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 Polovodičové zařízení má jiné pracovní charakteristiky než elektromechanické zařízení. 
Bezpečnostní doporučení pro aplikaci, instalaci a údržbu polovodičových ovládacích 
prvků (publikace SGI-1.1 je dostupná u místního prodejce Rockwell Automation nebo 
on-line na adrese http://literature.rockwellautomation.com), popisující některé 
důležité rozdíly mezi polovodičovým zařízením a pevně zapojenými 
elektromechanickými zařízeními. Kvůli tomuto rozdílu, a také kvůli široké škále využití 
polovodičových zařízení, se musí všechny osoby zodpovědné za použití takového 
zařízení ujistit, jestli jsou všechna zamýšlená použití zařízení přijatelná. 

 Rockwell Automation, Inc. neponese v žádném případě zodpovědnost nebo záruky za 
jakékoli nepřímé nebo následné škody plynoucí z používání nebo aplikace tohoto 
zařízení. 

 Příklady a schémata v této příručce slouží výhradně k ilustrativním účelům. Poněvadž 
s každou konkrétní instalací je spojeno mnoho proměnných a požadavků, nemůže 
Rockwell Automation, Inc. převzít zodpovědnost nebo záruky za konkrétní použití, 
založené na těchto příkladech a schématech. 

 Rockwell Automation, Inc. nepřebírá žádné patentové záruky, týkající se použití 
informací, obvodů, zařízení nebo softwaru, popsaných v této příručce. 

 Je zakázáno reprodukování obsahu této příručky v jejím celku nebo částech bez 
písemného souhlasu Rockwell Automation, Inc. 

 V příručce jsou na místech, kde je to nutné, vloženy poznámky, které vás upozorňují na 
otázky bezpečnosti. 

 

Uvádí informace o postupech nebo okolnostech, kterém 
mohou v nebezpečném prostředí zapříčinit výbuch, které 
mohou vést k poranění nebo usmrcení osob, škodám na 
majetku nebo ekonomických ztrátám. 

  

 
Uvádí kritické informace pro úspěšnost aplikace 
a porozumění výrobku. 

  

 

Uvádí informace o postupech nebo okolnostech, které 
mohou vést k poranění nebo usmrcení osob, škodám na 
majetku nebo ekonomických ztrátám. Upozornění vám 
pomohou rozpoznat nebezpečí, vyhnout se nebezpečí a znát 
jeho důsledky. 

  

Na zařízení nebo uvnitř zařízení mohou být umístěny štítky 
(například u měniče nebo motoru), které upozorňují osoby 
na možnou přítomnost nebezpečného napětí. 

  

Na zařízení nebo uvnitř zařízení mohou být umístěny štítky 
(například u měniče nebo motoru), které upozorňují osoby 
na možnou vysokou teplotu povrchu. 
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1.0  Všeobecné     Úvod 
 
 Společnost Rockwell Automation vytváří kvalitní výrobky pro 
vysoké napětí, které splňují požadavky všech typů průmyslových 
odvětví již déle než sedm desítek let. 
 
Rockwell Automation vyvinul a vytvořil výrobní řadu výrobků 
pro vysoké napětí od olejových stykačů, přes vzduchové jističe 
a vakuové stykače, po polovodičové řídicí systémy, jako jsou 
systémy inteligentního řízení motorů a AC frekvenční měniče, 
které uspokojí nároky na průmyslovou bezpečnost, nižší údržbu, 
delší životnost a spolehlivost. 
 
 Tato příručka technických údajů obsahuje všechny technické 
vlastnosti a funkce polovodičového řídicího systému motorů 
OneGear™ MV SMC™ Flex pro aplikace spouštění motorů 
v rozsahu 10 až 14,4 kV. 
 
 Výhody polovodičových řídicích systémů motorů 
 
1) Minimalizace prostojů/provozních nákladů 

 Řemeny, převody a strojní zařízení lze při spouštění 
poškodit přivedením plného síťového napětí. 

 Prodloužená životnost mechanického zařízení. 
 Náhlým spouštěním a zastavováním může dojít 

k poškození nebo zničení materiálu. 
2)   Úspora nákladů minimalizací zapínacích proudů 

 Omezení proudů na napájecím vedení. 
 Poddimenzované napájecí vedení nezvládá zapínací 

proudy, což má za následek poklesy napětí nebo nadměrné 
poruchy. 

 
 
 Řídicí systémy motorů OneGear™ MV SMC™ Flex 
 
 Rockwell Automation svojí řadou OneGear MV SMC Flex 
splňuje požadavky průmyslu na polovodičové řídicí systémy pro 
motory se sníženým napětím. Řídicí systém OneGear MV SMC 
Flex se používá pro řízení průmyslových motorů s následujícími 
jmenovitými hodnotami: proud při plném zatížení až 340 A, 
10 až 14,4 kV AC, 50/60 Hz a teplota až 50 °C. Za určitých 
okolností je možný i vyšší proud, takové podmínky by však měla 
posoudit a schválit společnost Rockwell Automation. 
 
 OneGear MV SMC Flex je polovodičový řídicí systém pro 
snížené napětí, využívající digitální řídicí modul SMC Flex. Jedná 
se o stejný řídicí modul, jaký je použit v nízkonapěťovém řídicím 
systému Bulletin 150 SMC Flex. 
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 Možnosti řízení OneGear™ MV SMC™ Flex 
 Řídicí systém OneGear MV SMC Flex je mikroprocesorový 
s uzavřenou smyčkou, pro spouštění a zastavování třífázových 
motorů. Samotný řídicí systém umožňuje několik standardních 
režimů činnosti: 

 • Plynulý rozběh s volitelným rozběhovým impulzem 
 • Rozběh s proudovým omezením s volitelným rozběhovým  
 impulzem 
 • Lineární zrychlování s volitelným rozběhovým impulzem  
 • Lineární zpomalování  
 • Plynulé zastavení 
 • Rozběh s dvojí náběžnou rampou 
 • Rozběh s okamžitým připojením na plné napětí 
 • Řízení čerpadla (volitelný řídicí modul), včetně řízení rozběhu 

a zastavení 

  Vyžaduje otáčkoměr motoru 
  
 Veškeré podrobnosti o funkcích řízení viz návod k použití SMC 
Flex, publikace 150-UM008_-EN-P. 
 

Další vlastnosti: 
 • Polovodičová ochrana motoru 
 • Měření 
 • Komunikace DPI (programovací rozhraní měniče) 
 • LCD displej 
 • Programování pomocí klávesnice 
 • Řízení prvků vysokého napětí prostřednictvím optických  
 vláken (kvůli izolaci) 
 • Desky ovladačů hradla proudové smyčky 
 • Oddělitelné sestavy PowerBrick™ SCR 
 • Konstrukce dělitelná do oddílů 
•  Přípojnice (volitelně) 
 

Dostupné technologie spínání: 
Výsuvné vakuové stykače (VC) pro 10 – 12 kV (do 160 A) 
Výsuvné vakuové jističe (VB) 10 – 15 kV 
 
Vysvětlení číselného označení řady Bulletin 
 
Řídicí systém stávajících zařízení …………………………  7760 
OEM řídicí systém  ..........................................................  7761 
Úplný řídicí systém (vakuový stykač)  ..........................  7762 
Úplný řídicí systém (vakuový jistič) .............................  7763 
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2.0  Aplikace Řídicí systémy motorů OneGear MV SMC Flex jsou určeny pro 

použití v různých průmyslových aplikacích. Tyto aplikace se 
neomezují výhradně na níže uvedený příklad. 

 
 Petrochemie   Dřevařský průmysl 
 – Potrubní čerpadla   – Lopatková čerpadla 
 – Plynové kompresory  – Odtahové ventilátory 
 – Čerpadla slané vody  – Napájecí čerpadla ohřívačů 
 – Míchadla/extrudéry  – Drtiče 
 – Elektrická ponorná čerpadla  – Rafinérie 
 – Ventilátory umělého tahu  – Hřídele 
 
 Těžba a metalurgie   Cementárny 
 – Kalová čerpadla   – Odtahové ventilátory  

         vypalovacích pecí 
 – Větrací ventilátory   – Tlačné ventilátory 
 – Odmořovací čerpadla  – Ventilátory lapače částic  

         chladiče 
 – Dopravníky   – Ventilátory předehřívací  

         věže 
 – Ventilátory lapače částic  – Odtahové ventilátory pro  

         zařízení na drcení surovin 
 – Cyklonová čerpadla  – Plynové ventilátory  

         vypalovací pece 
 – Mlýny    – Výfukové ventilátory  

         chladiče 
 – Samotížné mlýny   – Separátorové ventilátory 
 
 Vodní hospodářství   Distribuce energie 
 – Splašková čerpadla   – Napájecí čerpadla 
 – Čerpadla věží na    – Ventilátory umělého tahu 

    zpracování biosurovin 
 – Zpracovací čerpadla  – Čerpadla nuceného tahu 
 – Čerpadla na pitnou vodu  – Ventilátory lapače částic 
      – Čerpadla odpadních vod 
      – Kompresory 
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3.0  Návrh a volba Všeobecné 
   zařízení   
 OneGear MV SMC Flex se skládá z volně stojící svislé ocelové 

konstrukce s montáží na přední desku. 
 
 Všechny konstrukce jsou vhodné pro budoucí rozšíření všemi 

směry. Všechny konstrukce budou dodávány s odnímatelnými 
zvedacími prvky pro usnadnění manipulace a instalace. 

 
 Řídicí systém je modulární konstrukce kvůli zajištění snadné 

a rychlé údržby. Moduly jsou vyráběny a navrženy tak, aby 
umožnily snadnou údržbu, včetně výměny dílů pro vysoké 
napětí a výkonových elektrických dílů. 

 
 Úplný řídicí systém je následujícím způsobem rozdělen na izolovaná 

oddělení: 

 • Oddělení s hlavní přípojnicí 
 • Oddělení pro výkonový člen 
 • Oddělení pro kabelové svorky 
 •  Nízkonapěťové oddělení 
 
 Mezi nízkonapěťovým oddělením, výkonovým členem, oddělením 

hlavní přípojnice a oddělením kabelových svorek jsou zemněné 
kovové bariéry. Do nízkonapěťového oddělení je obsluze umožněn 
přístup při zapojeném řídicím systému bez toho, aby byly vystaveny 
vysokému napětí. 
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 Konstrukce a řídicí systém 
 
 Každá konstrukce bude obsahovat následující položky: 
 
 Řídicí systém stávajících zařízení (Bulletin 7760)  

(bez hlavního odpojovacího stykače/jističe) 

 Výsuvný přemosťovací vakuový jistič 
 Oddělitelné sestavy ‘PowerBrick’ SCR  
 Deska snímání napětí 
 Optické připojení pro řídicí modul SMC Flex na desky 

ovladače hradla na ‘PowerBricks’ 
 Pocínovaná izolovaná vodorovná měděná přípojnice 
 Spojitá neizolovaná měděná ochranná přípojnice 
 Nízkonapěťový řídicí panel LV s řídicím modulem SMC Flex 

a přidruženou deskou rozhraní a svorkovnicemi. 
 Zařízení pro dolní napájecí vedení a pro připojení zátěže. 
 Zemnicí spínač (volitelně) 

 

Převodník Přemosťovací jednotka

Motorové kabely

Řídicí modul 
SMC Flex

Vstup CT
ze stávající jednotky

Ze stávajícího 
řídicího systému

Volitelný spínač 
zemnění

Prostor přívodního kabelu

Oddělené 
řídicí napájení

x

 
 Obrázek 3.1 – Bulletin 7760 – Přehledové schéma zapojení (vstup kabelu spodem) 
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 OEM řídicí systém (Bulletin 7761) 
 

 Oddělitelné sestavy ‘PowerBrick’ SCR 
 Deska snímání napětí 
 Optické připojení pro řídicí modul SMC Flex na desky 

ovladače hradla na ‘PowerBrick’ 
 Nízkonapěťový řídicí panel s řídicím modulem SMC Flex 

a přidruženou deskou rozhraní a svorkovnicemi 
 Zařízení pro dolní napájecí vedení a pro připojení zátěže 
 Pocínovaná izolovaná vodorovná měděná přípojnice  
 Spojitá neizolovaná měděná ochranná přípojnice  

 
  Přípojnici lze napájet, jen pokud se na obou stranách konstrukce 7761 nachází konstrukce 

umožňující ukončení a podporu přípojnice. 
 
 

  

Převodník

Motorové kabely 
a kabely přemostění

Kabely řídicí jednotky 
napájení  

 
     Obrázek 3.2 – Přehledové schéma zapojení Bulletin 7761 (vstup spodem) 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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 Úplný řídicí systém (VC) (Bulletin 7762) (max. 12 kV) 
 

 Výsuvný hlavní odpojovací (rozběh) vakuový stykač 
 Výsuvný přemosťovací (chod) vakuový stykač 
 Oddělitelné sestavy ‘PowerBrick’ SCR 
 Pojistky pro omezení napájecího proudu, každá pro hlavní 

a přemosťovací stykač 
 Šest (6) proudových transformátorů 
 Pocínovaná izolovaná vodorovná měděná přípojnice 
 Spojitá neizolovaná měděná ochranná přípojnice 
 Deska snímání napětí 
 Optické připojení pro řídicí modul SMC Flex na desky 

ovladače hradla na ‘PowerBrick’ 
 Nízkonapěťový řídicí panel s řídicím modulem SMC Flex 

a přidruženou deskou rozhraní a svorkovnicemi 
 Zařízení pro dolní připojení zátěže 
 Zemnicí spínač (volitelně) 

 

Převodník

SMC Přemosťovací jednotka

Motorové kabely

Spouštěcí jednotka

Řídicí modul 
SMC Flex

Volitelný spínač 
zemnění

 
 
 Obrázek 3.3 – Bulletin 7762 – Přehledové schéma zapojení (vstup kabelu spodem) 
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 Úplný řídicí systém (VB) (Bulletin 7763) 
 

 Výsuvný hlavní odpojovací (rozběh) vakuový stykač 
 Výsuvný přemosťovací (chod) jistič 
 Oddělitelné sestavy ‘PowerBrick’ SCR 
 Šest (6) proudových transformátorů 
 Pocínovaná izolovaná vodorovná měděná přípojnice 
 Spojitá neizolovaná měděná ochranná přípojnice 
 Deska snímání napětí 
 Optické připojení pro řídicí modul SMC Flex na desky 

ovladače hradla na ‘PowerBrick’ 
 Nízkonapěťový řídicí panel s řídicím modulem SMC Flex 

a přidruženou deskou rozhraní a svorkovnicemi 
 Zařízení pro dolní připojení zátěže 
 Zemnicí spínač (volitelně) 

 

Převodník

SMC Přemosťovací jednotka

Motorové kabely

Spouštěcí jednotka

Řídicí modul 
SMC Flex

Volitelný spínač 
zemnění

x x

 
 
 Obrázek 3.4 – Přehledové schéma zapojení Bulletin 7763 (vstup kabelu spodem) 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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Řídicí modul OneGear MV SMC Flex 

 
Elektrotechnika 

 
Řídicí modul SMC Flex poskytuje mikroprocesorové řízení 
v uzavřené smyčce a dohled nad operacemi řídicího systému, včetně 
řízení pulzního spouštění SCR. Řídicí modul použitý ve OneGear 
MV SMC Flex je naprosto stejný, jako jednotka používaná 
v nízkonapěťových aplikacích. 
 
Řídicí modul SMC Flex může zastávat následující řídicí funkce: 

• Řízený rozběh – s volitelným rozběhovým pulzem 
• Řízené zastavení 
• Rozběh s omezeným proudem – s volitelným rozběhovým  
 pulzem 
• Lineární zrychlování  – s volitelným rozběhovým pulzem 
• Lineární zpomalování  
• Dvojitá rampa – s volitelným rozběhovým pulzem 
• Plné napětí 
• Přednastavená nízká rychlost 
• Řízení čerpadla (volitelný modul) 

  Vyžaduje otáčkoměr motoru 
 

Standardní dobu rozběhu lze naprogramovat v rozsahu od 0 do 
30 sekund. 

 
Standardní dobu zastavení lze naprogramovat v rozsahu od 0 do 
30 sekund. Lze provést rozšíření dob rozběhu a zastavení, konkrétní 
aplikace je však třeba konzultovat s technikem Rockwell 
Automation. 

 
     Rozběhový impulz, který lze zvolit u plynulého rozběhu, rozběhu 

s omezením proudu a rozběhu s lineárním zrychlováním, je 
proudový impulz s nastavitelným trváním, předřazený normálnímu 
rozběhovému režimu. Lze také řídit proud tak, aby vyvinul 0 – 90 % 
krouticího momentu zabrzděného rotoru v časovém rozpětí 0,0 až 
2,0 s. Tuto funkci lze nastavovat přímo na místě. 
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     Řízení čerpadla (volitelně) 
 
    • Pro řízení čerpadla lze využít volitelného modulu SMC Flex. 

Ten zajistí vytvoření uzavřené řídicí smyčky motoru tak, aby 
odpovídala specifickým požadavkům na krouticí moment 
odstředivých čerpadel pro rozběhy i zastavování. Tato 
patentovaná funkce pomáhá eliminovat jev, který se obvykle 
uvádí jako „hydraulický ráz“. Standardní doba rozběhu je 
v intervalu 0 až 30 sekund, lze ji však prodloužit.  
Konkrétní aplikaci je však třeba konzultovat s technikem 
Rockwell Automation. 

    • Řízení v uzavřené smyčce je dosaženo bez vnějších čidel nebo 
zpětnovazebních zařízení. 

    • Zastavení čerpadla je iniciováno určeným vstupem pro 
zastavení čerpadla. Pomocí samostatného vstupu pro zastavení 
je stále možné provést zastavení doběhem. 

   • Doba zastavení čerpadla je uživatelsky nastavitelná v rozsahu od 
0 do 120 s. 

 

Monitorování 
 

Řídicí modul SMC Flex může zastávat následující monitorovací 
funkce, indikované na vestavěném displeji LCD, nebo vzdáleně přes 
komunikační port: 

     • Sdružené napájecí napětí 
     • Proud trojfázového vedení 
     • Trojfázový výkon (MW, MWh, účiník) 
     • Uplynulý čas 
     • Využití tepelné kapacity motoru 
     • Otáčky motoru (s volitelným použitím vstupu otáčkoměru 

a funkcí lineární rampy)

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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Ochrana a diagnostika 

 
Řídicí modul SMC Flex standardně poskytuje následující ochranu 
a diagnostiku. Ochranné a diagnostické funkce lze využít pomocí 
řídicích jednotek založených na stykačích.  

 • Pokles výkonu (s indikací fáze; před rozběhem) 
 • Poruchy vedení (s indikací fáze; před rozběhem) s doporučením: 
  – Zkratovaný SR 
  – Chybějící připojení zátěže 
 • Poruchy vedení (s indikací fáze; před rozběhem) s doporučením: 
  – Pokles výkonu 
  – Zkratovaný SR 
  – Chybějící připojení zátěže 
 • Napěťová nesymetrie  
 • Přefázování  
 • Podpětí  
 • Přepětí  
 • Klid  
 • Zaseknutí  
 • Přetížení  
 • Nedostatečné zatížení  
 • Příliš mnoho startů/h  
 • Otevřené hradlo (s indikací fáze) 
 • Přehřátí (překročení výkonu, s indikací fáze) 
 • Ztráta komunikace 
 • Teplota motoru (přes vstup PTC) 
 • Zemní zkrat (s volitelným GFCT) 

 
 Tyto ochranné funkce lze inaktivovat. 
 Jednotky na bázi jističů vyžadují proudovou ochranu, která není součástí řídicího modulu SMC 

Flex a může být proto zapotřebí samostatného ochranného relé. 
 

 Ochrana proti přetížení 
 

• Je využíváno snímání trojfázového proudu. 
• Jsou nabízeny třídy rozpojení při přetížení 10, 15, 20 a 30 a jsou 

uživatelsky programovatelné. 
• Rozšířenou ochranou motoru je elektronická tepelná paměť. 
• Ochranu poskytuje řídicí systém uspořádaný jako přemostění. 
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 Typy krytů 
 
 OneGear MV SMC Flex je standardně dostupný v krytu IEC IP4X. 

Volitelně lze použít kryty: 
– IEC IP41 
– IEC IP42 

 
 
 Kryt odolný proti elektrickému oblouku 
 
 Řídicí systémy vysokonapěťových motorů se navrhují s krytem 

odolným proti elektrickému oblouku. 
 
 Jednotky odolné proti elektrickému oblouku splňují požadavky 

směrnice IEC 62271-200, příloha A, a mají následující přednosti: 
 
 • Zesílená struktura materiálu, aby při poruše izoloval elektrický 

oblouk až 31,5 kA po dobu 0,5 sekundy 
 • Odvětrání oblouku pro odvádění zplodin 
 • Vzduchová komora nebo komínek pro přesměrování zplodin 

elektrického oblouku 
 • Zesílený nízkonapěťový panel, utěsněný proti vnikání zplodin 

elektrického oblouku

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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 Povrchová úprava konstrukce 
 
     Standardně by měly být všechny vnější dveře, sestavy a koncové 

desky opatřeny nátěrem RAL 7035 s texturou. Všechny kovové 
zadní desky v oddělení s nízkým napětím by měly být kvůli vysoké 
viditelnosti opatřeny vysoce lesklým bílým nátěrem. Rám krytů, 
vnitřní kovové konstrukční prvky a kovové zábrany budou 
z galvanicky pozinkované oceli nebo podobného materiálu. 

 
     Popis…………………… Hybridní epoxidový práškový nátěr 
     Standardní barva ….. RAL 7035 s povrchovou texturou 
     Proces ……….………… Průběžná lakovací linka. Všechny základní 

ocelové díly jsou lakovány před montáží. 
     Příprava ……………… Alkalické omytí/oplach/fosfátování železa 

oplachem/nasení vrstvy železo-chrom 
oplachem/oplach recirkulovanou 
deionizovanou vodou a oplach novou 
deionizovanou vodou. 

     Lakování ……………... Elektrostatické vzduchové rozstřikování. 
Celková tloušťka laku – nejméně 0,002" 
(0,051 mm) 

     Vypalování ………….. Pec na zemní plyn při teplotě nejméně 179 °C 
(355 °F). 

 
   Poznámky: 

    1. Když je zákazníkem vyžádána volitelná barva, budou všechny 
dveře, sestavy a desky opatřeny barvou požadovanou 
zákazníkem, vyjma sestav vnější kliky, zvedacích úhelníků 
a zvedacích podpěr. 

    2. Všechny nenatřené ocelové části, které nejsou výše uvedeny, 
jsou z galvanicky pozinkované oceli, nebo opatřeny 
zinkochromátovým nátěrem. 

 

Hlavní přípojnice (volitelně) 
 

Přípojnice je provedena z plného měděného vodiče a na ochranu 
před korozí je pocínována. Kde je to vhodné, je standardně použita 
teplem smršťovaná izolace. Materiál použitý na přípojnici je 
společný od hlavní přípojnice, přes připojení na straně vedení, až po 
výkonový člen. Stejný materiál je také použit od svorky na straně 
zátěže výkonového členu po připojení kabelu k zátěži. 

 
Hlavní přípojnice se bude nacházet v oddělení sběrnice v horní 
a zadní části řídicího systému. 
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Jmenovité hodnoty přípojnice 

 
Hlavní přípojnice je dimenzovaná na 1 250 nebo 2 000 A. Hlavní 
sběrnice je určena pro 31,5 kA po dobu 1 s. Vyšší jmenovité 
hodnoty jsou k dispozici volitelně. 
 
Do oddělení přípojnice je umožněn přístup shora, zezadu nebo ze 
strany konstrukce, aby byla umožněna instalace a pravidelná údržba 
kabelových spojek přípojnice. (Přístup je možný zepředu od 
rozváděčů, vyžaduje ale určitý stupeň demontáže.) 

 

Uzemňovací přípojnice 
 

Průběžná měděná uzemňovací přípojnice prochází po celé délce 
sestavou řídicího systému. Uzemňovací přípojnice je dostupná také 
s volitelným pocínováním pro zlepšení odolnosti proti korozi 
v určitých prostředích. Na vstupním konci sestavy jsou mechanická 
oka pro kabel 10 mm2 až 50 mm2 (#8 až #1/0 AWG) nebo 16 mm2 
až 120 mm2 (#6 až 250 MCM). Uzemňovací přípojnice snese 
krátkodobé proudové zatížení 31,5 kA po dobu 3 s. Uzemňovací 
přípojnice je holá měď 8 mm x 50 mm (5/16" x 2"). 

 

Propojení přípojnice 
 

Pomocí přípojného systému přípojnic budou zákazníci nebo jejich 
prostředníci moci provést propojení přípojnice a uzemňovací 
přípojnice sousedních jednotek přímo v terénu. 

 

Specifikace vakuového stykače (vstup a přemostění: 10 až 12 kV) 
 

Vysokonapěťový výsuvný stykač je magnetického vakuového typu, 
o jmenovité hodnotě 400 A od 10 do 12 kV. 

 
Všechny vakuové stykače nabízení následující bezpečnostní funkce: 
• Nedovolí zasouvání a vysouvání zařízení v sepnutém stavu. 
• Brání sepnutí zařízení, když je výsuvná jednotka v nedefinované 

poloze (ani pracovní, ani testovací). 
• Brání zasunutí zařízení, když je odpojena vícepólová zástrčka. 
• Brání odpojení vícepólové zástrčky, pokud je výsuvná jednotka 

v pracovní nebo nedefinované poloze. 
• Brání sepnutí zemnicího spínače, pokud je výsuvná jednotka 

v pracovní nebo nedefinované poloze. 
 • Brání zasunutí zařízení, pokud je sepnutý zemnicí spínač. 

 
Když je stykač vysunutý, provedou automatické clony oddělení od 
hlavní přípojnice a zátěžových svorek. Elektrická životnost stykače je 
100 000 operací (AC3). Mechanická životnost stykače je 1 milion 
operací. Stykač se dodává s ‘ručně obsluhovaným nouzovým 
zařízením’. 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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     Blokování 

 Brání, aby se otevřel dveřní mechanismus oddělení, když je 
výsuvná jednotka v činnosti nebo v nedefinované poloze. 

 Brání zasunutí zařízení, když jsou otevřená dvířka oddělení. 
 Brání otevření dvířek oddělení napájení, když je rozepnutý 

zemnicí spínač. 
 Brání rozpojení zemnicího spínače, když jsou otevřená dvířka 

oddělení napájení. 

 
Ostatní blokování 

Klíčem 
 Zasunutí zařízení. 
 Sepnutí zemnicího spínače. 
 Rozepnutí zemnicího spínače. 
 Zasunutí vysouvací páky zařízení. 
 Zasunutí ovládací páky zemnicího spínače. 

 
     Visacím zámkem 

 Otevření dvířek oddělení. 
 Zasunutí ovládacích nebo vysouvacích pák. 
 Otvírání nebo zavírání clon. 

 
Pro připojení motoru na napětí hlavní přípojnice po dosažení plné 
rychlosti motoru je určen přemosťovací stykač. Když je zvolena 
možnost zastavení, přemosťovací stykač se rozpojí a zpět do silového 
obvodu se zapojí SR v třífázovém obvodu výkonového modulu 
(PowerBrick). 
 
Přemosťovací stykač je plně dimenzovaný a může v případě 
nouzového přemostění přivádět plné rozběhové napětí. 
 

Specifikace vakuového jističe (vstup a přemostění: 10 až 15 kV) 
 

 Vysokonapěťový vakuový výsuvný jistič je vakuového typu 
o jmenovitém napětí 12 nebo 17,5 kV. Vakuový jistič je dimenzován 
na proud 1 250 A. 

 
 Jsou dostupné dva různé typy vakuových vysokonapěťových jističů: 

pružinový a magnetický. 
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Vakuový jistič nabízí následující bezpečnostní funkce: 
 Brání zasouvání a vysouvání zapnutých zařízení (stykač nebo 

jistič). 
 Brání sepnutí zařízení, když je výsuvná jednotka v nedefinované 

poloze (ani pracovní, ani testovací). 
 Brání zasunutí zařízení, když je odpojena vícepólová zástrčka. 
 Brání odpojení vícepólové zástrčky, pokud je výsuvná jednotka 

v pracovní nebo nedefinované poloze. 
 Brání sepnutí zemnicího spínače, pokud je výsuvná jednotka 

v pracovní nebo nedefinované poloze. 
 Brání zasunutí zařízení, pokud je sepnutý zemnicí spínač. 

 
      Blokování 

 Brání, aby se otevřel dveřní mechanismus oddělení, když je 
výsuvná jednotka v činnosti nebo v nedefinované poloze. 

 Brání zasunutí zařízení, když jsou otevřená dvířka oddělení. 
 Brání otevření dvířek oddělení napájení, když je rozepnutý 

zemnicí spínač. 
 Brání rozpojení zemnicího spínače, když jsou otevřená dvířka 

oddělení napájení. 
 
     Ostatní blokování 

     Klíčem 
 Zasunutí zařízení. 
 Sepnutí zemnicího spínače. 
 Rozepnutí zemnicího spínače. 
 Zasunutí vysouvací páky zařízení. 
 Zasunutí ovládací páky zemnicího spínače. 

 

Visacím zámkem 
 Otevření dvířek oddělení. 
 Zasunutí ovládacích nebo vysouvacích pák. 
 Otvírání nebo zavírání clon. 

 
     Pro připojení motoru na napětí hlavní přípojnice po dosažení plné 

rychlosti motoru je určen přemosťovací jistič. Když je zvolena 
možnost zastavení, přemosťovací jistič se rozpojí a zpět do silového 
obvodu se zapojí SR v třífázovém obvodu výkonového modulu 
(PowerBrick). 

 
     Přemosťovací jistič je plně dimenzovaný a může v případě 

nouzového přemostění přivádět plné rozběhové napětí. 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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Třífázový obvod výkonového modulu (PowerBrick™) 

 
Výkonové moduly se skládají z jednoduchých „stavebních bloků“ 
(tj. obvod se dvěma zařízeními silového obvodu, využívajícími 
technologii „PowerBrick“), čímž se minimalizuje počet 
sestavovaných dílů. Počet použitých bloků PowerBrick je funkcí 
napětí systému a zvyšuje se s požadovanou odolnosti proti 
špičkovému inverznímu napětí (PIV). 

 
Jmenovité hodnoty bloků PowerBrick jsou uvedeny v části 
specifikací. 

 
Každá fáze sestavy PowerBrick je na samostatné výsuvné kartě nebo 
‘jednotce’, což usnadňuje údržbu. 

 
Nízkonapěťové kabelové vedení 

 
Nízkonapěťové vedení se standardně přivádí shora. 

     • 153 mm x 100 mm (6" x 4") 
 

Nízkonapěťové kabelové vedení umožňuje vhodné propojení 
řídicího vodiče mezi dvěma řídicími systémy, zatímco jako rozhraní 
slouží hlavní panel nebo programovatelné obvody řídicího systému. 

 

Nízkonapěťový ovládací panel 
 

Každý řídicí systém má samostatnou zepředu přístupnou 
nízkonapěťovou řídicí sekci. Tato nízkonapěťová sekce je 
zemněnými kovovými přepážkami úplně izolována od výkonové 
sekce a hlavní přípojnice, aby se zajistila maximální bezpečnost 
a odolnost proti ztrátě nepřetržité provozuschopnosti kategorie 
LSC2B. 

 
Volitelné měřiče, ochranná relé motoru, výkonové přepínače, 
ovládací prvky, světelné indikátory atp. se montují na přední 
nízkonapěťová dvířka jednotek stykače nebo jističe a jsou symetricky 
uspořádány logickým způsobem. 
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Nízkonapěťový panel se vyznačuje následujícím: 

     • Prostor pro nízkonapěťová řídicí zařízení, měniče a měření. 
     • Potřebné svorkovnice. Volitelně lze dodat další svorkovnice. 
     • Přední přístup k nízkonapěťovým řídicím zařízením bez 

nutnosti vypnutí řídicího systému. 
     • Všechny dálkové nízkonapěťové kabely mohou vstupovat do 

nízkonapěťového ovládacího panelu horní nebo dolní částí 
konstrukce. Přístup je umožněn odnímatelnými kovovými 
vstupními tabulemi v horní a dolní části konstrukce. 

     • Kontrolní relé použitá pro obsluhu vakuového stykače nebo 
jističe. 

     • Jmenovitá hodnota napájecího napětí ovládacího panelu je 
110/120 V AC nebo 220/240 V AC, 50/60 Hz. 

     • Dvířka nízkonapěťového ovládacího panelu jsou opatřena 
průzorem, který uživateli umožňuje sledovat pomocí 
zabudovaného displeje činnost řídicího systému MV SMC Flex. 

 

 Výkonové pojistky a pojistkové držáky (se stykači) 
 
 Budou dodány výkonové pojistky pro omezení proudu. Pro ochranu 

před zkratem vysokonapěťových motorů a řídicích systémů motorů 
budou sloužit záložní pojistky typu DIN. 

 
 Vysokonapěťový řídicí systém bude opatřen držáky DIN 

výkonových pojistek a bude umístěn tak, aby se usnadnila prohlídka 
a výměna bez demontáže. Výkonové pojistky budou dodány 
s indikátorem rozpojení. Hodnota výkonové pojistky bude volitelná 
při znalosti údajů o motoru a charakteristik ochranného zařízení. 

 
 Napájení řídicího obvodu 
 
 Pro provoz výsuvného stykače nebo jističe a ostatních řídicích 

a ochranných zařízení řídicího systému musí být uživatelem 
zajištěno napájení. 

 
 Minimální požadavky: 110/120 nebo 220/240 V AC, 250 VA. 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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 Proudový transformátor 
 
     Oddělení napáječe vysokého napětí bude obsahovat tři (3) 

proudové transformátory dostatečné VA kapacity pro splnění 
požadavků všech připojených zařízení. 

 
     Každý proudový transformátor bude na primární straně vhodně 

dimenzován s ohledem na plný jmenovitý zátěžový proud motoru 
nebo napáječe. Na sekundární straně proudových transformátorů 
bude pětiampérový (5 A) výstup a bude mít přesnost vhodnou pro 
typ a počet připojených ochran nebo měřicích zařízení. Veškeré 
řídicí vinutí proudového transformátoru bude na proudovém 
transformátoru ukončeno vidlicovými kabelovými oky s pojistkou. 

 

     Zátěžové svorky 
 
     Kabely zátěže s kabelovými oky s jedním otvorem se připojují na 

vhodně umístěné zátěžové svorky. 
 
     Jako standardní řešení lze připojit na fázi až tři jednopólové kabely 

s napěťovými kužely (maximální průřez 185 mm2), nebo dva kabely 
na fázi s napěťovými kužely (maximální průřez 300 mm2). Výška 
připojení kabelů vůči podlaze je nejméně 530 mm. 

 
     Když je vyžadována nulová složka ochrany proti zemnímu zkratu, 

lze zde umístit proudový toroidní transformátor snímající zemní 
zkrat. (7760, 7762 nebo 7763) 

 

 Zemnicí spínač (volitelně) 

     OneGear MV SMC Flex lze osadit ručním mžikovým zemnicím 
spínačem pro rychlé sepnutí. Jednotka je také dimenzovaná na 
jmenovitý zkratový proud. Spínač je opatřen zemnicí lištou, která 
spojuje všechny tři fáze zemnicími kolíky. Dimenzování zemnicího 
spínače odpovídá IEC 62271-102. Zkratové jmenovité hodnoty 
zemnicího spínače budou odpovídat hodnotám v přemosťovací 
a vstupní části. 

 

     Převodník signálu otáčkoměru (volitelně) 
 
     • Pro aplikace s lineárním zrychlováním/zpomalováním lze 

použít převodník signálu otáčkoměru (TSC) montovaného na 
panel. 

     • S TSC bude dodán vhodný napájecí zdroj.  
 • TSC slouží k převodu zpětnovazebního signálu motoru 

(v pulzním tvaru) na napětí 0 až 4,5 V DC. 
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     Řídicí modul 
 
     Řídicí modul je určen pro montáž na nízkonapěťový panel 

(z bezpečnostních důvodů) OneGear MV SMC Flex a je 
kompatibilní s celým rozsahem jmenovitých proudů a napětí. 

 
     Řídicí modul se skládá z napájení, logických řídicích obvodů, 

spínacího obvodu s řízeným křemíkovým usměrňovačem (SCR), 
V/V obvodů, digitální programovací klávesnice, podsvíceného 
displeje LCD a portu DPI. 

 
     Programování a zobrazování řídicího modulu 
 
 Nastavení digitálních parametrů se provádí pomocí standardní 

vestavěné klávesnice. Vestavěný podsvícený displej LCD slouží 
pro nastavení řídicího systému, diagnostiku, kontrolu stavu 
a monitorování. Displej je třířádkový po 16 znacích. 

 
     Upravením jednoho parametru může displej zobrazovat 

alfanumerické znaky v následujících jazycích: 

     • Angličtina 
     • Francouzština 
     • Španělština 
     • Němčina 
     • Portugalština 
     • Mandarínština 
 

     Komunikace řídicího modulu 
 
     Standardně je opatřen sériovým komunikačním portem DPI 

(programovací rozhraní měniče). Pro připojení vzdálených V/V, 
sběrnic DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, RS-485, Modbus 
RTU, Modbus/HCP a Profibus-DP jsou k dispozici volitelné 
moduly rozhraní komunikačního protokolu. 

 
     Deska ovladače hradla proudové smyčky (GLCD) 

     Deska nabízí možnost zapínání zařízení SCR. Deska je pomocí 
světlovodné optiky oddělena od zdrojové logiky pro spínání hradla. 
Je napájena energií získanou z odlehčovacího obvodu, je tak zcela 
oddělena od řídicích a logických obvodů. Deska také přijímá 
krátkodobě energii z napájení proudové smyčky. 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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     Desky rozhraní řídicího modulu 
 
     Deska rozhraní poskytuje potřebné zpětnovazební a řídicí signály 

pro činnost OneGear MV SMC Flex do 14,4 kV. Zajišťuje 
následující funkce: 
 S rozšiřující kartou s vláknovou optikou dostačují signály řízení 

hradla pro 12 zařízení na fázi 
 Proudová zpětná vazba 
 Napěťová zpětná vazba 
 Zpětná vazba od chladiče výkonového modulu 
 Požadavky na napájecí jednotku 

o 110 – 240 V AC (–15/+10 %), 50/60 Hz 
o 15 VA  
o Automatické snímání (nejsou vyžadovány propojky) 

 
     Karta rozhraní poskytuje pomoc pro nastavení a odstraňování 

závad: 
 Diagnostické LED 
 Aktivace/inaktivace ručního vyslání pulzu do hradla (použití 

pouze bez zesílení MV do jednotky) 
 Aktivace/inaktivace zpětné vazby od teploty chladiče 

 
 
      Modul snímání napětí 
 
      Deska snímání napětí obsahuje šest nezávislých kanálů s různě 

velkými rezistory dle předdefinovaných napěťových rozsahů, které 
převádí napětí z rozsahu 10 až 14,4 kV na nižší napětí, která lze 
zpracovat logikou řídicího modulu SMC Flex. 

 
 
 
 
 
     Ve výše uvedené tabulce jsou faktory MV pro jednotlivé verze 

snímání napětí modulu. Faktory MV lze na displeji řídicího modulu 
SMC Flex jemně upravit kvůli zvýšení přesnosti. Když běží motor 
v režimu přemostění, porovnejte napětí zobrazené na řídicím 
modulu s údajem známého přesného měřicího přístroje připojeného 
ke stejnému zdroji napětí jako motor, který je řízen pomocí 
OneGear MV SMC Flex. 

Síťové napětí (3 fáze, 50/60 Hz) Faktor MV (parametr 106) 
10 000 až 12 000 V 126 
12 001 až 14 400 V 97 
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     Rozšiřující karta pro optická vlákna 
 
     Rozšiřující karta pro optická vlákna přijímá ovládací signály z desky 

rozhraní řídicího modulu a rozděluje je na požadované ovládací 
signály hradel světlovodné optiky pro napětí 10 – 15 kV pro 
OneGear PowerBrick. Tato rozšiřující karta může řídit až 36 
vysokonapěťových tyristorů.  

     Požadavky na vstupní napájení: 
 • 110 – 240 V AC (–15/+10 %), 50/60 Hz 
 • Nejvýše 25 VA 
 • Univerzální vstup 

3.0 Návrh a volba zařízení 
(pokračování) 
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4.0   Základní údaje 
 
Tabulka 4.A – Jmenovité elektrické hodnoty (Bulletin 7761) 

Jmenovité elektrické hodnoty IEC  

Silový obvod 
Metoda připojení Motor v zapojení do trojúhelníku nebo do hvězdy; SCR mezi vinutím a napájením 
Počet pólů Zařízení určené pouze pro třífázovou zátěž 
Jmenovité napětí (Ur) 12 kV/15 kV 
Jmenovité napětí izolace (Ui) 12 kV/15 kV 
Jmenovité pulzní napětí (Uimp) 75 kV/95 kV 
Dielektrická odolnost 28 kV/36 kV 
Poměr opakovaných špiček inverzního napětí 32 500/39 000 

Výstupní hodnoty 100 až 9 700 HP 
75 až 8 000 kW 

Oddělení polovodičů Optické vlákno 
Pracovní frekvence 50/60 Hz 
Ochrana dv/dt Síť článků RC 
Ochrana proti přechodovým jevům Integrovaný obvod přepěťové spouště 

Jmenovitý proud 160 A 
340 A 

dv/dt 1 000 V/μs 
di/dt 100 A/μs 
Pokles napětí 
(mezi sítí a výstupními svorkami) 

2,5 V na SCR bez přemostění;  
Méně než 1,0 V s přemostěním, celkově 

Celková účinnost 99,95 % s přemostěním 
Počáteční krouticí moment 0 až 90 % krouticího momentu zabrzděného motoru 

Tepelná kapacita 600 %, 10 s 
450 %, 30 s 

Čas rampy 0 až 30 s 
(delší čas se konzultujte s výrobcem) 

Rozběhový pulz 0 až 90 % krouticího momentu zabrzděného motoru po dobu 0,0 až 2,0 s 

Osvědčení 

  Bezpečnost: 92/59/EEC (směrnice) 
  Ref.: BSEN 61010-1:1993 
   BSEN 60204-1:1997 
   IEC 62271-1 
   IEC 62271-100 
   IEC 60146-1-1 
   IEC 60947-4-2 

Ochrana proti zkratu 
Jednotka silové elektroniky musí být chráněna předřadnými pojistkami nebo rychlým jističem. Standardní kombinace 12 kV řídicího systému obsahuje 
vhodné pojistky (v koordinaci s motorem). 
Odolnost proti poruchám  31,5 kA 100 ms 
Řídicí obvod 
Jmenovité provozní napětí  120/240 V AC (–15 %, +10 %)/115/230 V ~ (–15 %, +10 %) 
Dielektrická odolnost 1 600 V AC/2 000 V ~ 
Pracovní frekvence 50/60 Hz 
 Vyjma silové elektroniky 
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Tabulka 4.A – Jmenovité elektrické hodnoty (pokr.) 
Jmenovité elektrické hodnoty IEC 

Kryt 
Typ krytu IP4X, IP41 a IP42 
Charakteristiky přetížení (řídicí modul SMC Flex) 
Typ Tepelné přetížení polovodičů s výpadkem fáze 
Proudový rozsah 1,0 – 1 000 A 
Třídy aktivace jističe 10, 15, 20 a 30 
Jmenovitý proud aktivace jističe 117 % FLC motoru 
Počet pólů 3 
Výkonové požadavky 
Řídicí modul 75 VA 
Desky ovladače hradla  75 VA (celkem) 

Vakuový stykač/jistič Viz specifikace stykače/jističe (strany 26 – 29) 

Maximální odvod tepla (kW) (prouděním) 

Zatížitelnost systému 

Rozběhové nebo zastavovací cykly  
(@450 % rozběhové zatížení) Trvalé 

 160 A 340 A 580 A  
12 000 V 27 57 98 ,5 
15 000 V 32 69 117 ,5 

Přídavné kontakty (řídicí modul) 

Jmenovité provozní napětí (max.) 20 – 265 V ~ 
5 – 30 V DC (odporové) 

Jmenovité izolační napětí 277 V ~ 
Pracovní frekvence 50/60 Hz, DC 
Standardní tepelný proud Ith 5 A 
Kategorie využití AC-15/DC-12 
Mechanické hodnoty (řídicí modul) 

Svorky Řídicí svorky: 
Šroub M 3,5 x 0,6 Pozidriv se samozvedací svorkou 

Výkonnost SCPD Typ 2 
Seznam SCPD Možný poruchový proud třídy CC 8A @ 1 000 A 
Komunikace DPI (řídicí modul) 
Maximální vstupní proud 280 mA 
Možnosti měření (řídicí modul) 
Napětí, proud, MW, MWh, účiník Ano 
Vstup rychloměru (řídicí modul) 
Napětí 0 – 5 V DC; 4,5 V DC = 100 % rychlosti 
Proud 1,0 mA 
 Výkonové požadavky pro napájení ovladače hradla proudové smyčky jsou pro všechna napětí stejné. 
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Tabulka 4.C – Snížení funkce řídicího systému 

Rozsah nadmořských výšek 
Hodnoty výkonového členu Redukce B.I.L. a faktoru 

odolnosti napájecí 
frekvence o:  

 
160 A 340 A 
 Redukce max. trvalého jmenovitého proudu o:

1 000 až 2 000 m 
(3 300 až 6 600 stop) 5 A 10 A 13 % 

2 001 až 3 000 m 
(6 601 až 9 900 stop) 10 A 20 A 28 % 

3 001 až 4 000 m 
(9 901 až 13 200 stop) 15 A 30 A 44 % 

4 001 až 5 000 m 
(13 201 až 16 500 stop) 20 A 40 A 63 % 

 Uvedená snížení proudu jsou minimální hodnoty. Může být zapotřebí dalšího snížení kvůli omezení výkonových pojistek.  
Další podrobnosti poskytne výrobní závod. 

 Výškový korelační faktor pro zkušební izolace odvozený z IEC 62271-1

Jmenovitý proud výkonového členu při okolní teplotě 
40 °C 50 °C 
160 A 130 A 

340 A 270 A 

Tabulka 4.B – Prostředí 
Prostředí IEC 
Rozsah provozních teplot 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F) (se snížením nad 40 °C) 
Teplotní rozsah pro skladování a transport –20 °C až +75 °C (–4 °F až 167 °F) 
Nadmořská výška 0 – 1 000 m (3 300 stop) bez snížení  
Vlhkost 5 % až 95 % (nekondenzující) 
Stupeň znečišťování 2 
 Výšky nad 1 000 m viz tabulka 4.C. 
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Tabulka 4.D – Přepravní hmotnost a rozměry  

Jmenovitý 
proud 

kW (HP) Rozměry v mm (palcích) Přepravní 
hmotnost 

10 000 V 12 000 V 14 400 V Šířka Hloubka Výška lb kg 
Úplný řídicí systém (vakuový stykač) 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7762 

160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 
2 800 
(110) 

1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

6 000 2 728 

Úplný řídicí systém (vakuové jističe) 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7763 
160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 2 800 

(110) 
1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

6 000 2 728 
340 A 5 500 (6 750) 6 700 (8 000) 8 000 (9 700) 

Řídicí systém OEM 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7761 
160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 1 500 

(59) 
1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

3 200 1 455 
340 A 5 500 (6 750) 6 700 (8 000) 8 000 (9 700) 

Řídicí systém stávajících zařízení 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7760 
160 A 2 700 (3 100) 3 000 (3 800) 3 700 (4 500) 2 800 

(110) 
1 340 
(53) 

2 200 
(86) 

5 700 2 591 
340 A 5 500 (6 750) 6 700 (8 000) 8 000 (9 700) 

 Uvedené hmotnosti a rozměry jsou přibližné. Některé volby (jako je horní vstup nebo PFCC) změní hmotnost a rozměry.  
 Certifikované rozměry a hmotnosti zjistíte ve výrobě. 
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Tabulka 4.E – Specifikace přípojnice 

Popis Specifikace 
Hlavní přípojnice 
Materiál přípojnice Pocínovaná izolovaná měď 
Volitelné pokovení přípojnice Stříbro 
Jmenovitý trvalý proud při 40 °C (104 °F) 1 250, 2 000 A 
Maximální nárůst teploty při plné zátěži 65 °C (149 °F) 
Maximální teplota při plné zátěži 105 °C (221 °F) @ 40 °C ambient 
Jmenovitý poruchový proud (3 s) 31,5 kA RMS SYM 
Typ vyztužení přípojnice Litý epoxid, polyesterový sklolaminát 

Rozměry na fázi 
1 250 A 
2 000 A 

Poč. 1 – 10 x 80 mm (3/8 x 3") 
Poč. 2 – 10 x 80 mm (3/8 x 3") 

Průřez na fázi 
1 250 A 
2 000 A 

celkem 800 mm2 (1,125 in2) 
celkem 1 600 mm2 (2,25 in2) 

Izolační materiál mezi fázemi a zemí 

Typ: Bužírka, teplem smrštitelná 
Materiál: Polyolefin 
Tloušťka: 3,0 mm (0,12 in/120 mils) 

Navlhavost: 0,25 % 
Elektrická pevnost: 500 V/mil (20 kV/mm) 

Sběrnice jednotky  
Materiál přípojnice Holá měď 
Volitelné pokovení sběrnice Cín nebo stříbro 
Jmenovitý trvalý proud při 40 °C (104 °F) 630 A 
Jmenovitý poruchový proud 31,5 kA, 100 ms 

Izolační materiál (kde je třeba) 

Typ: Bužírka, teplem smrštitelná 
Materiál: Polyolefin 
Tloušťka: 3,0 mm (0,12 in/120 mils) 

Navlhavost: 0,25 % 
Elektrická pevnost: 500 V/mil (20 kV/mm) 

Uzemňovací přípojnice 
Materiál uzemňovací přípojnice Holá měď 
Volitelný materiál uzemňovací přípojnice Pocínovaná měď 
Jmenovitý trvalý proud při 40 °C (104 °F) 600 A 
Rozměry 600 A 8 x 50 mm (5/16 x 2") 
Průřez 600 A celkem 400 mm2 (0,625 in2) 
Jmenovitý poruchový proud (3 s) 31,5 kA 
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 Tabulka 4.F – Vysokonapěťový pružinový vakuový jistič: 10 až 12 kV 

Popis Specifikace 
Jmenovitá napětí  
Maximální jmenovité napětí 12 kV 
Odolnost vůči základnímu impulznímu napětí (B.I.L.) – fáze vůči zemi, fáze vůči fázi (kV) 75 
Jmenovité izolační napětí  12 kV 
Zkušební napětí při 50 Hz  28 kV 
Jmenovitá frekvence  50/60 Hz 
Jmenovitý proud  
Jmenovitý normální proud (40 °C) 1 250 A 
Jmenovitý vypínací proud (kA) (jmenovitý zkratový symetrický vybavovací proud) 16, 20, 25, 31,5 
Jmenovitý krátkodobý zkušební proud (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zapínací schopnost (kA) 40, 50, 63, 80 
Pólová vzdálenost (mm) 150 
Doba rozepnutí (ms) 33 – 60 
Doba hoření oblouku (ms) 10 – 15 
Celková doba přerušení (ms) 43 – 75 
Doba sepnutí (ms) 60 – 80 

Provozní teplota (°C) –5 až +50  
(se snížením (jmenovité hodnoty)) 

 Uvedené jmenovité napěťové a proudové hodnoty platí do nadmořské výšky 1 000 m (3 300 stop). Výšky nad touto hranicí, viz – tabulka snížení jmenovitých 
hodnot řídicího systému na straně 24. 

 
 
Tabulka 4.G – Vysokonapěťový pružinový vakuový jistič: 12,5 až 15 kV 

Popis Specifikace 
Jmenovitá napětí  
Maximální jmenovité napětí 17,5 kV 
Odolnost vůči základnímu impulsnímu napětí (B.I.L.) – fáze vůči zemi, fáze vůči fázi (kV) 95 
Jmenovité izolační napětí 17,5 kV 
Zkušební napětí při 50 Hz 38 kV 
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 
Jmenovitý proud  
Normální jmenovitý proud (40 °C) 1 250 A 
Jmenovitý vypínací proud (jmenovitý zkratový symetrický vybavovací proud) (A) 16, 20, 25, 31,5 
Jmenovitý krátkodobý zkušební proud (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zapínací schopnost (kA) 40, 50, 63, 80 
Pólová vzdálenost (mm) 150 
Doba rozepnutí (ms) 33 – 60 
Doba hoření oblouku (ms) 10 – 15 
Celková doba přerušení (ms) 43 – 75 
Doba sepnutí (ms) 60 – 80 

Provozní teplota (°C) –5 až +50  
(se snížením (jmenovité hodnoty)) 

 Uvedené jmenovité napěťové a proudové hodnoty platí do nadmořské výšky 1 000 m (3 300 stop). Výšky nad touto hranicí viz – tabulka snížení funkcí řídicího 
systému na straně 24. 



Bulletiny 7760, 7761, 7762, 7763 – Polovodičový řídicí systém motorů OneGear™ MV SMC™ Flex        29 
 
 

7760-TD001B-CS-P – červenec 2011 

 
Tabulka 4.H – Vysokonapěťový magnetický vakuový jistič: 10 až 12 kV 

Popis Specifikace 
Jmenovitá napětí  
Maximální jmenovité napětí 12 kV 
Odolnost vůči základnímu impulsnímu napětí (B.I.L.) – fáze vůči zemi, fáze vůči fázi (kV) 75 
Jmenovité izolační napětí 12 kV 
Zkušební napětí při 50 Hz 28 kV 
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 
Jmenovitý proud  
Normální jmenovitý proud (40 °C) 1 250 A 
Jmenovitý vypínací proud (kA) (jmenovitý zkratový symetrický vybavovací proud) 16, 20, 25, 31,5 
Jmenovitý krátkodobý zkušební proud (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zapínací schopnost (kA) 40, 50, 63, 80 
Pólová vzdálenost (mm) 150 
Doba rozepnutí (ms) 35 – 45 
Doba hoření oblouku (ms) 10 – 15 
Celková doba přerušení (ms) 45 – 60 
Doba sepnutí (ms) 50 – 60 

Provozní teplota (°C) –25 až +50 
(se snížením (jmenovité hodnoty)) 

Mechanické operace (akční mechanismus) (cykly) 100 000 
Elektrické operace (jmenovitý proud) (cykly) 30 000 
  Uvedené jmenovité napěťové a proudové hodnoty platí do nadmořské výšky 1 000 m (3 300 stop). Výšky nad touto hranicí viz – tabulka snížení funkcí řídicího 

systému na straně 24. 
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 Tabulka 4.I – Vysokonapěťový magnetický vakuový jistič: 12,5 až 15 kV 

Popis Specifikace 
Jmenovitá napětí  
Maximální jmenovité napětí 17,5 kV 
Odolnost vůči základnímu impulsnímu napětí (B.I.L.) – fáze vůči zemi, fáze vůči fázi (kV) 95 
Jmenovité izolační napětí 17,5 kV 
Zkušební napětí při 50 Hz 38 kV 
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 
Jmenovitý proud  
Normální jmenovitý proud (40 °C) 1 250 A 
Jmenovitý vypínací proud (jmenovitý zkratový symetrický vybavovací proud) (A) 16, 20, 25, 31,5 
Jmenovitý krátkodobý zkušební proud (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zapínací schopnost (kA) 40, 50, 63, 80 
Pólová vzdálenost (mm) 150 
Doba rozepnutí (ms) 35 – 45 
Doba hoření oblouku (ms) 10 – 15 
Celková doba přerušení (ms) 45 – 60 
Doba sepnutí (ms) 50 – 60 

Provozní teplota (°C) –25 až +50  
(se snížením (jmenovité hodnoty)) 

Mechanické operace (akční mechanismus) (cykly) 100 000 
Elektrické operace (jmenovitý proud) (cykly) 30 000 
  Uvedené jmenovité napěťové a proudové hodnoty platí do nadmořské výšky 1 000 m (3 300 stop). Výšky nad touto hranicí viz – tabulka snížení funkcí řídicího 

systému na straně 24. 
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 Tabulka 4.J – Vysokonapěťový vakuový stykač: 10 až 12 kV 

Popis Specifikace 
Jmenovitá napětí  
Maximální jmenovité napětí 12 kV 
Jmenovité izolační napětí 12 kV 
Impulzní zkušební napětí 75 kV 
Zkušební napětí při 50 Hz 28 kV 
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz 
Jmenovitý proud  
Jmenovitý pracovní proud A 400 
Jmenovitý normální proud A 400 
Krátkodobý zkušební proud po 1 s A 6 000  
Jmenovitý špičkový proud kA 15 
Jmenovitá doba zkratu S 1 
Maximální povolený nadproud po ½ periody 
(špičková hodnota) kA 55 

Jmenovité zatěžovací a přetěžovací 
charakteristiky v kategorii použití: 

(kategorie AC4) 100 spínacích operací (A) 4 000 
(kategorie AC4) 25 spínacích operací (A) 4 000 

Elektrická životnost při jmenovitém proudu 
ověřená jako v kategorii AC1 operací 1 000 000 

Mechanická životnost operací 1 000 000 
Vypínací schopnost při zkratu 
(O-3min-CO-3min-CO) (A) 4 000 

Zapínací schopnost při zkratu 
(O-3min-CO-3min-CO) (A) špička 8 000 

Doby spínání 
Čas rozepnutí (dolní a horní mez) (ms) 20 – 30 

Čas sepnutí (dolní a horní mez) (ms) 30 – 50 
Relativní vlhkost, bez kondenzace % <95 

Provozní teplota °C –5 až +50  
(se snížením (jmenovité hodnoty)) 

  Uvedené jmenovité napěťové a proudové hodnoty platí do nadmořské výšky 1 000 m (3 300 stop). Výšky nad touto hranicí viz – tabulka snížení funkcí řídicího 
systému na straně 24. 
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Zařízení One Gear MV SMC Flex je navrženo, vyrobeno 
a zkoušeno tak, aby splnilo a překročilo příslušné požadavky 
nejnovějších norem vydaných následujícími organizacemi: 

 IEC 60470: Vysokonapěťové stykače pro střídavý proud 
a motorové spouštěče založené na stykačích. 

 IEC 62271-100: Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení 
 IEC 62271-1: Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení 
 IEC 62271-200: Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení 
 IEC 62271-102: Vysokonapěťové spínací a řídicí zařízení 
 Evropské normy pro bezpečnost a EMC 
 IEEE (Institute of Electrical & Electronic Engineers) 
 Průvodce pro harmonické řízení a kompenzaci jalové složky 

statických výkonových převodníků (IEEE 519-1992) 
 
 
 
 

 

5.0  Odkazy Číslo publikace Název 

 150-WP003_-EN-P Řídicí systém SMC Flex 
s Bílou knihou řízení čerpadel 

 1560E-WP023_-EN-E Jak úspěšně používat 
vysokonapěťové spouštěče s řízeným rozběhem 

 6500-CO001_-EN-P Smluvní podmínky prodeje 
 7760-SR001B-EN-P Specifikační příručka 

 150-AT002_-EN-P Aplikační příručka  
Bulletin 150 SMC Flex 

 Internet www.ab.com/mvb 
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