
Wartości nominalne prądu zwarciowego

Rozwiązania w zakresie sterowania silnikami IEC

Przegląd
Określenie nominalnego prądu 
zwarciowego rozdzielnicy elektrycznej  
może być trudnym wyzwaniem, 
zwłaszcza w przypadku, gdy nie 
uwzględniono odpowiednich warunków 
na początkowym etapie procesu 
wybierania komponentów. 

Firma Rockwell Automation opracowała 
globalne Tabele koordynacji SCCR 
dla rozruszników do silników IEC na 
podstawie zakresu napięcia zasilającego 
silników (50/60 Hz) i poziomów 
oczekiwanych prądów zwarciowych. 
Tabele zawierają jednowierszowy wykaz 
materiałów, umożliwiający szybkie 
wybranie komponentów rozrusznika 
silnika spośród szerokiego zakresu 
wskaźników obwodu mocy na podstawie 
standardowych wymogów zastosowań 
SCCR. 

Dodatkowo dostępne są Testowe listy 
podsumowujące, w których zestawione 
są stosowane parametry testów, 
pokrywające odpowiednie konfiguracje 
rozruszników, napięcia silnika 
i oczekiwanych prądów zwarciowych. 
Te listy podsumowujące opracowano 
z zachowaniem zgodności z normami 
IEC oraz UL i w większości przypadków 
są certyfikowane przez Underwriters 
Laboratories i kontrolowane 
w akredytowanych instytucjach 
badawczych Rockwell Automation.

Globalne rozwiązania SCCR:

Rozruszniki silników:
• Rozrusznik 3-aparatowy: wyłącznik 

magnetyczny + stycznik + przekaźnik 
przeciążeniowy Rozrusznik 3-aparatowy: 
bezpiecznik + stycznik +  
przekaźnik przeciążeniowy 

• Rozrusznik 2-aparatowy: wyłącznik  
magneto-termiczny + stycznik 

• 2-aparatowy podajnik obciążenia: obudowa 
formowana wyłącznik + stycznik

Ochrona obwodu rozgałęzionego:
• Bezpieczniki

• Wyłączniki automatyczne

DOL, praca rewersyjna i konfiguracje 
gwiazda-trójkąt

Wielkości silników:
• 1/2–300 KM

• 0,16–400 kW

Zakresy napięć znamionowych:
• 380–400 V, 50 Hz

• 415 V, 50 Hz

• 440 V, 50 Hz

• 460 V (znamionowe 480), 60 Hz

• 500 V, 50 Hz

• 525 V, 50 Hz

• 575 V (znamionowe 600), 60 Hz

• 690 V, 50 Hz

Zgodność z normami:
• Standard UL 508 i High Fault SCCR

• Kombinowane sterowniki silników UL 508

• IEC 60947-4-1, koordynacja zwarciowa typ 1 
i typ 2

• Listing i certyfikacja UL

Rodzina rozruszników silnikowych MCS

Tabela koordynacji SCCR i testowy list 
podsumowujący
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Narzędzie konfiguracyjne SCCR — 
NOWOŚĆ! Dostęp przez sieć web
www.rockwellautomation.com/go/etools

Tabela wyboru rozruszników 2-aparatowych MCS*

Testowy list podsumowujący rozrusznika 
2-aparatowego MCS*

* TYLKO PRZYKŁADY, aktualna dokumentacja dostępna pod adresem  
   www.rockwellautomation.com/go/etools.
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