Modulární řídicí systém

Inteligentní průmyslové řízení

Modulární řídicí systém Allen-Bradley®
Jednoduchý. Snadný. Testovaný.
Zdá se implementace průmyslového řízení složitější,
než by měla být?
Modulární řídicí systém je konkrétně navržen
k tomu, aby tento úkol usnadnil. Dodáváme
individuálně přizpůsobené průmyslové řešení včetně
mnoha inteligentních komponent, volitelných
možností a konektorů, které uspokojí vaše potřeby
v současnosti i do budoucna.
Ať jde o dodávku do vedlejší ulice nebo kamkoli na
zeměkouli, když sloučíte komponenty modulárního
řídicího systému, získáte řešení otestované podle
vyšších standardů, a to v každé platné kombinaci,
s certifikací a podporou kdekoli na světě.
•

Navrženo jako systém
Systém je navržen a otestován pro práci
v kombinaci s příslušnými komponenty
pro vaše jedinečné aplikace

•

Normy a certifikace
Otestováno a certifikováno podle globálních
norem pro splnění požadavků vaší aplikace

•

Výběr
Jedno místo, kde naleznete řešení pro spouštění
motorů, odporové i izolační prvky ve velikostech
v rozmezí 5...2650 A

•

Celosvětový prodej a podpora
Prodej a servisní služby ve více než 100 zemích
po celém světě

•

Legendární kvalita Allen-Bradley
Příslovečné parametry v každé fázi návrhu,
testování a výroby

OCHRANNÝ MOTOROVÝ JISTIČ
A MOTOROVÁ OCHRANA
Produkty Bulletin 140MP a 140MT/UT
poskytují základní nebo kompletní funkce
ochranného motorového jističe nebo
motorové ochrany včetně volitelných
motorových jističů v zalitém pouzdru.

KONEKTORY
Jelikož se jedná o systém, konektory
vám umožní jednoduše připojit jističe
k stykačům a vytvořit integrovaný
motorový startér.

STYKAČE
Potřebujete spínač? Naše stykače podle
norem NEMA nebo IEC a miniaturní stykače
jsou flexibilní, modulární a nabízejí snadný
výběr a použití s množstvím kompatibilního
příslušenství.

OCHRANNÁ MOTOROVÁ RELÉ
Allen-Bradley nabízí široký výběr zařízení
na ochranu motorů. Od jednoduché,
jednoúčelové ochrany po inteligentní
technologie chránící před přetížením
a obsáhlé funkce diagnostiky a integrace
do platformy Logix.

Navrženo k vzájemnému propojení
Vyberte si kombinaci, která bude vyhovovat vašim potřebám
Řešení motorových startérů složená ze dvou
komponent
Díky ochraně proti přetížení zabudované
do ochranných motorových jističů ušetříte
náklady i instalační prostor v rozvaděčovém
panelu.

Spouštěče složené ze tří komponent
Prostřednictvím samostatného relé chránícího
proti přetížení si můžete nastavit úroveň
motorové ochrany podle svých požadavků.

Sestavené startéry
Produkty v řadě modulárních komponentních
systémů jsou k dispozici jako jednotlivé
komponenty, nebo jako otevřené či uzavřené
sestavy, které vám mohou ušetřit čas a práci.

Stykače lze používat k řízení oddělení
obvodů, přemostění nebo rezistivních zátěží.
Energeticky úsporné cívky snižují generované
teplo a související náklady.
Typ 140MT/MP lze použít jako manuální ovladač
motoru v skupinových instalacích motorů nebo
jako odpojovač obvodu motoru. Jmenovité
hodnoty vývodů 140MT umožňují použít menší
vodiče v skupinových instalacích motorů,
a ušetří vám tak instalační náklady.
Typ 140MT je specifikován jako kombinovaný
kontrolér motoru typu E s vlastní ochranou nebo
jako kombinovaný kontrolér typu F se stykači
100-C a 100-E, a nevyžaduje proto samostatná
zařízení na ochranu vedlejších obvodů.

Obsáhlá řada plně integrovaného příslušenství
poskytuje flexibilní, modulární řízení.

Zařízení motorové ochrany
a ochranné motorové jističe
Rozšířený rozsah jmenovitých hodnot, vyšší výkonnost

Společnost Rockwell Automation nabízí dvě řady motorové ochrany a ochranných
motorových jističů.
Řada ochranných motorových jističů Bulletin 140MP nabízí v cenově výhodném
provedení nejběžněji využívané funkce. Řada Bulletin 140MP poskytuje magnetický
zkratový jistič a tepelnou ochranu proti přetížení do 32 A.
Produkty řady Bulletin 140MT nabízejí rozšířený rozsah jmenovitých hodnot, který
umožňuje použití sestavených startérů bez doplňujících ochranných zařízení pro
vedlejší obvody. Jmenovité hodnoty vývodů vám ušetří náklady, jelikož dovolují
používat menší vodiče v skupinových instalacích motorů. Produkty řady Bulletin
140MT jsou k dispozici jako motorová ochrana pro startéry složené ze tří komponent
a jako ochranné motorové jističe pro startéry složené ze dvou komponent.
Speciální verze 140MT splňují specifické požadavky konkrétních aplikací.
Jako příklady lze jmenovat 140MT-D9V pro aplikace na výstupu frekvenčního
měniče v sestavách s více motory nebo 140MT-D9T, který je vhodný na ochranu
vysokofrekvenčních motorů s velkými nárazovými proudy.
Všechny produkty řady Bulletin 140 jsou k dispozici s konektory pro přímé připojení
k stykačům řady Bulletin 100-K/C/E.

Naše ochranné motorové
jističe poskytují ochranu
proti zkratu a přetížení a jsou
k dispozici pro široký rozsah
velikostí motorů a typů
instalací.

Produktová řada

Ochranné motorové jističe
a zařízení motorové ochrany
Zařízení motorové ochrany poskytují ochranu vedlejších obvodů a magnetickou protizkratovou ochranu a jsou kombinována se samostatným
relé chránícím proti přetížení. Ochranné motorové jističe mají zabudovanou ochranu proti přetížení motorů, a doplňující ochranné relé proto
není zapotřebí.

Bulletin
140MP-A

Bulletin
140MT-C

Bulletin
140MT-D

Bulletin
140M-F

Rám C

Rám D

Rám F

32 A

32 A

40 A

45 A

0,1...32 A

0,1...32 A

0,4...40 A

6,3...45 A

Standardní magnetická spoušť

140MT-D9E

140MT-F8E

Magnetická spoušť s vysokou úrovní

140MT-D9T

140MT-F8T

Pouze magnetická jednotka spouště (motorová ochrana [MCP])

140MT-D9N

140MT-F8N

10

10

Velikost rámu
Max. proud Ie
Jmenovitý proud
Protizkratová ochrana

Ochrana před přetížením
Třída spouště

10 A

10

Citlivost na ztrátu fáze
Kompatibilita pro zapojení za frekvenční měnič (VFD)

140MT-D9V...

Ochrana vývodů
Manuální kombinovaný ovladač motoru s vlastní ochranou (typ E)
UL 60947-4-1, CSA C22.2, č. 60947-4-1(1)
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1
CE
ATEX

(2)

IECEx

(2)

EAC
CCC
KC
CB Scheme
(1)

Další informace naleznete v publikaci 140-TD006 | (2) Neplatí pro zařízení kat. č. 140MT-D9N...

Stykače
Flexibilní, modulární a snadno použitelné
Společnost Rockwell Automation poskytuje kompletní řadu stykačů podle norem
NEMA a IEC ve velikostech NEMA 00 až 8 nebo velikostech IEC 5 až 2650 A. Všechny
se vyznačují výhodami plynoucí z naší legendární kvality, bezkonkurenční sítě
podpory, rozsáhlého výběru, nástrojů pro návrh a širokého sortimentu příslušenství.
Stykače jsou k dispozici jako samostatné produkty, nebo je lze kombinovat
s kompatibilními jističi a ochrannými relé a tvořit tak systémy spouštění motorů
složené z dvou nebo tří komponent. Obsáhlý sortiment příslušenství pomáhá
řešit běžné i ne zcela běžné problémy. Mnoho volitelných možností lze získat jako
předkonfigurované otevřené nebo uzavřené spouštěče se snadno zapojitelnými,
barevně kódovanými přívody.

Naše stykače podle
norem NEMA a IEC lze
snadno vybírat i používat
s širokým sortimentem
příslušenství, které
v kombinaci poskytne
flexibilní a modulární
řešení

Produktová řada

Globální stykače
Naše stykače řady Bulletin 100 jsou navržené podle norem IEC a představují mezinárodně přijímané
řešení pro aplikace průmyslového řízení.

Šíře řady

Bulletin
100-K

Bulletin
100-C

Bulletin
100-E

Miniaturní

Komponentní

Architektura

5...12 A

9...97 A

9...2650 A

Minimalizované požadavky na napájení: Nárazová úroveň VA snížená o 68 % a VA při utěsnění
o více než 75 % oproti standardním, neelektronickým cívkám
Zjednodušený výběr díky elektronickým AC/DC cívkám s širokým rozsahem
Volitelně k dispozici bezpečnostní verze
Stejné rozměry pro AC a DC
Zabudovaný svodič přepětí
Reverzibilní cívkové výstupy (strana napájení nebo zátěže)

12 a 24 V DC
Volitelně

DC cívky

AC a DC cívky
Bez nutnosti
demontáže

Mechanické blokování eliminuje prostor mezi stykači pro reverzibilní stykače
Volitelné zabudované rozhraní PLC bez vložených relé
Umožňuje čelní a postranní montáž pomocných kontaktů
Volitelný čelní pomocný montážní prvek s vývody cívky usnadňuje propojení spouštěčů
složených z tří komponent
Volitelné elektronické nebo pneumatické časovací moduly (9…97 A)
Kompatibilní s elektronickými ochrannými relé
Kompatibilní s bimetalovými ochrannými relé

> 100 A

Produktová řada

Stykače podle norem NEMA
Když vaše aplikace vyžaduje stykače podle norem NEMA, společnost Rockwell
Automation nabízí dvě různé volitelné možnosti: tradiční řadu Bulletin 500
pro nejdelší životnost v těch nejnáročnějších aplikacích a cenově výhodné
a prostorově úsporné stykače Bulletin 300.

Bulletin
300

Šíře řady
Prostorově úsporné

Bulletin
500

Standardní

Energeticky
úsporné

Tradiční

NEMA velikosti 0…3

NEMA velikosti 00…8

NEMA velikosti 00…5

Až o 25 % menší instalační prostor
než tradiční typy dle NEMA

Energeticky úsporné cívky s širokým rozsahem
Volitelně k dispozici bezpečnostní verze
Bezpečné pro prsty
Volitelné zabudované rozhraní PLC bez vložených relé
Možnost montáže na DIN lištu

NEMA velikosti 4...8
Až do velikosti 3

Zabudovaný svodič přepětí
Vyhovuje globálním normám
Mechanické blokování eliminuje prostor mezi stykači pro reverzibilní stykače
Kontroly a údržbu lze provádět bez demontáže stykače z panelu
Volitelný horní vývod vodičů pro pohodlné zapojení napájení
Možnost oprav přímo v provozu
Volitelné nástavce napájecích kontaktů pro flexibilní použití
Celoživotní záruka na cívku
Kompatibilní s elektronickými ochrannými relé
Kompatibilní s eutektickými ochrannými relé

Lze konfigurovat s až
5 póly

Motorová ochranná relé
Inteligentní zařízení pro inteligentnější stroje

Řada zařízení pro motorovou ochranu Allen-Bradley nabízí celý rozsah od
jednoduché, jednoúčelové ochrany po ochranu založenou na novějších
technologiích včetně diagnostiky a integrace do platformy Logix.
Elektromotory tvoří pomyslnou páteř dnešního moderního průmyslu a poskytují
mechanickou energii nezbytnou pro většinu výrobních procesů. Pokud jsou nadměrně
a příliš často přetěžovány, vyvstává nebezpečí nákladného poškození zařízení
a neplánované odstávky provozu.

Příčiny selhání motorů

5%

TYČ ROTORU

10%

NEZNÁMÁ

16%

51

%

EXTERNÍ

LOŽISKO

2%

SPOJ HŘÍDELE

16%

VINUTÍ STATORU

75 % závad motorů lze
předcházet vhodnými
ochrannými opatřeními
Zdroj: IEEE Petro-Chemical Paper PCIC-94-01.

Produktová řada

Ochranná relé
Řada zařízení motorové ochrany Allen-Bradley zahrnuje
bimetalová zařízení i celý sortiment elektronických
produktů včetně těch, které integrují novější technologie
ochrany proti přetížení s možnostmi diagnostiky
a zapojení do sítí.

Bulletin 193 T/K
Bimetalové
Přetížení
Ztráta fáze
Porucha uzemnění
Nevyváženost proudu
Blokování
Nad-/podpětí
Nevyváženost napětí
Nadměrný/nedostatečný výkon
% proudu při plném zatížení
% využití tepelné kapacity
Napětí
Napájení
Energie
DeviceLogix™
Procesor Logix
K dispozici verze NEMA

Bulletin
193 E100

Bulletin
193 E200

Bulletin
193 E300

Nástroj pro stanovení odolnosti vůči zkratovému proudu (SCCR)
Dokumentace jmenovité odolnosti vůči zkratovému proudu je pro vás jakožto výrobce strojů jednodušší než kdykoli dříve
Společnost Rockwell Automation nabízí exkluzivní on-line
nástroj na stanovení globálních úrovní odolnosti vůči zkratovým
proudům.
Tento nástroj uživatelům umožňuje vybírat specifické kombinace
komponent Allen-Bradley, které se chystají použít – jističe,
stykače, ochranná relé – na jejichž základě získají ucelený souhrn
výsledků testů, který dokumentuje shodu jejich specifických
produktů s normami IEC a UL. Tato dokumentace vychází
z koordinovaného testování prováděného v akreditovaných
zkušebních laboratořích společnosti Rockwell Automation za
přítomnosti zástupců Underwriters Laboratories.

Přístup k tomuto nástroji je na stránce rok.auto/sccr

Spojte se s námi.
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