabliczka 
znamionowa

 Brak

 Tak (do 5 wierszy; maks. 40 znaków na wiersz)
Wiersz 1:
Wiersz 2:
Wiersz 3:
Wiersz 4:
Wiersz 5:

Opcje  Grzejnik z termostatem  Wsporniki kablowe do pionowych kanałów

 Inne (podać):(1)

(1) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

Zasilanie przychodzące
Napięcie linii  380 V  400/415 V  440/460/480 V  525/575 V

 690 V
Częstotliwość  50 Hz  60 Hz
Układ zasilania  Trójkąt  Trójkąt uziemiony  Gwiazda uziemiona  Gwiazda uziemiona o impedancji
Dostępny prąd 
zwarciowy:

_________ kA

Szyna
Znam. prąd 
wytrzymywany/
zwarciowy

 50 kA przez 1 sekundę  50 kA przez 3 sekundy  80 kA przez 1 sekundę  100 kA przez 1 sekundę

Prąd znam. dla poziomej 
szyny zasilającej

 800 A  1250 A  1600 A  2000 A

 2500 A  3200 A  4000 A
Materiał poziomej szyny 
zasilającej

 Miedź, cynowana 
(standard)

 Miedź, niecynowana

Szyna neutralna  Brak (standard)  Na pełne obciążenie  Na połowę obciążenia
Wartości znamionowe 
pionowej szyny 
rozdzielczej

 300 A (możliwość 600 A)  600 A (możliwość 1200 A)

Materiał pionowej szyny 
rozdzielczej

 Miedź, cynowana (standard)  Miedź, niecynowana

Odsłonięcie styków UWAGA: Standardowo na wyposażeniu są automatyczne żaluzje.
Uziemienie ochronne (PE)
Miejsce na poziome PE  Dół (standardowo)
Pionowa szyna PE do 
członów wysuwnych

 Miedź, niecynowana (standard)  Miedź, cynowana

Pionowa szyna PE do 
odbiorników klienta

 Miedź, niecynowana  Miedź, cynowana
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Krok 5: Wybierz konstrukcję członu

Krok 6: Wybierz typy członów

Konfiguracja członu – ogólnie
Dostęp do kabli 
wychodzących

 Góra  Dół

Typ członu  Standardowy wysuwny  Zamocowany na stałe

 Wysuwny z SecureConnect™
Tabliczki znamionowe 
(białe z czarnymi 
literami)

 Grawerowany akryl (standard)  Grawerowane tworzywo fenolowe

Zasilanie sterowania
Napięcie  24 V DC  110/115/120 V AC  220/230/240 V AC
Źródło  Centralny transformator zasilania sterowania (standard)  Faza i neutralny  Zdalne źródło zasilania 

sterowania
Indywidualny transformator sterowania:
 75 VA  150 VA  250 VA

 Inne (podać):(1)

(1) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

WAŻNE: W kwestii doboru rozłączników, zob. podrozdziały dotyczące członu zasilania, odpływowego, DOL/DOLR i rozrusznika w rozdziale 6.

Umiejscowienie 
łączówek sterowania

 Pionowy ciąg kablowy (standardowo)  Górny poziomy ciąg kablowy

Główny człon zasilania z sieci
Prąd znamionowy _________ A
Typy pól 
dopływowych

 Wyłącznik powietrzny ACB (standard)  Wyłącznik kompaktowy MCCB (standard)  Tylko styki mocy (MLO)

Umiejscowienie pola 
dopływowego

 Lewa strona  Środek  Prawa strona
Wejście:
 Góra  Dół

Konfiguracja zasilania dopływu
 Pojedyncza linia  Podwójna linia  Dwa źródła z wyłącznikiem sprzęgłowym

Wyłącznik typu  3-biegunowe  4-biegunowe
Liczba kabli na fazę: _________
Rozmiar kabla: __________________

Akcesoria wyłącznika 
głównego

 Wyzwalacz wzrostowy  Styki pomocnicze__SZT:_________  Elektryczne przeładowanie sprężyny

 Wyzwalacz zamykający  Wyzwalacz wzrostowy  Wyzwalacz podnapięciowy

 Napęd silnikowy  Termografia  Dokładność pomiarów__%:_________
Komunikacja:
 EtherNet/IP  Inne (podać):(1)

(1) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

Ciąg dalszy tabeli Krok 6 na następnej stronie.

Zabezpieczenie  LSI (standard)  LI  LSIG

 Przełącznik DIP  Cyfrowy ekran dotykowy  Automatyczne transfery

 Synchr. generatora  Odciążanie (sprzęgło)
Publikacja Rockwell Automation 2500-SG001H-PL-P - marzec 2021 65



Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500 – lista kontrolna doboru
Krok 6: Wybierz typy członów (ciąg dalszy)

Kontynuacja rozdziału Opcje i akcesoria DOL/DOLR oraz tabeli Krok 6 na następnej stronie.

Człon odpływowy(1)

Typy  Wyłącznik powietrzny ACB (standard)  Wyłącznik kompaktowy MCCB (standard)
Środki rozłączania  Wyłącznik aut., termiczno-

magnetyczny (standard)
 Wyłącznik aut., elektroniczny  Rozłącznik bezpiecznikowy

Typ bezpiecznika:
 DIN  BS88

Opcje  Styki pomocnicze__SZT:_________  Elektryczne przeładowanie sprężyny  Wyzwalacz zamykający

 Wyzwalacz wzrostowy  Napęd silnikowy  Termografia

 Dokładność pomiarów__%:_________
Rozrusznikowe z DOL/DOLR(1)

(1) Dołącz oddzielną listę obciążeń, która znajduje się na str. 69. Dla wyjątkowych aplikacji skopiuj rozdział DOL/DOLR do rozdziału Uwagi na str. 70 i uzupełnij według potrzeb.

Środki rozłączania  Wyłącznik autom. (standard)  Rozłącznik bezpiecznikowy
Typ bezpiecznika:
 DIN  BS88

Elektroniczny 
przekaźnik 
przeciążeniowy

 E100™  E300™

Warunki pracy  AC3 (standard)  AC4
Zabezpieczenie  Typ 2 (standard)  Typ 1
Opcje i akcesoria DOL/DOLR
Lampki 
sygnalizacyjne (LED)

 Brak (standard)

 Tak – jeśli tak, podać tekst na tabliczki:

 Wł.  Do przodu

 Wył.  Do tyłu

 Usterka  Inne (podać):(2)

(2) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

Przyciski  Brak (standard)

 Tak – jeśli tak, podać tekst na tabliczki:

 Wł.  Wył.  Reset

 Awaryjny  Inne (podać):(2)

Przełącznik wyboru  Brak (standard)  2-pozycyjne  3-pozycyjne
Funkcja: ______________________________________________________________________________________________________

Reset  Wewnętrzny  Zewnętrzny–montowany na drzwiach
E100 zdalny wskaźnik  Brak (standard)  Tak

Jeśli tak, typ wyświetlacza:
 Bez przycisku Reset  Z przyciskiem Reset

Stacja sterowania 
E300

 Brak (standard)  Tak
Jeśli tak, podać typ stacji:
 Sterowanie  Diagnostyka
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Krok 6: Wybierz typy członów (ciąg dalszy)

Ciąg dalszy tabeli Krok 6 na następnej stronie.

Opcje i akcesoria DOL/DOLR (ciąg dalszy)
Styki pomocnicze Rozrusznik:

 Normalnie otwarte__SZT:_________

 Normalnie zwarte__SZT:_________
Wyłącznik automatyczny:
 Normalnie otwarte__SZT:_________

 Normalnie zwarte__SZT:_________
Opcje dodatkowe  Zabezp. ziemnozwarciowe  Monitoring napięcia  Inne (podać):(1)

(1) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

Układy łagodnego rozruchu(2)

(2) Dołącz oddzielną listę obciążeń, która znajduje się na str. 69. Dla wyjątkowych aplikacji skopiuj rozdział Układ łagodnego rozruchu do rozdziału Uwagi na str. 70 i uzupełnij według potrzeb.

Typy  SMC™ Flex (standard)  Inne (podać):(1)

Podłączenie  Liniowe  Trójkąt
Środki rozłączania:  Wyłącznik autom. (standard)  Bezpiecznikowy (operator obrotowy)
Opcje i akcesoria SMC
Lampki sygnalizacyjne (LED)  Brak (standard)

 Tak – jeśli tak, podać tekst na tabliczki:

 Wł.  Do przodu  Usterka

 Wył.  Do tyłu  Inne (podać):(2)

Przyciski  Brak (standard)

 Tak – jeśli tak, podać tekst na tabliczki:

 Wł.  Awaryjny  Reset

 Wył.  Inne (podać):(2)

Przełącznik wyboru  Brak (standard)  2-pozycyjne  3-pozycyjne
Funkcja: ______________________________________________________________________________________________________

Interfejs HMI  Brak (standard)  Wyświetlacz LCD, pełna klawiatura 
numeryczna

 Wyświetlacz LCD, tylko klaw. programisty

Tryb uruchamiania  Brak (standard)  Sterowanie pompami  Sterowanie hamowaniem
Inne(2)
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Krok 6: Wybierz typy członów (ciąg dalszy)

Ciąg dalszy tabeli Krok 6 na następnej stronie.

Człony przemienników częstotliwości (VFD) PowerFlex®(1)

(1) Skopiuj tę część do rozdziału Uwagi, który zaczyna się na str. 70 i uzupełnij wg potrzeb dla każdego członu.

Model PowerFlex  523  525  753  755

Warunki pracy  Zwykłe  Ciężkie

Prąd znamionowy A: _________

Wartość znamionowa 
kilowatów

kW: _________

Środki rozłączania:  Wyłącznik autom. (standard) 

 Bezpiecznikowy (operator 
obrotowy)

Typ bezpieczników: ______________  Bez bezpieczników

Uchwyty  Operator obrotowy 
(standard)

 Operator kołnierzowy (minimalnie 2 moduły)

Opcje i akcesoria PowerFlex
Lampki sygnalizacyjne (LED)  Brak (standard)

 Tak – jeśli tak, podać tekst na tabliczki:

 Wł.  Do przodu  Usterka

 Wył.  Do tyłu  Inne (podać):(2)

(2) Aby dodać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z rozdziału Uwagi, który zaczyna się od str. 70.

Przyciski  Brak (standard)

 Tak – jeśli tak, podać tekst na tabliczki:

 Wł.  Awaryjny  Reset

 Wył.  Inne (podać):(2)

Przełącznik wyboru  Brak (standard)  2-pozycyjne  3-pozycyjne

Funkcja: ______________________________________________________________________________________________________

Interfejs HMI  Wyświetlacz LCD, pełna klawiatura numeryczna  Wyświetlacz LCD, tylko klaw. programisty

Tryb hamowania  Sterowanie pompami  Sterowanie hamowaniem

Typ dławika:  Liniowe  Obciążenie

Filtr EMC  Brak (standard)  Tak

Sieci, sterowniki programowalne, przedział we/wy i człony pomocnicze
Przełącznik zarządzalny 
EtherNet/IP

 Stratix® 5700 – wersja Full  Stratix 5700 – wersja Lite

Urządzenia łączące sieci  Ethernet do DeviceNet®  Ethernet do PROFIBUS

 Inne (podać):(2)

Zasilacz sieci EtherNet/IP  Główny (standard)  Nadmiarowy  Zapasowy

Przedziały we/wy  System FLEX™ I/O  System POINT I/O™  Inne (podać):(2)

Moduły różne
Programowalne sterowniki Liczba slotów:_________ Zasilanie:____________________________________

Opisz, czego potrzebujesz:(2)

Dodatkowe miejsce na 
przyszłe człony

Opisz, czego potrzebujesz:(2)

Panele dystrybucyjne  1-bieg.__SZT.:_________  3-bieg.__SZT.:_________

 2-bieg. bez wykrywania prądu resztkowego__SZT.:_________  2-bieg. z wykrywaniem prądu resztkowego__SZT.:_________

Wymień potrzeby odbiorów:(2)
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Krok 6: Wybierz typy członów (ciąg daszy)
Lista obciążeń

Typ członu
(Przykładowo DOL, DOLR, 

SMC, VFD, grzejnik…) ID członu
Wartości 

znamionowe
Wielkość 

modułowa Dodat. Uwagi
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Uwagi

Ciąg dalszy tabeli z uwagami na następnej stronie.

Temat i strona
(Przykładowo lampki sygnal. 

PowerFlex, str. 65) Uwagi
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Uwagi (ciąg dalszy)

Ciąg dalszy tabeli z uwagami na następnej stronie.

Temat i strona
(Przykładowo lampki sygnal. 

PowerFlex, str. 65) Uwagi
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Uwagi (ciąg dalszy)

Ciąg dalszy tabeli z uwagami na następnej stronie.

Temat i strona
(Przykładowo lampki sygnal. 

PowerFlex, str. 65) Uwagi
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Uwagi (ciąg dalszy)

Ciąg dalszy tabeli z uwagami na następnej stronie.

Temat i strona
(Przykładowo lampki sygnal. 

PowerFlex, str. 65) Uwagi
Publikacja Rockwell Automation 2500-SG001H-PL-P - marzec 2021 73



Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice MCC CENTERLINE 2500 – lista kontrolna doboru
Uwagi (ciąg dalszy)
Temat i strona

(Przykładowo lampki sygnal. 
PowerFlex, str. 65) Uwagi
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 Niskonapięciowe modułowe rozdzielnice i zespoły rozdzielnic CENTERLINE 2500

Dodatkowe zasoby

Dokumenty zawierające dodatkowe informacje dot. produktów związanych z Rockwell Automation.

Publikacje można przeczytać lub pobrać na stronie rok.auto/literature.

Źródło Opis
Instrukcje instalacyjne do niskonapięciowych modułowych rozdzielnic MCC 
CENTERLINE® 2500, publikacja 2500-IN001

Zawiera instrukcje odbioru, przenoszenia, instalacji, serwisowania, demontażu i 
przechowywania modułowych rozdzielnic napędowych CENTERLINE 2500.

IEC Contactor Specifications Technical Data, publikacja 100-TD013 Zawiera specyfikacje techniczne styczników IEC Bulletin Nr 100 i 104 IEC.
Molded Case Circuit Breakers Selection Guide, publikacja 140G-SG001 Zawiera przegląd wyłączników kompaktowych MCCB i szereg rozmiarów ram wyłączników 

Bulletin 140G, oferowanych przez Allen-Bradley.
Motor Protection Circuit Breaker and Motor Circuit Protector Specifications 
Technical Data, publikacja 140M-TD002

Zawiera specyfikację techniczną wyłączników ochronnych silników i rozmiary ram dla 
wyłączników Bulletin 140M oferowanych przez Allen-Bradley.

E300™/E200 Electronic Overload Relay Technical Data, publikacja 193-TD006 Zawiera techniczną specyfikację przekaźników przeciążeniowych Allen-Bradley® E300 i 
E200 do aplikacji sterowania silnikami i po trzy moduły dla każdego przekaźnika.

E100 Electronic Overload Relay Specifications Technical Data, 
publikacja 193-TD013

Zawiera techniczną specyfikację przekaźników przeciążeniowych Allen-Bradley E100 do 
aplikacji sterowania silnikami.

Przemienniki częstotliwości AC PowerFlex® serii 750 – dane techniczne, 
publikacja 750-TD001

Zawiera specyfikacje techniczne przemienników AC serii 750 w różnych rozmiarach ramy, 
jak i w wersjach do montażu na ścianie, na podłodze i na wózku.

ControlLogix® System Selection Guide, publikacja 1756-SG001 Zawiera przegląd różnych systemów ControlLogix serii 1756 do sterowania rozproszonego, 
napędami, procesami, ruchem i zabezpieczeniami.

Stratix® 5700 Industrial Ethernet Switch Profile, publikacja ENET-PP005 Zawiera przegląd cech, właściwości i korzyści przemysłowego przełącznika Ethernet Stratix 
5700.

EtherNet/IP™ Network Devices User Manual, publikacja ENET-UM006 Zawiera opis konfiguracji i użycia urządzeń EtherNet/IP do komunikacji w sieci EtherNet/IP.
Ethernet Reference Manual, publikacja ENET-RM002 Zawiera opis podstawowej koncepcji Ethernet, komponentów infrastruktury i właściwości 

infrastruktury.
System Security Design Guidelines Reference Manual, 
publikacja SECURE-RM001

Zawiera porady i wytyczne dot. przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa, wdrażania 
produktów Rockwell Automation w bezpiecznym systemie, podłączenia kablami układu 
sterowania, zarządzania dostępem użytkowników i dysponowania sprzętem. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publikacja IC-TD002

Zawiera skrócony poradnik do aparatów i zespołów automatyki przemysłowej Allen-Bradley.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publikacja 1770-4.1 Zawiera ogólne wytyczne dotyczące instalowania systemów przemysłowych Rockwell 
Automation®.

Strona internetowa z certyfikatami produktów, rok.auto/certifications. Zawiera deklaracje zgodności, certyfikaty i inne szczegóły dotyczące certyfikacji.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2500-in001_-pl-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/100-td013_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/140g-sg001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/140m-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td013_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/750-td001_-pl-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/enet-pp005_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/global/detail.page?pagetitle=Product-Certifications&content_type=tech_data&docid=de1cc7d81606981b0f214fed1137f539
www.rockwellautomation.com/literature
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Wsparcie ze strony Rockwell Automation

Skorzystaj z tych zasobów, aby uzyskać dostęp do informacji pomocniczych.

Informacje zwrotne dotyczące dokumentacji

Wszelkie komentarze ze strony klientów pozwolą na pełniejsze zaspokojenie ich wymagań w zakresie dokumentacji. Jeżeli masz 
jakiekolwiek sugestie dotyczące udoskonalenia zawartości, wypełnij formularz na rok.auto/docfeedback.

Centrum pomocy technicznej Znajdź filmy instruktażowe, najczęściej zadawane pytania, czat, forum użytkowników 
oraz powiadomienia o aktualizacjach produktów. rok.auto/support

Baza wiedzy Dostęp do artykułów w bazie wiedzy. rok.auto/knowledgebase

Lokalna pomoc techniczna – numery 
telefonów Znajdź numer telefonu dla swojego kraju. rok.auto/phonesupport

Literature Library Instrukcje dotyczące instalacji, instrukcje obsługi, broszury i dane techniczne. rok.auto/literature

Kompatybilność produktu i centrum plików do 
pobrania (PCDC)

Uzyskaj pomoc w zakresie oddziaływania na siebie produktów, sprawdź funkcje oraz 
możliwości i znajdź powiązane oprogramowanie produktowe. rok.auto/pcdc

Rockwell Automation zamieszcza aktualne informacje środowiskowe do tego produktu na swojej stronie na rok.auto/pec.

Allen-Bradley, Accu-Stop, ArcShield, CENTERLINE, ControlLogix, DeviceLogix, E100, E300, expanding human possibility, FactoryTalk, FLEX, Integrated Architecture, IntelliCENTER, Logix, NetLinx, 
POINT I/O, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, RSEnergyMetrix, RSLogix, RSNetWorx, SecureConnect, SMC, Stratix i Studio 5000 to znaki towarowe należące do Rockwell 
Automation, Inc.
ControlNet, DeviceNet i EtherNet/IP są znakami towarowymi ODVA, Inc.
Znaki towarowe nie należące do Rockwell Automation są własnością przedsiębiorstw, które je zarejestrowały.

Połącz się z nami.

https://rok.auto/support
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
www.rockwellautomation.com/literature
https://rok.auto/pcdc
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/pec
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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