
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ръчни Моторни Пускатели 
Ръководство 
 

Предговор 
 

      Следващата информация е предоставена с цел правилно използване на 

ръчните моторни пускатели на ABB и всички техни възможности. 

      Това ръководство е написано, за да бъде общо ръководство за хората, 

работещи с приложения на ръчни моторни пускатели, но също така и за тези, които 

просто се интересуват и искат да научат повече за продукта. 

      Ръководството не е нито пълно техническо ръководство нито е ръководство за 

всички типове ръчни моторни пускатели на ABB, които могат да съществуват на 

пазара. То е допълнение към каталога, информационните листи и брошури, които 

имаме за нашите продукти и дава общ преглед на това, което трябва да се знае, 

когато работите с ръчните моторни пускатели. 

     Цялата информация, представена в това ръководство е само обща и всяко 

отделно приложение трябва да бъде разгледано като отделен случай. Винаги 

следвайте всички национални и местни разпоредби/ кодекси за вашата конкретна 

инсталация. 

 
 
 

 

 
 
 



Съдържание  

 

Най - голям риск за електрическите двигатели, като помпи 

например, е прегряването. Анормалното повишаване на 

температурата може да бъде предизвикано от претоварване, 

електрически повреди, проблеми с охлаждането или 

неправилни параметри на работа или работни условия. Това 

разделя двигателите и помпите от останалите товари, като 

нагревателни съпротивления и лампи. 

 

 

Примери за такива претоварвания са: 

 

Претоварвания, предизвикани от свръх ток  

- Блокиран ротор, 

- продължителен период на стартиране или спиране, 

- Промяна на коефициента на триене на задвижвания двигател  

- Недопустими пулсации при работа 

- Продължително претоварване при непрекъсната работа  

- Ниско напрежение 

Проблеми със захранването, които могат да предизвикат 

несиметрични токове  

- Късо съединение към земя 

- Загуба на фаза 

- Не балансираност на фазите от страната на захранването  

- Късо съединение между намотки или между навивки  вътре в 

двигателя 

 

Проблеми с охлаждането  

- Намален поток на конвенция поради прах или замърсяване  

- Ниска плътност на въздуха поради монтаж при неправилна 

надморска височина  

- Параметри на околната среда 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 



Съдържание  

Двигатели с накъсо съединен ротор 
 

Двигателят с накъсо съединен ротор е най-често срещаният тип 

двигател на пазара. Той е относително евтин и обикновено 

разходите за поддръжката му са малки. Има много различни 

производители, представени на пазара, които продават на 

различни цени. Не всички двигатели имат една и съща 

ефективност и качество като, например, двигателите на ABB. 

 

Стартовият ток на двигателите е характеристика на двигателя. 

Времето за стартиране е функция от въртящия момент на 

товара, инерцията и въртящия момент на двигателя и се влияе 

от технологията на производство на двигателя. Тъй като 

стартовия ток (6-8 x Ie) винаги е много по-голям от номиналния 

работен ток Ie, изключително дългия период на стартиране или 

спиране ще предизвика претоварване (повишаване на 

температурата) на двигателя. Това може да причини 

електромеханичен удар или повреда на изолацията на двигателя. 

 

Животът на електрическия двигател е свързан с температурното 

натоварване. Като приблизителна оценка, животът на 

изолацията на намотките намалява наполовина всеки път когато 

температурата бъде превишена с 10° C. Въпреки това, дори леко 

увеличение на температурата ще намали живота значително 

живота на двигателя. 
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Въведение 

Типове моторни пускатели 

Моторният пускател трябва да има следните характеристики: 

- Защита от късо съединение 

- Термична защита 

- Превключвателна способност 

 

За да осигури подходяща защита срещу късо съединение, трябва 

да бъде избрано правилното устройство за защита срещу късо 

съединение. Въз основа на параметрите на двигателя и 

напрежението, трябва да се използва или предпазител със 

стопяема жичка или автоматичен предпазител или ръчен 

моторен пускател. 

 

За да осигури термична защита на двигателя, трябва да бъдат 

избрани подходящи устройства, въз основа на тока на двигателя 

и типа стартиране. Устройствата за термична защита са релета 

срещу претоварване и електронни, биметални или ръчни 

моторни пускатели. 

 

За включване на двигателя, което се случва при стартиране и 

ускоряване до нормална скорост, се използва контактор, ръчен 

моторен пускател или софтстартер  

 

Ръчните моторни пускатели на ABB включват широка гама 

продукти, осигуряващи високо ефективна защита на двигатели 

до 100 A. Изключвателният капацитет на късо съединение на 

тези устройства може да достигне до 100 kA, в зависимост от 

използвания тип MMS и от работното напрежение без да е 

необходима специална насрещна защита.  Типовете MMS 

устройства са разделени в четири размера на основата за лесен 

избор, съгласуваност и инсталиране за различни приложения  

- Гамата MS116 до 32 A с ширина от само 45mm. 

- Гамата MS132 до 32 A с ширина от само 45mm. Налични и с 

UL Тип E + F. 

- Гамата MS450 до 50 A. Тя осигурява защита от претоварване 

при изключване клас 10. 
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- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
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- Положение за монтаж 

 



Съдържание  

 

-  Гамата MS49x до 100 A и нашите най-големи MMS. Те са 

налични в три модела с обхвати с различен изключвателен 

капацитет и клас на изключване 10 за защита от претоварване 

MS45x и MS49x са най-добрият избор за по-големи приложения 

и са налични с UL Тип E. 

 

Гамата MS325 до 25 A има най-ниски стойности на „пропусната 

енергия” в случай на късо съединение. MS325 е идеален за 

модулни приложения с монтаж на DIN шина. Налични с UL Тип 

E. 

 

MS116, MS132 и MS325 могат да бъдат съчетани лесно с 

модулната система за разпределение ABB Smissline, като така се 

осигурят разнообразни и гъвкави средства за разпределение на 

захранването до широк обхват електрически устройства. 

Smissline е отлича за приложения с групи двигатели и други 

модулни ABB продукти, монтирани на DIN шина. 

 

Тези ръчни моторни пускатели са проектирани да бъдат лесно 

съгласувани с различни други компоненти на ABB. Тези 

компоненти включват блок – контактори и миниатюрни 

контактори, както и автоматични прекъсвачи и разединители. 

Заедно с ръчните моторни пускатели, тези ABB компоненти 

формират комбиниран съгласуван моторен пускател за голямо 

разнообразие от приложения. 

Ръчният моторен пускател е надеждно, рентабилно решение за 

моторна защита в множество промишлени приложения, като 

например: 

- Отопление, Вентилация, Въздушна климатизация (HVAC) 

- Мини 

- Дървопреработвателни предприятия 

- Водни пречиствателни станции за отпадни води  

- Конвейерни системи 

- Помпи 

- Опаковъчни машини  
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Основни функции 

Функция 

Ръчните моторни пускатели защитават двигателя и 

инсталацията срещу късо съединение и претоварване. Те са три 

полюсни електромеханични защитни устройства с 

освобождаване за защитата от претоварване и късо съединение. 

Освен това, те осигуряват функция на разединяване за защитна 

изолация на инсталацията от захранването и могат ръчно да 

превключват товари. 

 

Ръчните моторни пускатели отговарят на изискванията в 

съответствие с IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1 и UL 60947-4-

1A (предишен UL 508). Защитната функция се реализира със 

следните под- функции: 

- Защита от претоварване 

- Защита от късо съединение 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

 

При възникване на претоварване или късо съединение, ръчният 

моторен пускател разединява всички фази на линията. Така 

захранването на защитавания двигател се изключва директно. 

 

Освен това, ръчните моторни пускатели на ABB увеличават 

надеждността на приложението поради тяхното кратко време за 

реакция, като изключват двигателя в рамките на милисекунди, с 

което се предотвратява повреждането на двигателя. 

Терминът "ръчен моторен пускател" не се споменава в IEC 

стандартите. Други термини са прекъсвач за защита на двигател 

или просто прекъсвач. 
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Съдържание 
Освобождаване (изключващ елемент) 
 
Ръчните моторни пускатели са снабдени със следните 

изключватели: 

- инверсен с време закъснение максимално токов изключвател 

за защита от претоварване  

- незабавен изключвател за защита срещу късо съединение 

Инверсният максимално токов изключвател с време закъснение 

е регулируем за тока на входа на двигателя. 

 

Магнитните защити на ръчни моторни пускатели само са 

оборудвани единствено с незабавен изключвател за защита 

срещу късо съединение. Те винаги се използват в комбинация с 

контактор и реле срещу претоварване, тъй като тези устройства 

не могат да осигурят защита на двигателя срещу претоварване.В 

случай на претоварване на двигателя, релето срещи 

претоварване прекъсва, а контакторът ИЗКЛЮЧВА. Въпреки 

това, магнитната защита на ръчният моторен пускател винаги 

остава ВКЛЮЧЕНА. Магнитната защита на ръчния моторен 

пускател прекъсва само в случай на късо съединение и 

отстранява повредата. Следователно този пускател позволява 

разделяне между претоварваме и късо съединение посредством 

отделни сигнали. 

 

Защита от претоварване 
Действителният ток на двигателя, който се защитава се 

настройва на скалата. Ръчният моторен пускател има скала за 

настройка в ампери, която позволява устройството да бъде 

настройвано директно без допълнителни изчисления. В 

съответствие с международните стандарти, токът на настройка 

се определя от номиналния ток на двигателя и токът, който не 

предизвиква изключване (няма изключване при 1.05 x I, 

изключване при 1.2 x I; I = ток на настройка). 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание 
Защита от късо съединение 
Заводската настройка на незабавното прекъсване при късо 

съединение е фиксирана стойност на номиналния работен ток, 

умножена с коефициент, като п този начин се осигурява директен 

пуск на двигателя с надеждна защита. 

 

Клас на изключване (КЛАС) 
Ръчните моторни пускатели имат различни класове на 

изключване  в съответствие с IEC 60947-4-1 и UL 60947-4-1A. 

Класът на изключване на ръчния моторен пускател означава 

максималното време за изключване от студено състояние. Това 

време за изключване се отнася до постоянен симетричен 

триполюсен товар със 7.2 x тока на настройка. 

 

Времето за изключване в съответствие с IEC 60947-4-1 и UL 

60947-4-1 може да видите на фигурите "Характеристика на 

изключване". 
 

 Време за изключване Tp [s] at 7.2 x Ie 

10A 2 <Tp <10 

10A 4 <Tp < 10 

20A 6 <Tp < 20 

 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание 
Характеристики “Ток - Време” 

(характеристики на изключване) 
 

 

Върху кривата на характеристиката ток – време, се прилага 

характеристиката на изключване на универсалния 

изключвателен за максимален термичен ток с време закъснение 

механизъм за постоянен (DC) и променлив (AC) с честота 50/60 

Hz. 

 

За три полюсни товари и токове между 3 - 8 пъти тока на 

настройка, отклонението от времето за изключване  е ± 20 %. 

 

Характеристиките на изключване на механизма за незабавно 

изключване от късо съединение е базиран на номиналния 

работен ток Ie, който, в случай на ръчен моторен пускател, е 

същия както горната стойност на обхвата на настройка. По-

ниските настроени стойности за тока водят до по-висок 

коефициент за тока на изключване на механизма за незабавно 

прекъсване при късо съединение. Кривите на характеристиките 

на изключване са валидни за студено състояние; в топло 

състояние, времената за изключване на универсалния 

максимално токов термичен механизъм за изключване с 

времезакъснение имат по-висока степен на разпространение и 

могат да намалеят с около 25 %. 
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-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание Условия и номинални стойности 
 

Номинално работно напрежение (Ue) 
Номиналното работно напрежение на ръчния моторен пускател 

е стойността на напрежението между фазите, което определя 

възможното приложение на ръчния моторен пускател, което 

трябва да бъде разгледано в комбинация с номиналния работен 

ток. 

 

Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
Номиналният капацитет на задействане при късо съединение 

(ток, напрежение) в токът на късо съединение, който ръчният 

моторен пускател може да задейства при номинално 

напрежение, номинална честота и фиксиран фактор мощност. 

Той се изразява като максималния потенциален пик на тока. 

 

Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 
Номинален капацитет на изключване на късо съединение (ток, 

напрежение) е токът на късо съединение, който ръчният 

моторен пускател може да изключи при номинално напрежение, 

номинална честота и фиксиран фактор мощност. Той се 

изразява като максималния потенциален пик на тока. Той се 

изразява като номинален основен капацитет на изключване на 

късо съединение или номинален работен капацитет на 

изключване на късо съединение. 
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на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 
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- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание 
Номинален пределен капацитет на 

изключване на късо съединение (Icu) 

съгласно IEC/EN 60947-2 
Това е максималния капацитет на изключване на късо 

съединение (ток, напрежение), което ръчния моторен пускател 

може да прекъсне без да бъде повреден. След прекъсване на 

късо съединение, в случай на претоварване, ръчния моторен 

пускател може да изключва при увеличени отклонения. 

 

Номинален работен капацитет на 

изключване на късо съединение (Ics) 

съгласно IEC/EN 60947-2 
Това капацитета на изключване на късо съединение (ток, 

напрежение), което ръчния моторен пускател може многократно 

да прекъсва без да бъде повреден. 

 

След прекъсване на късо съединение, ръчния моторен пускател 

може лесно да работи при номинален работен ток и да изключва 

в случай на претоварване. 
 

Категории на селективност 
Селективността описва поведението на две защитни устройства, 

свързани последователно в условия на късо съединение. В 

случай на селективни прекъсвания, защитното устройство, 

което е близо до повредата изключва, а следващото във 

възходяща посока не изключва. IEC 60947 определя две 

различни категории прекъсвачи ниско напрежение: 

 

- A  = Прекъсвачи, които не са специално предназначени за 

селективно изключване в условия на късо съединение  

-   B    = Прекъсвачи, които са специално предназначени за 

селективно изключване в условия на късо съединение.   

 

Ръчните моторни пускатели на ABB имат селективност от 

категория A.  
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околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 



Съдържание 
Номинален издържан ток на късо 

съединение (Icw) 
Номиналният издържан ток на късо съединение на елемент от 

оборудването е стойността на кратковременно издържания ток, 

който оборудването може да понесе без повреда при тестови 

условия, определени в съответния продуктов стандарт. За 

оборудването тази стойност е приета. 

 

Компенсиране на температурата на 

околната среда  
Компенсирането на температурата на околната среда  се 

реализира чрез втора биметална пластина, която противодейства 

на максимално токовия термичен изключвателен механизъм с 

времезакъснение. Втората биметална пластина не се загрява от 

тока на двигателя, на се огъва под въздействието на околната 

температура на въздуха. В резултат на това, влиянието на 

околната температура на въздуха върху характеристиките на 

изключване на ръчния моторен пускател се компенсира 

автоматично. 

 

 

 

 

 

Компенсирането на околната температура на въздуха е 

определено в IEC/EN 609471-4-1, в рамките на температурния 

обхват от -5 до +40 °C. 
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- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 



Съдържание 
Условия и номинални стойности 
 

 

Механизъм  за свободно изключване 
Съгласно изискванията на IEC/EN 60947-1, ръчният моторен 

пускател има механизъм за свободно изключване. Това 

означава, че ръчният моторен пускател прекъсва дори ако 

лостът за включване е в положение «ВКЛЮЧЕНО» или се 

задържа с ръка. Съгласно IEC/EN 60204, устройството за 

изключване на захранването също се изисква да има механизъм 

за свободно изключване. 

Чувствителност към отпадане на 

фаза 
Съгласно IEC/EN 609471-4-1, чувствителността към отпадане на 

фаза е характеристика на инверсния максимално токов термичен 

изключвателен механизъм с времезакъснение. В случай на 

загуба на захранване на входа или силен дисбаланс на фазите, 

това ще предизвика изключване на ръчния моторен пускател. 

Навременното изключване в случай на захранване с две фази 

предотвратява продължителната работа със свръх ток на 

останалите фази, което може да повреди двигателя или други 

товари. 

 
 

Граници на задействане  

Без изключване в продължение 

на 2 часа  

 2 Полюс: 1.0 x Ie 

1 Полюс: 0.9 x Ie 

Изключване в рамките на 2 часа 2 Полюс: 1.15 x Ie 

1 Полюс: 0 x Ie 

 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание 
 

При нормална работа, устройството следва да бъде симетрично 

захранено на всички три полюса, за да се предотврати ранно 

изключване, поради чувствителност към загуба на фаза. За да 

защити еднофазно или постоянно токово устройство, всички три 

основни полюса трябва да бъдат включени последователно 

(вижте фигурите). 

 

 

 

Функции и приложения 
 

Функция Тест 
Можете да проверите правилното механично функциониране на 

активните ръчни моторни пускатели като използвате функция 

ТЕСТ. Задействането на тестовото изключване с помощта на 

отвертка симулира прекъсване на ръчния моторен пускател. 

Тази функция е полезна при пускане в експлоатация за проверка 

на свързването на кабелите, включително и на монтираните 

аксесоари. 

Разединяващо устройство с  изолираща 

функция 
Ръчният моторен пускател отговаря на характеристиките за 

прекъсвач, който е подходящ за изолиране в съответствие с IEC 

60947-2, което означава, че ръчния моторен пускател може да 

бъде използван като обикновено разединяващо (изолиращо) 

устройство в съответствие с IEC/EN 60204. 

 

Продуктите са маркирани със символ за изолираща функция в 

съответствие с IEC 60617-7, указание 07-01-03: 

 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 



Съдържание 
Зависимост от честотата 

 

 
Кривите на характеристиката време – ток на механизма за 

незабавно изключване са валидни за честоти от 50 Hz до 60Hz. 

Честоти различни от 50/60 Hz ще влияят върху механизма за 

незабавно изключване. В обхвата 45 ... 66 Hz, работните 

стойности на механизма за незабавно изключване са в рамките 

на посоченото отклонение. С увеличаване на честотата над 60 

Hz или при DC, работните стойности на механизма за незабавно 

изключване се увеличават. За честоти под 50 Hz, работните 

стойности на магнитния изключвател намаляват. 

 

 

 DC 10 Hz 45 ... 66 Hz 100 Hz 

Коефициент 

на корекция 

1.1 0.9 1 1.1 

 

Характеристики на изключване на универсалния максимално 

токов термичен изключвателен механизъм са валидни при 

постоянен ток (DC) и променлив ток (AC, с честоти от 0 Hz до 

400 Hz). За всички работни стойности на изключване, трябва да 

се има предвид отклонение от 20 % (вижте характеристиките 

време – ток). 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание 
Приложение в IT - Системи 
Ръчните моторни пускатели са подходящи за IT системи в 

съответствие с IEC/EN 60947-2 Анекс H. В случай на 3 – фазно 

късо съединение, тяхното поведение е както при други системи. 

Затова се прилагат един и същ капацитет на изключване при 

късо съединение Icu и Ics. 

 

Превключване на DC 
Ръчните моторни пускатели са подходящи и за превключване на 

постоянен ток (DC). Въпреки това, трябва да се имат предвид 

номиналното работно напрежение при DC и капацитета на 

изключване при късо съединение. Специалните изисквания за 

основното фазово свързване също трябва да се имат предвид. 

 

Условия на работа 
Ръчните моторни пускатели са подходящи са ползване при 

всякакъв климат. Те са предназначени за ползване в затворени 

среди, в които няма тежки условия на работа (като прах, 

разяждащи пари или опасни газове). При монтаж в запрашени и 

влажни зони, трябва да бъдат осигурени подходящи табла. 

 

Температура на околния въздух/ 

понижаване  
Допустимите околни температури на въздуха, максималните 

капацитети на изключване, токовете на изключване и други 

ограничаващи условия могат да бъдат видени в техническите 

спецификации и характеристиките на изключване. 

Ръчните моторни пускатели са температурно компенсирани в 

съответствие с IEC/EN 60947-4-1. В зависимост от устройството, 

температурния обхват е между -25 °C и +55 °C или -25 °C и +60 

°C. За температури между +55/ 60 °C и +70 °C, горната 

настроена стойност на регулирания обхват трябва да бъде 

намалена при определени условия. Моля, свържете се с ABB за 

повече информация. 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 

Въведение 

Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 



Съдържание 
Рестартиране 
След прекъсване, инверсния максимално токов термичен 

изключвателен механизъм трябва да се охлади преди да може да 

бъде рестартиран. 

 

Периодично натоварване  
Ръчните моторни пускатели не могат да работят при всяка 

произволна честота на включване, за да се избегне прекъсване. 

Допускат се приложения, които включват до 15 пуска на час. По 

- високи работни честоти са допустими ако съотношението 

между тежест на режима и време за пускане на двигателя е 

допустимо и ако токът на задействане на двигателя не 

надвишава значително шест пъти номиналния работен ток. 

Моля, вижте следващата графика за приблизителни стойности за 

допустима честота на включване. 

 

При по-високи честоти на включване и променлив товар ние 

препоръчваме използването на комбинация от ръчен моторен 

пускател и термисторни защитни релета, например при често 

пускане и спиране. 

 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 
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Типове моторни пускатели 
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-     Функция 
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-     Защита от претоварване 
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(характеристики на изключване) 
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- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 

 



Съдържание 
Инсталиране и пускане в експлоатация 

Монтаж 
- Фиксиран на 35 mm от горната страна на шината съгласно 

DIN EN 60715 

- Закрепване с винтове към стена/ панел. Ръчните моторни 

пускатели могат да бъдат закрепени към стена/ панел, като се 

използват винтове . Ръчните моторни пускатели MS116/ 

MS132 изискват аксесоари. 

 

Единична инсталация: няма директно свързани контактори и има 

минимално разстояние от 9 mm от ляво и от дясно. 

Групова инсталация: контакторът е монтиран директно или 

разстоянието от ляво или дясно е по-малко от 9 mm. 

Ръчните моторни пускатели могат да бъдат поставени от горе 

или отдолу  (за не UL приложения). 

Процедура за настройка на тока на 

двигателя 
Настройте тока на скалата на ръчния моторен пускател с 

помощта на отвертка. 

Минимални разстояния 
По време на инсталация, моля, уверете се, че разстоянието до 

заземените части и частите под напреженеи, както и 

разстоянията до кабелните канали, съдържащи изолационен 

материал, отговарят на  IEC 60947-2. 

Положение за монтаж 
За ръчните моторни пускатели са допустими положения за 

монтаж 1...6 

 

 

Двигатели с накъсо съединен ротор 
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Типове моторни пускатели 

 Основни функции 
 

-     Функция 

-     Освобождаване (изключващ 
елемент) 

-     Защита от претоварване 

-     Защита от късо съединение 

-     Клас на изключване (КЛАС) 

-     Характеристики “Ток - Време” 
(характеристики на изключване) 

 Условия и номинални стойности 

- Номинално работно напрежение (Ue) 
- Номинален капацитет на задействане 

на късо съединение (Icm) 
- Номинален капацитет на изключване 

на късо съединение 

- Номинален пределен капацитет на 
изключване на късо съединение (Icu) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Номинален работен капацитет на 
изключване на късо съединение (Ics) 
съгласно IEC/EN 60947-2 

- Категории на селективност 

- Номинален издържан ток на късо 
съединение (Icw) 

- Компенсиране на температурата на 
околната среда 

- Механизъм  за свободно изключване 

- Чувствителност към отпадане на фаза 

- Функции и приложения 

- Функция Тест 

- Разединяващо устройство с  
изолираща функция 

- Зависимост от честотата 

- Приложение в IT - Системи 

- Превключване на DC 

- Условия на работа 

- Температура на околния въздух/ 
понижаване 

- Рестартиране 

- Периодично натоварване 
 

 Инсталиране и пускане в 
експлоатация 

- Монтаж 

- Процедура за настройка на тока на 
двигателя 

- Минимални разстояния 

- Положение за монтаж 

 

 


