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Funkcje

Typowe obszary zastosowań dla ukła-
dów łagodnego rozruchu serii DS7:
• Napędy pomp: łagodny start trójfa-

zowego silnika indukcyjnego zapo-
biega udarom ciśnienia. Maleje 
mechaniczne obciążenie całej in-
stalacji, a trwałość jest zwiększana.

• Napędy wentylatorów: Przy łagod-
nym rozruchu nie ślizgają się pasy 
klinowe, co eliminuje przedwczesne 
zużycie. Dzięki temu spadają koszty 
produkcji; zwiększa się trwałość in-
stalacji.

• Taśmociągi: Taśma przenośnika 
startuje powoli i bez szarpania. 
Toteż transportowane przedmioty 
nie przewracają się.Sama taśma 
jest chroniona mechanicznie 
i może dzięki temu służyć dłużej.

Dokumentacja

Budowa i montaż są opisane w załą-
czonych wskazówkach instalacyjnych 
oraz w podręczniku.

Wskazówki montażowe
AWA 8250-2541: dla urządzeń o wiel-
kości 1 (do silników o prądzie do 12 A)
AWA 8250-2542: dla urządzeń o wiel-
kości 2 (do silników o prądzie do 32 A)
AWA 8250-2543: dla urządzeń o wiel-
kości 3,  4 (do silników o prądzie 
do 200 A)

Wskazówki doboru:
www.moeller.pl/softstartery

Dokumentacja
AWB 8250-1634

Aktualną dokumentację do układów 
łagodnego rozruchu serii DS7 można 
odszukać w Internecie:
 www.moeller.pl/softstartery

Opis

Zastosowanie

Softstartery serii DS7 są dwufazowo 
sterowanymi urządzeniami do łagod-
nego rozruchu w zastosowaniach ze 
standardową częstością łączeń 
w zakresie mocy od 3 do 200 A (od 1,1 
do 110 kW przy  napięciu sieci 400V).
Procesy przejściowe oraz składowe 
stałe prądów są podczas startu znacz-
nie zredukowane, co gwarantuje rów-
nomierny rozruch silnika.
Specjalna metoda sterowania (asyme-
tryczne wyzwalanie) dla funkcji łagod-
nego rozruchu zapobiega składowym 
stałym prądów (patent firmy Eaton Mo-
eller), które zwykle powstają przy dwu-
fazowo sterowanych rozrusznikach. 
To zmniejsza powstawanie eliptyczne-
go pola magnetycznego, które prowa-
dzi do nierównomiernego rozruchu 
silnika i niepotrzebnie go przedłuża. 
Zachowanie ruchu obrotowego z roz-
rusznikiem DS7 jest przez to porówny-
walne z trójfazowo sterowanymi 
softstarterami.

Cechy

• Czas rampy nastawiany od 1 do 30 s 
(przy rozruchu) wzgl. od 0 do 30 s 
(przy zatrzymaniu)

• Napięcie początkowe (lub moment 
początkowy) jest do ustawienia za 
pomocą potencjometra w zakresie 
od 30 do 100 procent napięcia sieci.

• Wyraźna redukcja prądu włączania 
dzięki krótkiemu czasowi rampy roz-
ruchowej (przynajmniej 1 s) przy 
włączaniu oświetlenia i ogrzewania

• Wewnętrzny przekaźnik obejściowy 
w urządzeniach typu DS7-340: 
załączany automatycznie 
po zakończeniu rampy i mostkujący 
wewnętrzne tyrystory.

• Dzięki temu bez dodatkowych 
środków osiąga się poziom zakłóceń 
radiowych B.

• Termiczne obciążenie silnika jest 
mniejsze niż w przypadku bez asy-
metrycznego wyzwalania.

• Przewidywane specjalnie do obwo-
dów z długimi przewodami.
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