Globální jmenovité zkratové proudy
Softstartéry SMC™

Globální řešení zkratových proudů:
Softstartéry:
• SMC™-3
• SMC™-50
• SMC™ Flex
Ochrana vedlejších obvodů:
• Pojistky
• Jističe
Vlastnosti spouštění motoru:
• Standardní zatížení
• Vysoké zatížení
Připojení motoru:
• Vedení
• Trojúhelník
Velikosti motorů:
• 1/2…300 hp
• 0,37…400 kW
Globální napětí:
• 220 V, 50 Hz
• 230 V, 60 Hz
• 380…400 V, 50 Hz
• 415 V, 50 Hz
• 440 V, 50 Hz
• 460 V (480 V vedení), 60 Hz
• 500…525 V, 50 Hz
• 575 V (600 V vedení), 60 Hz
Dostupné poruchové úrovně:
• 50…100 kA
Shoda s normami:
• UL 508A – standardní a vysoká úroveň SCCR
• IEC 60947-4-1 – koordinace zkratu typu 1
a typu 2
• Registrace a certifikace UL

Přehled

Řada softstartérů SMC

Stanovení jmenovitého zkratového proudu kompletního elektrického
rozvaděče může být velmi náročné, zvláště pokud nejsou řádně uváženy
veškeré aspekty během počátečních fází procesu výběru součástí.
Společnost Rockwell Automation vytvořila globální tabulky pro výběr
jmenovitých zkratových proudů pro obvody softstartérů SMC na základě
společných globálních napětí pro motory (50/60 Hz) a poruchových
úrovní jmenovitých zkratových proudů. Tyto tabulky poskytují uživatelům
možnost vybírat součásti obvodů motorových startérů v širokém rozsahu
jmenovitého výkonu (hp nebo kW) na základě požadavků aplikace na
společný jmenovitý zkratový proud.
Tabulky pro provedení výběru jsou založeny na shodě s normami IEC
a UL a ve většině případů jsou otestovány pod nezávislým dohledem ze
strany organizace Underwriters Laboratories v akreditovaných zkušebních
zařízeních společnosti Rockwell Automation.

Nástroj pro výběr globálních
jmenovitých zkratových proudů –
NOVINKA!
Přístup přes web
www.rockwellautomation.com/go/etools

Tabulka pro výběr startérů SMC-50 s pojistkovou ochranou*

Seznam
materiálu pro
jedno napájecí
vedení

* POUZE VZORKY, aktuální dokumentaci naleznete na stránkách www.rockwellautomation.com/go/etools.
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