
Softstart MV SMC™ Flex
Rodzina OneGear™  
(10 – 15 kV)
Biuletyny 7760, 7761, 7762 i 7763
Dane Techniczne



 Urządzenia półprzewodnikowych mają inne charakterystyki robocze niż urządzenia 
elektromechaniczne. Wytyczne Bezpieczeństwa dotyczące Stosowania, Montażu i 
Konserwacji Urządzeń z Półprzewodnikowymi Elementami Sterowania (publikacja 
SGI-1,1 Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-
State Control, dostępna w lokalnych przedstawicielstwach firmy Rockwell Automation 
lub na stronie internetowej http://literature.rockwellautomation.com) opisuje 
niektóre ważne różnice pomiędzy urządzeniami półprzewodnikowymi oraz 
urządzeniami elektromechanicznymi. Ze względu na te różnice, a także z uwagi na 
szeroki zakres możliwych zastosowań urządzeń półprzewodnikowych, osoby 
odpowiedzialne za zastosowanie i użycie takich urządzeń muszą we własnym zakresie 
upewnić się, że planowane zastosowanie urządzenia jest właściwe i dopuszczalne. 

 Firma Rockwell Automation, Inc. w żadnym przypadku nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne będące skutkiem zastosowania tego 
urządzenia. 

 Przykłady i rysunki zawarte w tym podręczniku służą wyłącznie do celów ilustracji. Ze 
względu na wiele czynników i różnorodność wymagań dotyczących poszczególnych 
instalacji, firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne 
zastosowanie urządzeń w oparciu o przykłady i schematy. 

 Firma Rockwell Automation, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw 
patentowych w związku z wykorzystaniem informacji, schematów obwodów 
elektrycznych, urządzeń lub oprogramowania opisywanych w niniejszym podręczniku. 

 Powielanie części lub całości niniejszego podręcznika bez pisemnej zgody firmy 
Rockwell Automation, Inc. jest zabronione. 

 W miejscach, w których jest to niezbędne, zamieszczono w podręczniku uwagi, które 
informują o zasadach bezpieczeństwa. 

 

Oznacza informacje o działaniach lub okolicznościach, 
które w środowisku niebezpiecznym mogą być przyczyną 
eksplozji oraz które mogą spowodować obrażenia ciała, 
śmierć, uszkodzenia mienia lub straty ekonomiczne. 

  

 
Oznacza informacje, które mają krytyczne znaczenie dla 
prawidłowego stosowania i zrozumienia zasad posługiwania 
się urządzeniem. 

  

 

Oznacza informacje o działaniach lub okolicznościach, 
które mogą spowodować obrażenia ciała, śmierć, 
uszkodzenia mienia lub straty ekonomiczne. Uwagi 
pozwalają zidentyfikować zagrożenia, uniknąć zagrożeń i 
zrozumieć ich następstwa. 

  

Takie etykiety mogą się znajdować na urządzeniu lub 
wewnątrz urządzenia (np. przemiennik lub silnik) i 
informują o niebezpieczeństwie porażenia napięciem. 

  

Takie etykiety mogą się znajdować na urządzeniu lub 
wewnątrz urządzenia (np. przemiennik lub silnik) i 
informują o wysokiej temperaturze powierzchni urządzenia. 
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1.0  Wiadomości ogólne    Wprowadzenie 
 
 Od ponad siedemdziesięciu lat firma Rockwell Automation 
produkuje wysokiej jakości urządzenia średniego napięcia, 
wychodząc naprzeciw wymaganiom wszystkich branż działalności 
przemysłowej. 
 
Poczynając od stycznika olejowego, do styczników próżniowych i 
powietrznych oraz przekształtników, takich jak softstarty i 
przemienniki częstotliwości, firma Rockwell Automation 
opracowała i wprowadziła do produkcji linię urządzeń na średnie 
napięcie, które spełniają wymagania klientów z tych branż 
przemysłu, które wymagają zwiększonego bezpieczeństwa, 
mniejszych nakładów na konserwację, oraz dłuższej żywotności i 
większej niezawodności urządzeń. 
 
 W niniejszej publikacji wyszczególniono wszystkie funkcje i 
właściwości techniczne softstartu OneGear™ MV SMC™ Flex 
przeznaczonego do rozruchu silników w zakresie napięć od 10 do 
14,4 kV. 
 
 Zalety Softstartów 
 
1) Skrócenie czasu przestojów i zmniejszenie kosztów  
 eksploatacyjnych 

 Rozruch bezpośredni silnika może spowodować 
uszkodzenie pasów, przekładni i mechaniki maszyny; 

 Wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń mechanicznych; 
 Nagły rozruch lub zatrzymanie może spowodować 

uszkodzenie lub zniszczenie materiałów. 
2) Obniżenie Kosztów poprzez Zmniejszenie Prądów  
 Rozruchowych 

 Ograniczenia ze strony dostawcy energii elektrycznej w 
zakresie natężenia prądu w linii zasilającej; 

 Linie zasilające o małej mocy nie są w stanie obsłużyć 
dużych początkowych prądów rozruchowych, powodując 
spadek napięcia w sieci lub nadmierne zakłócenia w linii 
zasilającej. 

 
 Softstarty OneGear™ MV SMC™ Flex 
 
 Oferując rodzinę softstartów SMC Flex rodziny OneGear firma 
Rockwell Automation spełnia oczekiwania przemysłu. Softstarty 
OneGear MV SMC Flex są stosowane do sterowania silnikami 
przemysłowymi o następujących parametrach znamionowych: 
prąd pełnego obciążenia do 340 A, napięcie od 10 do 14,4 kV, 
prąd przemienny, częstotliwość 50/60 Hz i temperatura 
otoczenia do 50 °C. W określonych warunkach dopuszczalny jest 
wyższy prąd obciążenia silnika, jednakże warunki pracy muszą być 
sprawdzone i potwierdzone przez Rockwell Automation. 
 
 Softstart MV SMC Flex rodziny OneGear to przekształtnik do 
miękkiego rozruchu silnika wykorzystujący moduł sterujący SMC 
Flex. Jest to ten sam moduł sterujący, który jest wykorzystywany 
w rodzinie softstartów na niskie napięcie serii 150. 
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 Możliwości sterowania softstartami OneGear™ MV SMC™ Flex 
 Softstart MV SMC Flex rodziny OneGear zapewnia 
mikroprocesorowe sterowania startu i zatrzymania silników  
3-fazowych. Urządzenie posiada możliwość wyboru kilku 
standardowych trybów pracy: 

 • Miękki rozruch (Soft Start) z forsowaniem (Kickstart) do  
 wyboru 
 • Rozruch z liniową charakterystyką prędkości (Linear  
 Acceleration) i forsowaniem (Kickstart) do wyboru 
 • Przyspieszanie o charakterystyce liniowej z opcją forsowania  
 • Rozruch z opóźnieniem  
 • Miękkie zatrzymanie (Soft Stop) 
 • Rozruch z przełączaniem rampy (Dual Ramp) 
 • Rozruch przy pełnym napięciu (Full Voltage Start) 
 • Rozruch z funkcją Pump Control (wymagany jest opcjonalny 

moduł sterujący) w zakresie startu i zatrzymania 

  Wymagane jest sprzężenie prędkościowe od silnika 
  
 W celu uzyskania kompletnych informacji na temat funkcji 
sterowania należy odnieść się do Podręcznika użytkownika SMC 
Flex, Publikacja 150-UM008_-EN-P. 
 

Dodatkowe funkcje: 
 • Półprzewodnikowe zabezpieczenie silnika; 
 • Pomiary; 
 • Port komunikacyjny DPI (Drive Programming Interface); 
 • Wyświetlacz LCD; 
 • Programator przy użyciu klawiatury; 
 • Sterowanie tyrystorów SCR przekształtnika przez łącza  
 światłowodowe (izolacja od obwodu sterowania); 
 • Płyty drivera z pętlą prądową; 
 • Wyjmowalne moduły tyrystorów SCR (PowerBrick™); 
 • Konstrukcja szafy z dzielonymi przedziałami; 
•  Szyna siłowa (opcjonalnie). 
 

Dostępne Urządzenia Przełączające 
Wysuwne styczniki próżniowe (VC) 10 – 12 kV (do 160 A) 
Wysuwne wyłączniki próżniowe (VB) 10 – 15 kV 
 
Wyjaśnienie dotyczące numerów Biuletynu 
 
Wykonanie Podstawowe ………………………………....... 7760 
Wykonanie Pakietowe OEM .........................................  7761 
Wykonanie ze Stycznikiem Próżniowym  ...................  7762 
Wykonanie z Wyłącznikiem Próżniowym  .................  7763 
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2.0  Zastosowania Softstarty MV SMC Flex rodziny OneGear są przeznaczone do 

różnych zastosowań przemysłowych. Zastosowania te nie 
ograniczają się wyłącznie do zaprezentowanych poniżej przykładów. 

 
 Przemysł petrochemiczny  Produkty drzewne 
 – Pompy obsługujące rurociągi – Pompy chłodzące 
 – Sprężarki gazu   – Wentylatory  

         wyciągowe 
 – Pompy solankowe   – Pompy kotłowe 
 – Mieszalniki/wytłaczarki  – Maszyny  

         rozcierające 
 – Elektryczne pompy głębinowe – Młyny rozbijające 
 – Wentylatory wyciągowe  – Wały transmisyjne 
 
 Przemysł górniczy i  

metalurgiczny   Produkcja cementu 
 – Pompy szlamowe   – Wentylatory wyciągowe  

         pieca 
 – Wentylatory napowietrzające – Wentylatory sztucznego  

         ciągu 
 – Pompy odkamieniające  – Wentylatory chłodzące  

         stacji filtrów workowych 
 – Przenośniki taśmowe  – Podgrzewające  

         wentylatory kolumnowe 
 – Wentylatory stacji filtrów   – Wentylatory wyciągowe  

    workowych       młynów do surowca 
 – Pompy zasilające cyklonowe  – Wentylatory gazowe pieca 
 – Wytwórnie worków  – Wentylatory wyciągowe  

         chłodzące 
 – Mielcarki    – Wentylatory separatora 
 
 Gospodarka Wodna i Ścieki  Energetyka 
 – Pompy ścieków surowych  – Pompy zasilające w wodę 
 – Pompy kolumn oczyszczania  – Wentylatory wyciągowe 

    biologicznego 
 – Pompy uzdatniające  – Pompy z wymuszonym  

         obiegiem 
 – Pompy wody słodkiej  – Wentylatory stacji filtrów  

         workowych 
      – Pompy ściekowe 
      – Sprężarki 
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3.0  Konfiguracja i Dobór Wiadomości Ogólne 
         Urządzenia  
 Sofstart MV SMC Flex rodziny OneGear składa się z 

wolnostojących pionowych, stalowych sekcji beznapięciowych. 
 
 Każda sekcja jest przystosowana do rozbudowy na obydwu końcach. 

Wszystkie sekcje są dostarczane ze zdejmowalnymi kątownikami 
służącymi do podnoszenia ułatwiającymi przenoszenie i instalację. 

 
 W celu uproszczenia i skrócenia konserwacji każdy z softstartów ma 

konstrukcję modułową. Moduły zaprojektowano i wytworzono w 
taki sposób, aby ułatwić konserwację, w tym wyjmowanie 
komponentów średniego napięcia i elektronicznych elementów 
zasilających. 

 
 Kompletny softstart jest podzielony na następujące izolowane 

przedziały: 

 • Przedział głównej szyny siłowej, 
 • Przedział przekształtnika, 
 • Przedział przyłączy kablowych, 
 • Przedział obwodów niskiego napięcia. 
 
 Pomiędzy przedziałami obwodów niskiego napięcia, przyłączy 

kablowych, przekształtnika i głównej szyny siłowej znajdują się 
metalowe uziemione przegrody. Przy włączonym głównym zasilaniu 
obsługa ma dostęp do przedziału niskiego napięcia bez ryzyka 
narażenia na średnie napięcie. 
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 Rodzaje Wykonania Softstartu 
 
 W zależności od wykonania urządzenie jest wyposażone w 

następujące elementy: 
 
 Wykonanie Podstawowe (Biuletyn 7760, Bez Stycznika/ 

Wyłącznika Zasilającego) 

 Wysuwany wyłącznik próżniowy obejściowy 
 Wyjmowane moduły tyrystorów SCR (PowerBrick)  
 Płyta pomiaru napięć 
 Kable światłowodowe z modułu sterującego SMC Flex do 

płytek driverów tyrystorów w modułach PowerBrick 
 Cynowana, izolowana, pozioma miedziana szyna zasilająca 
 Jednolita miedziana szyna uziemiająca 
 Panel sterujący niskiego napięcia z modułem sterującym SMC 

Flex i płytą interfejsu z listwami zaciskowymi. 
 Wyposażenie do doprowadzenia kabla zasilającego i odbiorów 

od spodu. 
 Uziemnik (opcjonalny) 

 

Przekształtnik mocy Sekcja Obejściowa

Kable silnika

Moduł sterowania 
SMC Flex

Wejście przekładnika
prądowego

Z istniejącego urządzenia

Z Istniejącej 
Rozdzielni

Opcjonalny uziemnik

Przedział Kabla Zasilającego

Zewnętrzne 
Zasilanie Sterowania

x

 
 Rysunek 3.1 – Bulletin 7760, schemat jednoliniowy (przepust kablowy od spodu) 
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 Wykonanie Pakietowe OEM (Biuletyn 7761) 
 

 Wyjmowane moduły tyrystorów SCR (PowerBrick) 
 Płyta pomiaru napięć 
 Kable światłowodowe z modułu sterującego SMC Flex do 

płytek driverów tyrystorów w modułach PowerBrick 
 Panel sterujący niskiego napięcia z modułem sterującym SMC 

Flex i płytą interfejsu z listwami zaciskowymi 
 Wyposażenie do doprowadzenia kabla zasilającego i odbiorów 

od spodu 
 Cynowana, izolowana, pozioma miedziana szyna zasilająca 

(opcjonalna)  
 Jednolita miedziana szyna uziemiająca  

 
  Szyna zasilająca może być dołączona tylko wtedy, gdy odpowiednie struktury do jej podparcia i 

zakończenia są obecne po obu stronach konstrukcji 7761. 
 
 

  

Przekształtnik mocy

Kable Silnika 
i Obejściowe

Kable z Zasilające 
z Rozdzielni  

 
    Rysunek 3.2 – Biuletyn 7761, Schemat Jednokreskowy (Przepust Kablowy od Spodu) 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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 Wykonanie ze Stycznikiem Zasilającym  

(VC, Bulletin 7762, maks. 12 kV) 
 

 Wysuwany główny próżniowy stycznik izolacyjny (Start) 
 Wysuwany próżniowy stycznik Obejściowy (Run) 
 Wyjmowane moduły tyrystorów SCR (PowerBrick) 
 Po trzy bezpieczniki siłowe do stycznika głównego i 

obejściowego 
 Sześć (6) przekładników prądowych 
 Szyna zasilająca miedziana pozioma izolowana cynowana 
 Jednolita miedziana szyna uziemiająca 
 Płyta pomiaru napięć 
 Kable światłowodowe z modułu sterującego SMC Flex do 

płytek driverów tyrystorów w modułach PowerBrick 
 Panel sterujący niskiego napięcia z modułem sterującym SMC 

Flex i płytą interfejsu z listwami zaciskowymi 
 Wyposażenie do podłączenia odbiorów od spodu 
 Uziemnik (opcjonalny) 

 

Przekształtnik mocy

SMC Sekcja Obejściowa

Kable silnika

Sekcja Zasilająca

Moduł sterowania
SMC Flex

Opcjonalny uziemnik

 
 
 Rysunek 3.3 – Bulletin 7762, schemat jednoliniowy (przepust kablowy od spodu) 
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 Wykonanie z Wyłącznikiem Zasilającym (Biuletyn 7763) 
 

 Wysuwany główny próżniowy wyłącznik izolacyjny (Start) 
 Wysuwny Wyłącznik Obejściowy (Run) 
 Wyjmowane moduły tyrystorów SCR (PowerBrick) 
 Sześć (6) przekładników prądowych 
 Szyna zasilająca miedziana pozioma izolowana cynowana 
 Jednolita miedziana szyna uziemiająca 
 Płyta pomiaru napięć 
 Kable światłowodowe z modułu sterującego SMC Flex do 

płytek driverów tyrystorów w modułach PowerBrick 
 Panel sterujący niskiego napięcia z modułem sterującym SMC 

Flex i płytą interfejsu z listwami zaciskowymi 
 Wyposażenie do podłączenia odbiorów od spodu 
 Uziemnik (opcjonalny) 

 

Przekształtnik mocy

SMC Sekcja Obejściowa

Kable silnika

Sekcja Zasilająca

Moduł sterowania
SMC Flex

Opcjonalny uziemnik

x x

 
 
 Rysunek 3.4 – Biuletyn 7763, Schemat Jednokreskowy (Przepust Kablowy od Spodu) 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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Moduł Sterujący OneGear SMC Flex 

 
Dane Elektryczne 

 
Moduł sterujący SMC Flex zapewnia cyfrowe sterowanie i nadzór 
nad operacjami wykonywanymi przez softstart, łącznie ze 
sterowaniem zapłonem tyrystorów SCR. Moduł sterujący 
zastosowany w softstarcie MV SMC Flex rodziny OneGear jest 
identyczny ze stosowanym w softstartach na niskie napięcie 
serii 150. 
 
Moduł sterujący SMC Flex wykonuje następujące funkcje 
sterowania: 

• Miękki rozruch (Soft Start) z forsowaniem (Kick start)  
 do wyboru 
• Miękkie zatrzymanie (Soft Stop) 
• Rozruch z liniową charakterystyką prędkości (Linear  
 Acceleration) i forsowaniem (Kickstart) do wyboru 
• Zatrzymywanie z liniową charakterystyką prędkości  
 (Linear Deceleration)  
• Rozruch z opóźnieniem  
• Rozruch z przełączaniem rampy (Dual Ramp) – z  
 forsowaniem do wyboru 
• Rozruch przy pełnym napięciu (Full Voltage) 
• Rozruch z niską prędkością (Preset Slow Speed) 
• Rozruch z funkcją Pump Control (wymagany jest opcjonalny  
 moduł sterujący) w zakresie startu i zatrzymania 

  Wymagane jest sprzężenie prędkościowe od silnika 
 

Standardowy czas rozruchu można zaprogramować w zakresie  
0 – 30 sekund. 

 
Standardowy czas zatrzymania można zaprogramować w zakresie 
0 – 30 sekund. Dłuższy czas rozruchu bądź zatrzymania może być 
zastosowany po uprzednim skonsultowaniu się ze specjalistą z firmy 
Rockwell Automation. 

 
     Rozruch z forsowaniem (Kickstart) do wyboru z miękkim 

rozruchem, z rozruchem z ograniczeniem prądu lub rozruchem z 
liniową charakterystyką prędkością zapewnia impuls prądu 
rozruchowego o regulowanym czasie. Możliwe jest sterowanie 
prądem w sposób umożliwiający uzyskanie początkowego momentu 
obrotowego w zakresie od 0 do 90% w czasie od 0,0 do 2,0 s. 
Funkcja jest w pełni programowana. 
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     Funkcja Pump Control (Opcja) 
 
    • Softstart SMC Flex może zostać wyposażony w funkcję 

sterowania pompą (PumpControl), która podczas rozruchu i 
zatrzymania zapewnia sterowanie momentem w sposób 
dopasowany do charakterystyki pompy odśrodkowej. Ta 
opatentowana funkcja sterowania pomaga wyeliminować 
zjawisko zwane „efektem młotkowym” powstającym w 
systemach hydraulicznych. Standardowy czas rozruchu mieści 
się w zakresie 0 – 30 sekund, z możliwością wydłużenia pod 
warunkiem skonsultowania danego zastosowania ze specjalistą z 
firmy Rockwell Automation. 

    • Sterowanie z zamkniętą pętlą realizowane jest bez używania 
zewnętrznych czujników lub urządzeń sprzężenia zwrotnego. 

    • Zatrzymanie pompy jest inicjowane przez dedykowany sygnał 
wejściowy „Pump Stop”. Pompę można ciągle zatrzymać, 
wykorzystując odrębny sygnał wejścia zatrzymania. 

   • Istnieje możliwość ustawienia czasu zatrzymania pompy przez 
użytkownika w zakresie 0 – 120 sekund. 

 

Monitorowanie 
 

Moduł sterowania SMC Flex umożliwia dostęp do przedstawionych 
poniżej funkcji monitorowania wyświetlanych na wbudowanym 
ekranie LCD lub zdalnie poprzez port komunikacyjny: 

     • międzyfazowe napięcie zasilania; 
     • trójfazowy prąd sieci; 
     • moc trójfazowa (MW, MWh, współczynnik mocy); 
     • czas pracy; 
     • wykorzystanie pojemności cieplnej silnika; 
     • prędkość silnika (przy zastosowaniu sprzężenia prędkościowego 

silnika dla sterowania z liniową charakterystyką prędkości).

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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Zabezpieczenia i Diagnostyka 

 
Moduł sterowania SMC Flex standardowo realizuje następujące 
funkcje zabezpieczeń i diagnostyki. Funkcje Zabezpieczeń 
(Protection) i diagnostyki (Diagnostics) mogą być wykorzystane w 
softstartach ze stycznikami.  

 • zanik zasilania (ze wskazaniem fazy; przed rozruchem); 
 • błąd zasilania (ze wskazaniem fazy; przed rozruchem) z  

 informacją o: 
  – zwarciu tyrystora SCR 
  – braku obciążenia 
 • błąd zasilania (zabezpieczenie podczas pracy) z informacją o: 
  – zaniku zasilania 
  – zwarciu tyrystora SCR 
  – braku obciążenia 
 • niesymetria napięć ; 
 • nieprawidłowa kolejność faz ; 
 • zbyt niskie napięcie ; 
 • zbyt wysokie napięcie ; 
 • utknięcie silnika ; 
 • zablokowanie silnika ; 
 • przeciążenie ; 
 • niedociążenie ; 
 • nadmierna liczba rozruchów/godzinę ; 
 • otwarcie bramki tyrystora (ze wskazaniem fazy); 
 • nadmierna temperatura (dotyczy stosu tyrystorów, ze wskazaniem  

 fazy); 
 • utrata komunikacji; 
 • temperatura silnika (poprzez wejście termistora PTC); 
 • zwarcie doziemne (wymagane podłączenie przekładnika  

 ziemnozwarciowego). 
 

 Zabezpieczenie może być wyłączone. 
 Sofstartery z wyłącznikami wymagają zabezpieczenia nadprądowego, którego nie realizuje 

moduł sterujący SMC Flex i z tego powodu może być konieczne użycie dodatkowego 
przekaźnika zabezpieczającego. 

 

 Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
 

• Wykorzystywane są trzy przekładniki prądowe; 
• Programowana przez użytkownika funkcja wyłączania 

samoczynnego w przypadku przeciążenia w klasach wyłączania 
10, 15, 20 i 30; 

• Udoskonalone zabezpieczenie silnika za pomocą elektronicznej 
pamięci termicznej; 

• Zabezpieczenie jest aktywne podczas pracy na obejściu. 
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 Rodzaje Obudowy 
 
 Softstart MV SMC Flex rodziny OneGear jest wykonywany 

standardowo w obudowie o klasie ochrony IP4x (wg IEC). 
Oferowane są następujące opcje: 
– IEC IP41 
– IEC IP42 

 
 
 Obudowa odporna na działanie łuku elektrycznego 
 
 Sterowanie silnika w zakresie średnich napięć jest umieszczone w 

obudowie odpornej na działanie łuku elektrycznego. 
 
 Urządzenia odporne na działanie łuku elektrycznego spełniają 

wymogi normy IEC 62271-200 załącznik A. Ich zalety są 
następujące: 

 
 • Wzmocniona konstrukcja zawierająca materiał odporny na 

działanie łuku elektrycznego o prądzie do 31,5 kA i czasie 
wyładowania 0,5 s; 

 • Otwór wentylacyjny do usuwania gazów powstałych podczas 
wytworzenia łuku elektrycznego; 

 • Komora wyrównawcza lub kanał dymowy do ukierunkowania 
przepływu gazów powstałych podczas wytworzenia łuku 
elektrycznego; 

 • Panel niskiego napięcia o wzmocnionej konstrukcji, 
uszczelniony przed dostępem gazów powstałych podczas 
wytworzenia łuku elektrycznego.

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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 Powłoki zewnętrzne konstrukcji 
 
     Wszystkie zewnętrzne drzwi, elementy konstrukcji i ścianki są 

malowane na kolor RAL 7035. Wszystkie płyty montażowe w 
przedziale niskiego napięcia dla zapewnienia dobrej widoczności są 
malowane białą farbą o wysokim połysku. Rama obudowy, 
wewnętrzne metalowe elementy konstrukcji i metalowe przegrody 
powinny być wykonane ze stali galwanizowanej ocynkowanej lub z 
podobnego materiału. 

 
     Opis……................…..   Proszkowa farba hybrydowa (epoksydowo- 

  poliestrowa) 
     Standardowy  
     kolor…........................ wykończenie teksturowe RAL 7035 
     Procedura ……....…... Linia malowania ciągłego. Wszystkie elementy 

stalowe powinny zostać pomalowane przed 
montażem. 

     Przygotowanie……... Mycie środkiem alkalicznym/płukanie/ 
płukanie fosforanem żelaza/uszczelnianie 
chromianem żelaza/płukanie dejonizowaną 
wodą przepływającą w obiegu zamkniętym i 
płukanie świeżą wodą dejonizowaną. 

     Malowanie ………….. Malowanie elektrostatyczne, rozpylanie. 
Całkowita grubość powłoki malarskiej – 
minimum 0,002 cala (0,051 mm) 

     Suszenie …………....... Piec opalany gazem ziemnym przy minimalnej 
temperaturze 179 °C (355 °F). 

 
   Uwagi: 

    1. Jeśli użytkownik wybrał inny kolor powłoki, wszystkie drzwi i 
płytki obwodowe powinny być pomalowane zgodnie z 
wymaganiami użytkownika, oprócz zewnętrznych zestawów 
montażowych uchwytów, kątowników do podnoszenia i 
wieszadeł. 

    2. Wszystkie niemalowane elementy stalowe 
niewyszczególnione powyżej, powinny być wykonane z 
galwanizowanej stali ocynkowanej lub zagruntowane 
chromianem cynkowym. 

 
Główna szyna zasilająca (opcjonalna) 

 
Szyna zasilająca jest wykonana z płaskownika z miedzi i ocynowana 
w celu zabezpieczenia przed korozją. Wszędzie gdzie jest to możliwe 
użyta jest izolacja termokurczliwa. Jako połączenie szynowe 
wykonany jest również odcinek od szyny zasilającej poprzez 
przyłącze zasilania do stosów tyrystorowych oraz od przyłącza 
silnikowego do stosów tyrystorowych. Taki sam materiał 
zastosowano również na odcinku od zacisków ogniw zasilających do 
łączy kablowych odbiorów. 

 
Głowna szyna zasilająca jest zlokalizowana w przedziale szynowym z 
tyłu i u góry sekcji softstartu. 
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Parametry Szyny Zasilającej 

 
Znamionowe natężenie prądu szyny głównej wynosi 1250 lub 
2000 A. Mocowanie szyny głównej zapewnia wytrzymałość na prąd 
zwarciowy 31,5 kA w czasie 1 sekundy. Wyższe wartości 
znamionowe są dostępne jako opcja. Dostęp do komory szyny 
możliwy jest od góry, od tyłu lub z boku konstrukcji, co ułatwia 
wykonywanie prac instalacyjnych i rutynowych czynności 
konserwacyjnych na połączeniach szyny zasilającej. (Dostęp jest 
możliwy od przedniej strony rozdzielnicy, jednak wymaga to 
częściowego demontażu wyposażenia). 

 
Szyna uziemiająca 

 
Ciąg szaf softstartu na całej długości jest wyposażony w miedziana 
szynę uziemienia. Szyna uziemiająca jest dostępna z opcjonalnym 
cynowaniem dla polepszenia odporności na korozję, na którą może 
być narażona w niektórych warunkach środowiskowych. Na 
początku ciągu szaf szyna jest wyposażona w końcówkę oczkową na 
kabel o przekroju 10 mm2 – 50 mm2 (#8 do #1/0 AWG) lub 
16 mm2 – 120 mm2 (#6 do 250 MCM). Szyna uziemiająca jest w 
stanie wytrzymać krótkotrwałe natężenie prądu na poziomie 31,5 kA 
przez 3 sekundy. Szyna uziemienia jest wykonana z miedzianego 
płaskownika o przekroju 8 mm x 50 mm (5/16 cala x 2 cale). 

 
Łączniki Szyn 

 
Łączniki szyn umożliwiają połączenie przez użytkownika lub 
instalatora końców szyn zasilających i uziemienia sąsiadujących sekcji 
urządzenia. 

 
Dane Stycznika Próżniowego (Zasilający i Obejściowy: 10 – 12 kV) 

 
Wysuwny stycznik na średni napięcie jest to stycznik próżniowy z 
napędem elektrycznym na prąd znamionowy 400 A, 10 – 12 kV. 

 
Każdy stycznik próżniowy zapewnia następujące funkcje 
zabezpieczające: 
• blokada wsunięcia lub wysunięcia gdy stycznik jest zamknięty; 
• blokada zamknięcia stycznika gdy wózek znajduje się w 

nieokreślonej pozycji (ani w pozycji serwisowej ani w pozycji 
testowej); 

• blokada wsunięcia stycznika, gdy złącze wielostykowe jest 
odłączone; 

• blokada odłączenia złącza wielostykowego gdy wózek znajduje 
się w pozycji serwisowej lub testowej; 

• blokada zamknięcia uziemnika gdy wózek znajduje się w pozycji 
serwisowej lub nieokreślonej; 

• blokada wsunięcia gdy uziemnik jest zamknięty. 
 

Gdy stycznik jest wysunięty, automatyczne żaluzje zapewniają izolację 
komory od szyny zasilającej i szyny obciążenia. Okres eksploatacji 
elektrycznej stycznika wynosi do 100 000 operacji (AC3). Okres 
eksploatacji mechanicznej stycznika wynosi do 1 000 000 operacji.  
 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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Stycznik dostarczany jest wraz z „Ręcznie obsługiwanym urządzeniem 
bezpieczeństwa”. 

 
     Blokady 

 Uniemożliwiają otwarcie drzwi komory gdy wózek znajduje się 
w pozycji serwisowej lub nieokreślonej. 

 Uniemożliwiają wsunięcie urządzenia, gdy drzwi komory 
urządzenia są otwarte. 

 Uniemożliwiają otwarcie drzwi przedziału zasilającego gdy 
uziemnik jest otwarty. 

 Uniemożliwiają otwarcie uziemnika gdy drzwi przedziału 
zasilającego są otwarte. 

 
Inne Blokady 

Kluczykowe 
 Wsuwanie wyłącznika 
 Zamknięcie uziemnika 
 Otwarcie uziemnika 
 Wstawienie dźwigni wsuwania/wysuwania 
 Wstawienie dźwigni roboczej uziemnika 

 
     Kłódkowe 

 Otwarcie drzwi komory 
 Wstawienie dźwigni uziemnika lub wyłącznika 
 Otwarcie lub zamknięcie żaluzji szyn. 

 
Do przełączenia silnika na sieć zasilającą po zakończeniu rozruchu 
służy stycznik obejściowy. Po wybraniu funkcji stopu, stycznik 
obejściowy otworzy się powodując ponowne włączenie 
przekształtnika tyrystorowego (moduły PowerBrick) do obwodu 
mocy. 
 
Stycznik obejściowy jest tak dobrany aby w trybie awaryjnym 
możliwy był rozruch bezpośredni silnika z sieci zasilającej. 
 

Dane Wyłącznika Próżniowego (Zasilający i Obejściowy:  
10 – 15 kV) 

 
 Wysuwny wyłącznik na średnie napięcie, typu próżniowego, na 

napięcie znamionowe 12 lub 17,5 kV. Prąd znamionowy wyłącznika 
ma wartość 1250 A. 

 
 Dostępne są dwa typy wyłączników: z napędem sprężynowym i z 

napędem elektrycznym. 
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Wyłącznik próżniowy zapewnia następujące funkcje zabezpieczenia: 
 blokada wsunięcia lub wysunięcia gdy wyłącznik jest zamknięty 
 blokada zamknięcia wyłącznika gdy wózek znajduje się w 

nieokreślonej pozycji (ani w pozycji serwisowej ani w pozycji 
testowej) 

 blokada wsunięcia wyłącznika, gdy złącze wielostykowe jest 
odłączone 

 blokada odłączenia złącza wielostykowego gdy wózek znajduje 
się w pozycji serwisowej lub testowej 

 blokada zamknięcia uziemnika gdy wózek znajduje się w pozycji 
serwisowej lub nieokreślonej 

 blokada wsunięcia gdy uziemnik jest zamknięty. 
 
      Blokady 

 Uniemożliwiają otwarcie drzwi komory gdy wózek znajduje się 
w pozycji serwisowej lub nieokreślonej. 

 Uniemożliwiają wsunięcie urządzenia, gdy drzwi komory 
urządzenia są otwarte. 

 Uniemożliwiają otwarcie drzwi przedziału zasilającego gdy 
uziemnik jest otwarty. 

 Uniemożliwiają otwarcie uziemnika gdy drzwi przedziału 
zasilającego są otwarte. 

 
     Inne Blokady 

     Kluczykowe 
 Wsuwanie wyłącznika 
 Zamknięcie uziemnika 
 Otwarcie uziemnika 
 Wstawienie dźwigni wsuwania/wysuwania 
 Wstawienie dźwigni roboczej uziemnika 

 

Kłódkowe 
 Otwarcie drzwi komory 
 Wstawienie dźwigni uziemnika lub wyłącznika 
 Otwarcie lub zamknięcie żaluzji szyn. 

 
     Do przełączenia silnika na sieć zasilającą po zakończeniu rozruchu 

służy wyłącznik obejściowy. Po wybraniu funkcji stopu, wyłącznik 
obejściowy otworzy się powodując ponowne włączenie 
przekształtnika tyrystorowego (stosy PowerBrick) do obwodu 
mocy. 

 
     Wyłącznik obejściowy jest tak dobrany aby w trybie awaryjnym 

możliwy był rozruch bezpośredni silnika z sieci zasilającej. 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 



Modele Bulletin 7760, 7761, 7762, 7763 – Półprzewodnikowy sterownik silnika OneGear™ MV SMC™ Flex        17 
 
 

7760-TD001B-PL-P – lipiec 2011 

 
3-fazowy stos tyrystorowy (PowerBrick™) 

 
W celu minimalizacji ilości elementów stos tyrystorowy jest 
zbudowany z modułów montowanych jeden na drugim 
(technologia „PowerBrick”). Liczba modułów PowerBrick zależy od 
napięcia znamionowego softstartu i rośnie razem ze wzrostem 
wartości napięcia. 

 
Dane znamionowe modułów PowerBrick podano w Rozdziale 4. 

 
Każda z faz przekształtnika zbudowanego z modułów PowerBrick 
jest zamontowana na wysuwnym wózku ułatwiającym obsługę. 

 
Dukt Przewodów Niskiego Napięcia 

 
Dukt przewodów niskiego napięcia znajduje się w górnej części 
konstrukcji. 

     • 153 mm x 100 mm (6 cali x 4 cale) 
 

Dukt na przewody niskiego napięcia ułatwia wykonanie połączeń 
pomiędzy urządzeniami, oraz połączeń z głównym panelem 
sterującym oraz sterownikiem PLC. 

 

Panel sterowania niskiego napięcia 
 

Każdy softstart posiada oddzielny dostępny od przodu przedział 
sterowania. Komora jest całkowicie odizolowana przy użyciu 
uziemionych przegród metalowych pomiędzy komorą niskiego 
napięcia oraz komorami przekształtnika i/lub głównej szyny 
zasilającej w celu osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, 
gwarantując ciągłość działania na poziomie LSC2B. 

 
Opcjonalne przyrządy pomiarowe, przekaźniki przeciążeniowe 
silnika, przełączniki, lampki sygnalizacyjne itp. są montowane na 
przednich drzwiach przedziału sterowania, który zazwyczaj jest 
zlokalizowany w sekcji stycznika lub wyłącznika. 
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Panel niskiego napięcia pełni następujące funkcje: 

     • Udostępnia przestrzeń dla urządzeń niskiego napięcia, 
przetworników i przyrządów pomiarowych. 

     • Udostępnia niezbędne listwy zaciskowe. Opcjonalnie mogą być 
zainstalowane dodatkowe listwy zaciskowe. 

     • Zapewnia dostęp do panelu sterowania bez potrzeby wyłączania 
urządzenia spod napięcia. 

     • Pozwala wprowadzić wszystkie zewnętrzne kable sterujące od 
góry lub od dołu poprzez odpowiednie przepusty. Dostęp 
uzyskuje się poprzez wyjęcie metalowych płytek zamykających 
znajdujących się w górnej i dolnej części panelu. 

     • Posiada zabudowane przekaźniki pomocnicze do sterowania 
stycznikiem lub wyłącznikiem. 

     • Napięcie zasilania obwodów sterujących wynosi 110/120 V AC 
lub 220/240 V AC, 50/60 Hz. 

     • Drzwiczki panelu sterowania niskiego napięcia wyposażone są 
w okienko inspekcyjne umożliwiające użytkownikowi 
monitorowanie działania sterownika MV SMC Flex za pomocą 
wbudowanego wyświetlacza. 

 

 Bezpieczniki Mocy i Wsporniki Bezpiecznikowe 
(dla Wykonania ze Stycznikiem) 

 
 Dostarczane są bezpieczniki mocy ograniczające natężenie prądu. 

W celu ochrony zwarciowej silnika i przekształtnika urządzenie jest 
wyposażone w bezpieczniki typu DIN. 

 
 Do mocowania bezpieczników w urządzeniu zainstalowane są 

odpowiedni wspornik. Sposób zamocowania wsporników 
umożliwia łatwy przegląd i wymianę bezpieczników bez 
konieczności demontażu innych elementów. Bezpieczniki są 
wyposażone we wskaźniki przepalenia. Dobór bezpieczników jest 
wykonywany po otrzymaniu od użytkownika danych silnika i 
charakterystyki zabezpieczenia. 

 
 Zasilanie obwodu sterowania 
 
 Zapewnienie zasilania sterowania dla styczników lub wyłączników 

oraz obwodów sterowania należy do użytkownika. 
 
 Wymagania minimalne: 110/120 lub 220/240 VAC, 250 VA. 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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 Przekładnik prądowy 
 
     Przedział zasilający jest wyposażony w trzy, przekładniki prądowe, o 

odpowiedniej mocy z punktu widzenia podłączonych do nich 
innych urządzeń. 

 
     Uzwojenia pierwotne każdego przekładnika są dobrane na 

znamionowy prąd obciążenia silnika lub znamionowy prąd sieci. 
Uzwojenia dodatkowe przekładników prądowych będą generować 
pięć (5) wyjść (sygnałów wyjściowych) o dokładności dostosowanej 
do typu i ilości urządzeń zabezpieczających i mierzących do nich 
podłączonych. Uzwojenia sterujące wszystkich przekładników 
prądowych będą zakończone końcówkami widełkowymi z 
elementem blokującym. 

 

     Zaciski Obciążenia 
 
     Przewidziano odpowiednie usytuowanie zacisków obciążenia w celu 

podłączenia kabli wyposażonych w końcówki oczkowe do kabli 
obciążenia. 

 
     W standardowym wykonaniu możliwe jest podłączenie do trzech 

jednożyłowych kabli wyposażonych w głowicę kablową na każdą 
fazę o maksymalnym przekroju 185 mm2 lub dwóch kabli 
jednożyłowych wyposażonych w głowicę kablową na każdą fazę o 
przekroju maksymalnym 300 mm2). Minimalna wysokość na jakiej 
podłączane są kable w odniesieniu do poziomu podłogi wynosi 
530 mm. 

 
     W przypadku konieczności detekcji zwarcia doziemnego 

(seria 7760, 7762 lub 7763) przewidziane jest również miejsce na 
toroidalny przekładnik ziemnozwarciowy. (7760, 7762 lub 7763) 

 

 Uziemnik (opcjonalny) 

     Softstart MV SMC Flex rodziny OneGear może być wyposażony 
uziemnik migowy z napędem ręcznym zapewniający szybkie 
wymuszone zamknięcie. Urządzenie jest przystosowane do 
przewodzenia znamionowego prądu zwarcia. Uziemnik dostarczany 
jest z listwą uziemiającą łączącą wszystkie trzy fazy za pomocą 
styków uziemiających. Wartości znamionowe parametrów 
uziemnika są zgodne z IEC 62271-102. Wartość znamionowa 
prądu zwarciowego uziemnika jest dopasowana do parametrów 
sekcji obejściowej i/lub zasilającej. 

 

     Kondycjoner sygnału z tachometru (opcjonalny) 
 
     • W aplikacjach z liniową charakterystyką prędkości w sekcji 

sterowania montowany jest kondycjoner sygnału z tachometru 
(TSC). 
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     • Wraz z TSC dostarczany jest odpowiedni zasilacz. 
 • TSC używany jest do konwertowania sygnału zwrotnego 

prędkości obrotowej silnika (w postaci impulsu) w zakresie  
0 – 4,5 VDC. 

 
     Moduł sterowania 
 
     Moduł sterujący (ze względów bezpieczeństwa) jest montowany w 

przedziale sterowania softstartu i jest przystosowany do obsługi 
softstartów w pełnym zakresie napięć i prądów znamionowych. 

 
     Moduł sterujący zawiera zasilacz, logiczne obwody sterujące, 

obwody do wysterowania tyrystorów przekształtnika, obwody 
wejścia/wyjścia, programator cyfrowy, wyświetlacz LCD i port 
komunikacyjny DPI. 

 
     Programator i Wyświetlacz Modułu Sterującego 
 
 Wbudowana klawiatura służy do ustawiania parametrów 

urządzenia. Wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD służy do 
wprowadzania ustawień sterownika, wykonywania funkcji 
diagnostycznych, prezentowania statusu i monitorowania 
parametrów. Wyświetlacz posiada trzy linijki po 16 znaków. 

 
     Wyświetlacz prezentuje znaki alfanumeryczne w dowolnym z niżej 

przedstawionych języków poprzez zmianę jednego parametru: 

     • angielski, 
     • francuski, 
     • hiszpański, 
     • niemiecki, 
     • portugalski, 
     • mandaryński. 
 

     Moduły Komunikacyjne 
 
     Standardem komunikacyjnym jest szeregowy port DPI (Drive 

Programming Interface). Opcjonalnie dostępne są moduły 
interfejsu protokołu komunikacyjnego do podłączenia do sieci 
zdalnych we/wy, DeviceNet™, ControlNet™, Ethernet, RS-485, 
Modbus RTU, Profibus-DP i Modbus/HCP. 

 
     Płyta Drivera z Pętlą Prądową (CLGD) 

     Płyta umożliwia załączenie tyrystorów. Sygnał wysterowania jest 
podawany do płyty za pośrednictwem światłowodu. Zasilanie płyty 
pochodzi z energii odzyskanej z obwodów tłumiących tyrystorów, 
dzięki czemu jest w pełni odizolowana od obwodów sterujących. 
Chwilowe zasilanie płyty pochodzi również z obwodu zasilacza z 
pętlą prądową. 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 
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     Płyta Interfejsu Modułu Sterującego 
 
     Płyta interfejsu dostarcza wszystkich niezbędnych sygnałów 

sprzężenia zwrotnego i sygnałów sterujących wymaganych przez 
softstart. Płyta realizuje następujące funkcje: 
 W połączeniu z kartą sygnałów światłowodowych wysyła 

sygnały wysterowania do 12 tyrystorów na fazę 
 Wejście pomiaru prądu 
 Wejście pomiaru napięcia 
 Wejście pomiaru temperatury przekształtnika tyrystorowego 
 Zasilanie obwodów sterowania 

o 110 – 240 V AC (–15/+10%), 50/60 Hz 
o 15 VA  
o Automatyczne dopasowanie do napięcia zasilania  

(bez konieczności nastawiania zakresu zworkami) 
 
     Dodatkowo podczas programowania lub diagnostyki jest 

wyposażona w: 
 diody sygnalizacyjne stanu LED; 
 możliwość wygenerowania testowych sygnałów wyzwalania 

tyrystorów (tylko w przypadku, gdy urządzenie nie jest 
podłączone do napięcia średniego); 

 włączanie/wyłączanie funkcji pomiaru temperatury radiatora. 
 
 
      Płyta Pomiaru Napięć 
 
      Płyta pomiaru napięć posiada sześć niezależnych kanałów 

pomiarowych z rezystorowymi dzielnikami napięcia 
umożliwiającymi zamianę napięcia w zakresie 10 – 14,4 kV na 
poziom wymagany przez moduł sterujący. 

 
 
 
 
 
     W tabeli powyżej podano wartości parametru MV Ratio w 

zależności od wartości średniego napięcia. Wartość parametru 
można dostroić w celu osiągnięcia większej dokładności wskazania 
na wyświetlaczu. Podczas pracy silnika na obejściu należy porównać 
wartość napięcia wskazaną przez softstart z wartością mierzoną 
przez dokładny przyrząd pomiarowy podłączony do tego samego 
punktu pomiarowego. 

Napięcie sieci (3-fazowe, 50/60 Hz) MV Ratio (parametr 106) 
10 000 – 12 000 V 126 
12 001 – 14 400 V 97 
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     Płyta Sygnałów Światłowodowych 
 
     Płyta złącza światłowodowego umożliwia odbiór sygnałów napędu 

bramki światłowodowej z płyty interfejsu modułu sterowania i 
rozdzielenie ich na wymagane sygnały napędu bramki 
światłowodowej dla napięcia 10 – 15 kV do tyrystorów OneGear 
PowerBrick. Płyta może obsłużyć maksymalnie do 36 tyrystorów.  

     Wymagania zasilania: 
 • 110 – 240 V AC (–15/+10%), 50/60 Hz 
 • maks. 25 VA 
 • wejście uniwersalne 

3.0 Konfiguracja i Dobór 
Urządzenia (c.d.) 



Modele Bulletin 7760, 7761, 7762, 7763 – Półprzewodnikowy sterownik silnika OneGear™ MV SMC™ Flex        23 
 
 

7760-TD001B-PL-P – lipiec 2011 

 
4.0 Podstawowe Dane Techniczne 
 
Tabela 4.A – Wartości znamionowe parametrów elektrycznych (Biuletyn 7761) 

Wartości znamionowe parametrów elektrycznych IEC  

Obwód Siłowy 

Sposób połączenia Połączenie uzwojeń silnika w trójkąt lub gwiazdę; tyrystory SCR pomiędzy uzwojeniami 
a zasilaniem 

Liczba biegunów Urządzenia zaprojektowane wyłącznie na obciążenie trójfazowe 
Napięcie znamionowe (Ur) 12 kV/15 kV 
Znamionowe napięcie izolacji (Ui) 12 kV/15 kV 
Znamionowe Napięcie Impulsowe (Uimp) 75 kV/95 kV 
Wytrzymałość dielektryczna 28 kV/36 kV 
Wartość Znamionowa Powtarzalnego Napięcia Wstecznego 32 500/39 000 

Moc Wyjściowa 100 do 9700 hp 
75 do 8000 kW 

Izolacja od Obwodu Sterowania Światłowodowa 
Częstotliwość robocza 50/60 Hz 
Zabezpieczenie dv/dt Obwód Snubbera RC 
Zabezpieczeni Przepięciowe Zintegrowany Wyzwalacz Nadnapięciowy 

Prąd znamionowy 160 A 
340 A 

dv/dt 1000 V/μs 
di/dt 100 A/μs 
Spadek Napięcia 
(Pomiędzy Zaciskami Zasilania i Obciążenia) 

2,5 V na 1 tyrystor (praca bez obejścia);  
Poniżej 1,0 V całkowita (prac na obejściu) 

Sprawność całkowita 99,95% na obejściu 
Moment początkowy 0 do 90% początkowego momentu rozruchowego silnika 

Pojemność cieplna 600%, 10 sekund 
450%, 30 sekund 

Czas Rampy 0 – 30 sekund 
(Jeżeli wymagany jest dłuższy czas należy skontaktować się z producentem) 

Forsowanie (Kick start) 0 – 90% początkowego momentu rozruchowego silnika przez 0,0 – 2,0 sekund 

Certyfikaty 

  Bezpieczeństwo: 92/59/EWG (Dyrektywa) 
  Nr ref.: BS EN 61010-1:1993 
   BS EN 60204-1:1997 
   IEC 62271-1 
   IEC 62271-100 
   IEC 60146-1-1 
   IEC 60947-4-2 

Zabezpieczenie przed zwarciem 
Obwód przekształtnika musi być zabezpieczony bezpiecznikami lub szybkim wyłącznikiem zwarciowym. Standardowy softstart na 12 kV serii 7762 jest 
wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie (skoordynowane z zabezpieczeniem silnikowym). 
Wytrzymałość Zwarciowa  31,5 kA 100 ms 
Obwód sterowania 
Znamionowe Napięcie Zasilania  120/240 V AC (–15%, +10%)/115/230 V ~ (–15%, +10%) 
Wytrzymałość dielektryczna 1600 V AC/2000 V ~ 
Częstotliwość robocza 50/60 Hz 
 Za wyjątkiem przekształtnika 
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Tabela 4.A – Wartości znamionowe parametrów elektrycznych (cd.) 
Wartości znamionowe parametrów elektrycznych IEC 

Obudowa 
Rodzaj obudowy IP4X, IP41 i IP42 
Charakterystyki Przeciążeniowe (Moduł Sterujący SMC Flex) 
Typ Półprzewodnikowy wyłącznik termiczny z czujnikiem zaniku fazy 
Zakres prądowy 1,0 – 1000 A 
Klasa Wyłączania 10, 15, 20 i 30 
Wartość znamionowa prądu wyłączania 117% znamionowego prądu silnika 
Liczba biegunów 3 
Wymagania w zakresie zasilania 
Moduł sterowania 75 VA 
Płyty Driverów  75 VA (łącznie) 

Stycznik/wyłącznik próżniowy Patrz specyfikacje stycznika/wyłącznika (strony 26 – 29) 

Maksymalne rozpraszanie ciepła (kW) (konwekcja) 

Wartości znamionowe sterownika 

Cykle uruchomienia lub zatrzymania 
(przy 450% obciążenia rozruchowego) 

Warunki 
ciągłe 

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

Styki Pomocnicze (Moduł Sterujący) 

Znamionowe napięcie robocze (maks.) 20 – 265 V ~ 
5 – 30 V DC (rezystywne) 

Znamionowe Napięcie Izolacji 277 V ~ 
Częstotliwość robocza 50/60 Hz, DC 
Prąd Obciążenia Ith 5 A 
Kategoria Łączeniowa AC-15/DC-12 
Parametry Mechaniczne (Moduł Sterujący) 

Zaciski Zaciski Sterowania: 
Wkręt M 3,5 x 0,6 typu Pozidrive z samoopadającą płytką zaciskową 

Zalecane Zabezpieczenie Zwarciowe Typ 2 
Rodzaj Zabezpieczenia Zwarciowego Klasy CC 8 A przy Prądzie Zwarcia 1000 A 
Port Komunikacyjny DPI (Moduł Sterujący) 
Maksymalny prąd wyjściowy 280 mA 
Funkcje Pomiarowe (Moduł Sterujący) 
Napięcie, prąd, MW, MWh, 
Współczynnik przesunięcia fazowego mocy Tak 

Wejście Tacho (Moduł Sterujący) 
Napięcie 0 – 5 VDC; 4,5 VDC = 100% prędkości 
Prąd 1,0 mA 
 Wymagania dla zasilacza z pętlą prądową są identyczne dla wszystkich napięć znamionowych. 
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Tabela 4.C – Obniżanie Wartości Parametrów Znamionowych 

Wysokość Instalacji 
Prąd Znamionowy Przekształtnika Obniżenie Poziomu 

Wytrzymałości 
Impulsowej (B.I.L.) o:  

 
160 A 340 A 
 Obniżenie Prądu Znamionowego o:

1000 do 2000 m 
(3300 do 6600 stóp) 5 A 10 A 13% 

2001 do 3000 m 
(6601 do 9900 stóp) 10 A 20 A 28% 

3001 do 4000 m 
(9901 do 13 200 stóp) 15 A 30 A 44% 

4001 do 5000 m 
(13 201 do 16 500 stóp) 20 A 40 A 63% 

 Podano minimalne wymagania obniżenia wartości prądu. Dodatkowe obniżenie wartości prądu może być wymagane ze względu na ograniczenia bezpieczników  
 mocy. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z producentem. 
 Współczynniki korekcji wysokości dla napięcia wytrzymywanego przez izolację pochodzą z IEC 62271-1.

Prąd Znamionowy Przekształtnika w Temperaturze Otoczenia 
40 °C 50 °C 
160 A 130 A 

340 A 270 A 

Tabela 4.B – Warunki Środowiskowe 
Parametry Środowiskowe IEC 

Zakres temperatury roboczej od 0 °C do 50 °C (od 32 °F do 122 °F)  
(z obniżaniem wartości znamionowych powyżej 40 °C) 

Zakres temperatur podczas magazynowania i transportu od –20 °C do +75 °C (od –4 °F do 167 °F) 
Wysokość Instalacji od 0 do 1000 m (3300 ft) bez obniżania wartości znamionowych  
Wilgotność 5% do 95% (bez skraplania) 
Stopień zanieczyszczenia 2 
 Patrz Tabela 4.C dla wysokości n.p.m. powyżej 1000 m. 
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Tabela 4.D – Masa i wymiary transportowe  

Prąd 
znamionowy 

KW (Moc) Wymiary w mm (calach) Masa transportowa 

10 000 V 12 000 V 14 400 V Szero-
kość 

Głębo-
kość 

Wyso-
kość lb kg 

Kompletny sterownik (stycznik próżniowy) 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7762 

160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 
2800 
(110) 

1340 
(53) 

2200 
(86) 

6000 2728 

Kompletny sterownik (wyłączniki próżniowe) 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7763 
160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 2800 

(110) 
1340 
(53) 

2200 
(86) 

6000 2728 
340 A 5500 (6750) 6700 (8000) 8000 (9700) 

Sterownik OEM 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7761 
160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 1500 

(59) 
1340 
(53) 

2200 
(86) 

3200 1455 
340 A 5500 (6750) 6700 (8000) 8000 (9700) 

Sterownik zmodernizowany 10 – 15 kV SMC Flex – Bulletin 7760 
160 A 2700 (3100) 3000 (3800) 3700 (4500) 2800 

(110) 
1340 
(53) 

2200 
(86) 

5700 2591 
340 A 5500 (6750) 6700 (8000) 8000 (9700) 

 Wymiary i masy są przybliżone. Niektóre opcje (zasilanie od góry, kondensatory do korekcji mocy biernej) wpływają na zmianę gabarytów.  
 W celu uzyskania potwierdzonych danych gabarytowych należy skontaktować się z producentem. 
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Tabela 4.E – Parametry Szyn Siłowych 

Opis Dane Techniczne 
Główna szyna zasilająca 
Materiał szyny Miedź cynowana z izolacją 
Opcjonalne cynowanie szyny zasilającej Srebro 
Znamionowy prąd ciągły przy 40 °C (104 °F) 1250, 2000 A 
Maksymalny Przyrost Temperatury przy Pełnym Obciążeniu 65 °C (149 °F) 
Maksymalna temperatura przy pełnym obciążeniu 105 °C (221 °F) przy temperaturze otoczenia 40 °C 
Maksymalna wartość wytrzymywanego prądu (3 sekundy) 31,5 kA RMS SYM 
Rodzaj Wspornika Szyny Odlew epoksydowy, poliester wzmacniany włóknem szklanym 

Wymiary na fazę 
1250 A 
2000 A 

Ilość 1 – 10 x 80 mm (3/8 x 3 cale) 
Ilość 2 – 10 x 80 mm (3/8 x 3 cale) 

Powierzchnia przekroju na fazę 
1250 A 
2000 A 

800 mm2 (1,125 cala2) całkowita 
1600 mm2 (2,25 cala2) całkowita 

Materiał izolacyjny pomiędzy fazami a uziemieniem 

Typ: Tuleja, termokurczliwa 
Materiał: Poliolefina 
Grubość: 3,0 mm (0,12 cala/120 milicali) 

Niehigroskopijność: 0,25% 
Wytrzymałość 

elektryczna: 500 V/milical (20 kV/mm) 

Szyna  
Materiał szyny Nieizolowana miedź 
Opcjonalne powlekanie szyny Cyna lub srebro 
Znamionowy prąd ciągły przy 40 °C (104 °F) 630 A 
Wartość znamionowa wytrzymywanego prądu zwarciowego 31,5 kA, 100 msek 

Materiał izolacji (tam gdzie wymagany) 

Typ: Tuleja, termokurczliwa 
Materiał: Poliolefina 
Grubość: 3,0 mm (0,12 cala/120 milicali) 

Niehigroskopijność: 0,25% 
Wytrzymałość 

elektryczna: 500 V/milical (20 kV/mm) 

Szyna uziemiająca 
Materiał szyny uziemiającej Nieizolowana miedź 
Opcjonalny materiał szyny uziemiającej Miedź cynowana 
Znamionowy prąd ciągły przy 40 °C (104 °F) 600 A 
Wymiary 600 A 8 x 50 mm (5/16 x 2 cale) 
Powierzchnia przekroju 600 A 400 mm2 (0,625 cala2) całość 
Maksymalna wartość wytrzymywanego prądu (3 sekundy) 31,5 kA 
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 Tabela 4.F – Wyłącznik Próżniowy z Napędem Sprężynowym: od 10 do 12 kV 

Opis Specyfikacja 
Wartości znamionowe napięcia  
Maksymalne napięcie znamionowe 12 kV 
Konwencjonalna wytrzymałość izolacji na przepięcie – doziemne, międzyfazowe (kV) 75 
Znamionowe Napięcie Izolacji  12 kV 
Napięcie Wytrzymywane przy 50 Hz  28 kV 
Wartość znamionowa częstotliwości  50/60 Hz 
Wartości znamionowe prądu  
Prąd znamionowy ciągły (40 °C) 1250 A 
Znamionowa zdolność wyłączania (kA) (znamionowy symetryczny prąd wyłączalny zwarcia) 16, 20, 25, 31,5 
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zdolność załączania (kA) 40, 50, 63, 80 
Odległość między Biegunami (mm) 150 
Czas otwarcia (ms) 33 – 60 
Czas łuku (ms) 10 – 15 
Całkowity czas wyłączania (ms) 43 – 75 
Czas zamknięcia (ms) 60 – 80 

Temperatura Pracy (°C) od –5 do +50 (z obniżaniem wartości 
znamionowych) 

 Podane wartości znamionowe obowiązują dla wysokości do 1000 m (3300 stóp). W przypadku instalacji na większej wysokości należy dokonać obniżenia 
parametrów zgodnie z tabelą na stronie 24. 

 
 
Tabela 4.G – Wyłącznik Próżniowy z Napędem Sprężynowym: od 12,5 do 15 kV 

Opis Specyfikacja 
Wartości znamionowe napięcia  
Maksymalne napięcie znamionowe 17,5 kV 
Konwencjonalna wytrzymałość izolacji na przepięcie – doziemne, międzyfazowe (kV) 95 
Znamionowe Napięcie Izolacji 17,5 kV 
Napięcie Wytrzymywane przy 50 Hz 38 kV 
Wartość znamionowa częstotliwości 50/60 Hz 
Wartości znamionowe prądu  
Prąd znamionowy ciągły (40 °C) 1250 A 
Znamionowa zdolność wyłączania (znamionowy symetryczny prąd wyłączalny zwarcia) (A) 16, 20, 25, 31,5 
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zdolność załączania (kA) 40, 50, 63, 80 
Odległość między Biegunami (mm) 150 
Czas otwarcia (ms) 33 – 60 
Czas łuku (ms) 10 – 15 
Całkowity czas wyłączania (ms) 43 – 75 
Czas zamknięcia (ms) 60 – 80 

Temperatura Pracy (°C) od –5 do +50 (z obniżaniem wartości 
znamionowych) 

 Podane wartości znamionowe obowiązują dla wysokości do 1000 m (3300 stóp). W przypadku instalacji na większej wysokości należy dokonać obniżenia 
parametrów zgodnie z tabelą na stronie 24. 
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Tabela 4.H – Wyłącznik Próżniowy z Napędem Elektrycznym: od 10 do 12 kV 

Opis Specyfikacja 
Wartości znamionowe napięcia  
Maksymalne napięcie znamionowe 12 kV 
Konwencjonalna wytrzymałość izolacji na przepięcie – doziemne, międzyfazowe (kV) 75 
Znamionowe Napięcie Izolacji 12 kV 
Napięcie Wytrzymywane przy 50 Hz 28 kV 
Wartość znamionowa częstotliwości 50/60 Hz 
Wartości znamionowe prądu  
Prąd znamionowy ciągły (40 °C) 1250 A 
Znamionowa zdolność wyłączania (kA) (znamionowy symetryczny prąd wyłączalny zwarcia) 16, 20, 25, 31,5 
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (3 s) 16, 20, 25, 31,5 
Zdolność załączania (kA) 40, 50, 63, 80 
Odległość między Biegunami (mm) 150 
Czas otwarcia (ms) 35 – 45 
Czas łuku (ms) 10 – 15 
Całkowity czas wyłączania (ms) 45 – 60 
Czas zamknięcia (ms) 50 – 60 

Temperatura Pracy (°C) od –25 do +50 (z obniżaniem wartości 
znamionowych) 

Operacje mechaniczne (siłownik) (cykle) 10 0000 
Operacje elektryczne (prąd znamionowy) (cykle) 30 000 
 Podane wartości znamionowe obowiązują dla wysokości do 1000 m (3300 stóp). W przypadku instalacji na większej wysokości należy dokonać obniżenia 

parametrów zgodnie z tabelą na stronie 24. 
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 Tabela 4.I – Wyłącznik Próżniowy z Napędem Elektrycznym: od 12,5 do 15 kV 

Opis Specyfikacja 
Wartości znamionowe napięcia  
Maksymalne napięcie znamionowe 17,5 kV 
Konwencjonalna wytrzymałość izolacji na przepięcie – doziemne, międzyfazowe (kV) 95 
Znamionowe Napięcie Izolacji 17,5 kV 
Napięcie Wytrzymywane przy 50 Hz 38 kV 
Wartość znamionowa częstotliwości 50/60 Hz 
Wartości znamionowe prądu  
Prąd znamionowy ciągły (40 °C) 1250 A 
Znamionowa zdolność wyłączania (znamionowy symetryczny prąd wyłączalny zwarcia) (A) 16, 20, 25, 31,5 
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy (3 s) (kA) 16, 20, 25, 31,5 
Zdolność załączania (kA) 40, 50, 63, 80 
Odległość między Biegunami (mm) 150 
Czas otwarcia (ms) 35 – 45 
Czas łuku (ms) 10 – 15 
Całkowity czas wyłączania (ms) 45 – 60 
Czas zamknięcia (ms) 50 – 60 

Temperatura Pracy (°C) od –25 do +50 (z obniżaniem wartości 
znamionowych) 

Operacje mechaniczne (siłownik) (cykle) 100 000 
Operacje elektryczne (prąd znamionowy) (cykle) 30 000 
 Podane wartości znamionowe obowiązują dla wysokości do 1000 m (3300 stóp). W przypadku instalacji na większej wysokości należy dokonać obniżenia 

parametrów zgodnie z tabelą na stronie 24. 
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 Tabela 4.J –Stycznik próżniowy średniego napięcia: od 10 do 12 kV 

Opis Specyfikacja 
Wartości znamionowe napięcia  
Maksymalne napięcie znamionowe 12 kV 
Znamionowe napięcie izolacji 12 kV 
Napięcie wytrzymałości udarowej 75 kV 
Napięcie Wytrzymywane przy 50 Hz 28 kV 
Wartość znamionowa częstotliwości 50/60 Hz 
Wartości znamionowe prądu  
Znamionowy prąd roboczy A 400 
Prąd znamionowy ciągły A 400 
Znamionowy krótkotrwały prąd zwarciowy 
(1 s) A 6000  

Znamionowa wartość szczytowa prądu kA 15 
Znamionowy czas zwarcia sek 1 
Maksymalny Prąd Dopuszczalny przez ½ 
Okresu (wartość szczytowa) kA 55 

Znamionowa charakterystyka obciążenia i 
przeciążenia w kategorii zastosowania: 

(Kategoria AC4) 100 działań zamykających (A) 4000 
(Kategoria AC4) 25 działań otwierających (A) 4000 

Okres eksploatacji elektrycznej przy prądzie 
znamionowym zweryfikowana dla 
Kategorii AC1 

Ilość uruchomień 1 000 000 

Okres eksploatacji mechanicznej Ilość uruchomień 1 000 000 
Zdolność wyłączania zwarciowego 
(O – 3 min-CO-3 min-CO) (A) 4000 

Zdolność załączania zwarciowego 
(O – 3 min-CO-3 min-CO) (A) Szczyt 8000 

Czasy przełączania 
Czas otwarcia (dolny i górny limit) (ms) 20 – 30 

Czas zamknięcia (dolny i górny limit) (ms) 30 – 50 
Wilgotność względna, bez skraplania % <95 

Temperatura pracy °C od –5 do +50 (z obniżaniem wartości 
znamionowych) 

 Podane wartości znamionowe obowiązują dla wysokości do 1000 m (3300 stóp). W przypadku instalacji na większej wysokości należy dokonać obniżenia 
parametrów zgodnie z tabelą na stronie 24. 
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Softstart MV SMC Flex rodziny OneGear został zaprojektowany i 
przetestowany aby sprostać lub przewyższyć wymagania aplikacyjne 
zgodnie z najnowszymi normami i standardami: 

 IEC 60470: Styczniki wysokonapięciowe prądu przemiennego i 
rozruszniki silnikowe oparte na stycznikach. 

 IEC 62271-100: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 IEC 62271-1: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 IEC 62271-200: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 IEC 62271-102: Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 
sterownicza 

 Europejskie dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa i 
kompatybilności elektromagnetycznej 

 Institute of Electrical & Electronic Engineers (organizacja 
skupiająca inżynierów elektryków i elektroników) 

 Wytyczne dotyczące harmonicznych i kompensacji mocy biernej 
dla przekształtników (IEEE 519-1992) 

 
 
 
 

 

5.0  Odniesienia Numer publikacji Tytuł 

 150-WP003_-EN-P Dokumentacja techniczna sterownika SMC Flex 
ze sterowaniem pompy 

 1560E-WP023_-EN-E Jak z powodzeniem stosować 
układy łagodnego rozruchu średniego napięcia 

 6500-CO001_-EN-P Ogólne Warunki Sprzedaży 
 7760-SR001B-EN-P Przegląd Danych Technicznych 

 150-AT002_-EN-P Softstart SMC Flex, Seria 150 
Wytyczne Aplikacyjne 

 Internet www.ab.com/mvb 
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