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Przegląd systemu
Układy łagodnego rozruchu
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Aparaty podstawowe

Układy łagodnego rozruchu DM4 3
Znamionowa moc silnika
• od 7,5 do 500 kW przy sposobie 

podłączenia „In-Line“ (przed obciążeniem, 
standardowo)

• od 11 do 900 kW przy sposobie podłączenia 
„In-Delta“(układ: pierwiastek z 3, w trójkąt)

10 przygotowanych standardowych aplikacji 
umożliwia bezpośrednią pracę i wybór 
zestawu parametrów za pomocą przełącznika 
obrotowego
Czas rampy nastawiany od 1 do 255 sekund
Funkcja oszczędności energii optymalizuje 
sprawność i współczynnik mocy
Nastawiane ograniczenie prądu zapobiega 
wysokim prądom rozruchowym
Praca jako sterownik napięcia dla 3-fazowych 
obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 
od 16 do 900 A (400 V)
Dobór a Projektowanie elementów 
łączących i zabezpieczających 
Wskazówki dotyczące zamówienia 
a Strona 14/20

Elementy funkcyjne

Panel obsługi DE4-KEY-2 1
nakładany na softstartery DM4, 
z 8 przyciskami funkcyjnymi i wyświetlaczem 
tekstowym, przełączany język (D/GB)
Wskazówki dotyczące zamówienia 
a Strona 14/21

Moduły komunikacyjne 2
DE4-COM-2X
Złącze szeregowe RS485/RS232
DE4-NET-DP2
Interface PROFIBUS-DP
Wskazówki dotyczące zamówienia 
a Strona 14/21

Podstawa bezpiecznika 4
do zewnętrznej instalacji topikowych 
zabezpieczeń półprzewodników
Wskazówki dotyczące zamówienia 
a Strona 14/12

Bezzwłoczne bezpieczniki topikowe 
do półprzewodników

5

Bezpieczniki do ochrony półprzewodników, 
alternatywnie do bezpośredniego 
wbudowania do układów DM4 
lub do zewnętrznego nabudowania
Dobór a Projektowanie elementów 
łączących i zabezpieczających 

Wskazówki dotyczące zamówienia 
a Strona 14/21

DM4
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Opis
Układy łagodnego rozruchu

Softstarter/regulator napięcia DM4: Cechy wyrobów

Urządzenia serii DM4 obejmują górny zakres mocy programu układów łagodnego 
rozruchu firmy Moeller. Softstartery DM4 o mocach od 7.5 kW przeznaczone są 
do zadań napędowych o dużych wymaganiach. Zasadnicze cechy są następujące:
• ograniczenie prądu
• wysoka przeciążalność
• duży zakres mocy do 500 kW (wzgl. 900 kW przy podłączeniu „In-Delta”)
• przygotowane do wyboru zestawy parametrów do standardowych aplikacji
• wszystkie parametry ustawiane także indywidualnie
• panel obsługi z wyświetlaczem tekstowym (opcja)
• programowane wyjścia przekaźnikowe i analogowe
• możliwość włączenia w sieć
• funkcja sterowania napięciowego (sterowanie fazowe) wybierana programowo

Praca jako 3-fazowe układy łagodnego rozruchu

Aparaty serii DM4 są układami łagodnego rozruchu do standardowych trójfazowych 
silników asynchronicznych. 
Sposób podłączenia określa zakres mocy:
• przy podłączeniu „In-Line” (przed obciążeniem, standard) od 7.5 kW do 500 kW 

przy 400 V 
• przy podłączeniu „In-Delta”: od 11 kW do 900 kW przy 400 V, przy czym każda faza 

softstartera połączona jest szeregowo w pojedynczym uzwojeniem silnika 
(koniecznych 6 przewodów, silnik tylko w połączeniu trójkąta).

Typowe obszary zastosowań łagodnego rozruchu

• Napędy pomp: łagodny start zapobiega udarom ciśnienia. Maleje mechaniczne 
obciążenie całej instalacji, a trwałość jej części jest zwiększana.

• Napędy wentylatorów i sprężarek: dzięki łagodnemu rozruchowi nie ślizgają się pasy 
klinowe, co eliminuje przedwczesne zużycie. Przez to spadają koszty produkcji, 
a zwiększa się trwałość instalacji.

• Taśmociągi: Zamiast „szarpnięcia” przy uruchomieniu, taśma startuje łagodnie, 
a przenoszony towar nie przewraca się. Sama taśma jest chroniona mechanicznie 
i może służyć dłużej. 

• Piły tarczowe, piły taśmowe: Przez ograniczenie prądu przy uruchamianiu unika się 
udarów prądu. Do tego dochodzą oszczędności przy kosztach zamawianej energii 
elektrycznej oraz ograniczenie taryfy mocy szczytowej u dostawcy.

• Mieszadła, miksery: jak wyżej.
• Młyny, kruszarki: jak wyżej.

Praca jako 3-fazowe układy regulacji napięcia

Aparaty serii DM4 można programowo przestawić w tryb regulacji napięcia 
przemiennego. Zakres prądów wynosi od 16 A do 900 A przy 400 V (możliwe tylko 
podłączenie standardowe, układ „In-Line”!).
Pracować mogą zarówno w układzie prostego sterowania jak i w zamkniętym układzie 
regulacji.
Aparaty posiadają dwa wejścia analogowe dla wartości zadanej i bieżącej 
oraz dodatkowe wewnętrzne sprzężenie prądowe.
Do parametryzacji w trybie regulacji napięcia konieczny jest w każdym przypadku 
dodatkowy panel obsługi lub złącze szeregowe a programem na PC. 

Typowe obszary zastosowań do sterowania napięciowego

• Urządzenia grzewcze: Płynne sterowanie temperaturą zmniejsza termiczne 
i mechaniczne obciążenia elementów grzejnych i przedłuża okres użytkowania.

• Sterowanie oświetleniem: Łagodne załączanie lamp ogranicza pobór prądu w stanie 
zimnym. Przez wykorzystanie optymalnego punktu pracy lamp zmniejsza się zużycie 
prądu przy jednakowej mocy świecenia oraz rośnie ich trwałość. Do tego dochodzą 
oszczędności przy kosztach zamawianej energii elektrycznej oraz ograniczenie taryfy 
mocy szczytowej u dostawcy.

• Generatory ozonu: regulacja transformatorów wysokiego napięcia.

Dokumentacja

Dokumentację do układów łagodnego rozruchu DM4 i paneli obsługi DE4-KEY-2 można 
odszukać w Internecie:
http://www.moeller.net/support

L1 L2 L3

T1 T2 T3

AWB8250-1341 Sprzęt i projektowanie
AWB8250-1346 Dobór układów łagodnego rozruchu

Uwagi montażowe
AWA8250-1704 7.5…37 kW
AWA8250-1751 45…75 kW
AWA8250-1752 90…200 kW
AWA8250-1783 250…500 kW

DM4
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Opis
Wyposażenie dodatkowe

Panel obsługi DE4-KEY-2

Układy łagodnego rozruchu serii DM4 są fabrycznie przygotowane do najczęściej spoty-
kanych zastosowań. Zestawy parametrów do różnych typowych aplikacji można wybrać 
za pomocą przełącznika obrotowego. W ten sposób unikamy prowadzącego często do 
błędów ustawiania parametrów dla rozmaitych zastosowań.
Przygotowane dla typowych aplikacji zestawy parametrów mogą być również wybrane 
za pomocą opcjonalnego panelu obsługi z wyświetlaczem tekstowym. Wszystkie para-
metry można za pomocą panelu obsługi odczytać, zmienić i szczegółowo dopasować do 
własnej aplikacji.
Panel obsługi jest potrzebny także wtedy, gdy trzeba przeprogramować cyfrowe i ana-
logowe wejścia / wyjścia softstartera. Alternatywą dla panelu obsługi mogą być moduły 
komunikacyjne.
Softstarter może być za pomocą sieci Suconet K lub PROFIBUS-DP połączony ze sterow-
nikiem PLC. Za pośrednictwem sterownika można ustawiać parametry w tym samym 
zakresie jak z panelu obsługi.

Dokumentacja

Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji: AWB8240-1344. 
Znajduje się ona także w Internecie pod adresem: http://www.moeller.net/support

Przegląd

Zastosowanie

Nakładany moduł komunikacyjny DE4-COM-2X zawiera złącze szeregowe RS 232C/RS 
485 i służy do bezpośredniego podłączenia do komputera PC (połączenie punkt-punkt).
Stosowany do aparatów serii: 
• Układy łagodnego rozruchu DM4

Działanie

Moduł DE4-COM-2X można nakładać i zdejmować podczas pracy. Umożliwia on 
bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów. Napęd można sterować i kontrolować 
poprzez komputer PC. Dodatkowo pokazywane są komunikaty o statusie i błędach.

Uwaga

Kabel do transmisji szeregowej PS416-ZBK-210 do połączenia ze złączem szeregowym 
komputera PC trzeba zamówić osobno.

Cechy

Zasilanie modułu DE4-COM-2X następuje przez gniazdo AIF z aparatu podstawowego 
lub poprzez podwójne śrubowe złącze wtykowe z zewnętrznego zasilacza napięcia 
stałego (+24 V, max. 80 mA).
Złącze RS 232C
• miejsce na 9-pinową wtyczkę SUB-D
• pin 2 (RxD), pin 3 (TxD), pin 5 (GND)
• Połączenie punkt-punkt
• max długość przewodów 15 m
• max szybkość transmisji 19200 bit/s
Złącze RS 485
• 4-biegunowe śrubowe złącze wtykowe
• Topologia sieci: magistrala
• max długość przewodów 1200 m
• max szybkość transmisji 19200 bit/s

Dokumentacja

Szczegółowy opis znajduje się w trójjęzycznej dokumentacji: AWB823-1279-D/GB/F.
Taka dokumentacja nie jest częścią składową dostawy aparatu, ale może być pobrana 
z Internetu pod adresem:
• http://www.moeller.net/support

DE4-COM-2X
Złącze szeregowe RS 232C/RS 485

DE4-…
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Opis
Moduł komunikacyjny

Przegląd

Zastosowanie

Nakładany moduł komunikacyjny DE4-NET-DP2 służy do bezpośredniego podłączenia 
do magistrali sieciowej PROFIBUS-DP (DIN 19245 część 1 i 3).
Stosowany do aparatów serii: 
• Układy łagodnego rozruchu DM4

Działanie

Moduł DE4-NET-DP2 można nakładać i zdejmować podczas pracy. Umożliwia on 
bezpośredni dostęp do wszystkich parametrów. Napęd (Slave) można sterować 
i kontrolować za pośrednictwem sterownika PLC (Master). Dodatkowo pokazywane 
są komunikaty o statusie i błędach.

Cechy

Zasilanie modułu DE4-NET-DP2 następuje z aparatu podstawowego lub poprzez 
podwójne śrubowe złącze wtykowe z zewnętrznego zasilacza napięcia stałego (+24 V, 
max 60 mA).
Wykonanie:
• Miejsce na 9-pinową wtyczkę SUB-D
• Układy napędowe DRIVECOM Profil 20
• Topologia sieci: magistrala PROFIBUS-DP
• Maksymalna długość przewodów: 1200 m do 93.7 kBaud, 25 m przy 12000 kBaud

Dokumentacja

Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji:
AWB8240-1398-D, po niemiecku
Taka dokumentacja nie jest częścią składową dostawy aparatu, ale może być pobrana 
z Internetu pod adresem:
• http://www.moeller.net/support

DE4-NET-DP2
Moduł sieci PROFIBUS-DP

DE4-…
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Dane do zamówienia
Układy łagodnego rozruchu

Napięcie sieci 
zasilającej

Znamionowy 
prąd pracy

Moc 
znamionowa 
trójfazowego 
silnika 
indukcyjnego 
przy 400 V

Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

ULN Ie P

V AC A kW

Softstartery do 37/55 kW przy 400 V
190 – 520 V AC g 0 % 16 7.5/11 DM4-340-7K5

207897
1  szt. Wskazana moc 

znamionowa silnika 
dotyczy podłączenia 
„In-Line“/ podłączenia 
„In-Delta“, klasa 
wyzwalacza CLASS 10.

190 – 520 V ACg 0 % 23 11/15 DM4-340-11K
207898

190 – 520 V AC g 0 % 30 15/22 DM4-340-15K
207899

190 – 520 V AC g 0 % 44 22/37 DM4-340-22K
207900

190 – 520 V AC g 0 % 59 30/55 DM4-340-30K
207901

190 – 520 V AC g 0 % 72 37/– DM4-340-37K
207902

Softstartery do 75/132 kW przy 400 V
190 – 520 V AC g 0 % 85 45/75 DM4-340-45K

207903
1  szt. Wskazana moc 

znamionowa silnika 
dotyczy podłączenia 
„In-Line“/ podłączenia 
„In-Delta“, klasa 
wyzwalacza CLASS 10.

190 – 520 V AC g 0 % 105 55/90 DM4-340-55K
207904

190 – 520 V AC g 0 % 146 75/132 DM4-340-75K
207905

Softstartery do 200/315 kW przy 400 V
190 – 520 V AC g 0 % 174 90/160 DM4-340-90K

207906
1  szt. Wskazana moc 

znamionowa silnika 
dotyczy podłączenia 
„In-Line“/ podłączenia 
„In-Delta“, klasa 
wyzwalacza CLASS 10.

190 – 520 V AC g 0 % 202 110/– DM4-340-110K
207907

190 – 520 V AC g 0 % 242 132/200 DM4-340-132K
207908

190 – 520 V AC g 0 % 300 160/250 DM4-340-160K
207909

190 – 520 V AC g 0 % 370 200/315 DM4-340-200K
207910

Softstartery do 500/900 kW przy 400 V
190 – 520 V AC g 0 % 500 250/400 DM4-340-250K

207911
1  szt. Wskazana moc 

znamionowa silnika 
dotyczy podłączenia 
„In-Line“/ podłączenia 
„In-Delta“, klasa 
wyzwalacza CLASS 10.

190 – 520 V AC g 0 % 600 315/560 DM4-340-315K
207912

190 – 520 V AC g 0 % 750 400/750 DM4-340-400K
207913

190 – 520 V AC g 0 % 900 500/900 DM4-340-500K
207914

DM4
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Dane do zamówienia
Wyposażenie dodatkowe

Stosowane do Opis Typ
Nr zam.

Opak.

Panel obsługi 
– • Umożliwia dopasowanie wszystkich parametrów softstartera do 

dowolnego zastosowania oraz do sterowania napędem poprzez 
klawiaturę.

• Podłączenie do softstartera DM4 przez proste nałożenie/zdjęcie, 
także podczas pracy.

• Odporna na zanik napięcia pamięć dla parametrów, umożliwia przy 
zastosowaniu seryjnym przenoszenie zestawu parametrów z jednego 
softstartera na inne.

• Dwuczęściowy wyświetlacz tekstowy.
• Symboliczna sygnalizacja stanów pracy.

DE4-KEY-2
211291

1  szt.

Złącze szeregowe RS 232C/RS 485

Moduł ze złączem szeregowym RS 232C i RS 485 do bezpośredniego podłączenia do PLC lub PC
• Wersja RS 232C z 9-pinową  wtyczką SUB-D
• Wersja RS 485 ze śrubowym złączem wtykowym
• konieczny kabel do złącza szeregowego PS416-ZBK-210

DE4-COM-2X
085028

1  szt.

PS416-CPU-... do podłączenia komputera do jednostki centralnej 
poprzez złącze RS-232C

PS416-ZBK-210
051751

1  szt.

Moduł komunikacyjny PROFIBUS-DP 

Moduł do bezpośredniego podłączenia do magistrali sieciowej PROFIBUS-DP
• Umożliwia odczytanie i zapisanie wszystkich parametrów.
• Podłączenie przez 9-pinową  wtyczkę SUB-D

DE4-NET-DP2
230240

1  szt.

Prąd 
znamionowy

Maksymalna 
moc strat

Wielkość/otwory Stosowane do Typ
Nr zam.

Opak. Uwagi

Pv

A W mm

Bezzwłoczne bezpieczniki topikowe do półprzewodników
Wkładki bezpiecznikowe

40 10 80 DM4-340-7K5 20.282.20-40
232085

6  szt. –

80 18 80 DM4-340-11K
DM4-340-15K

20.282.20-80
232086

–

125 26 80 DM4-340-22K
DM4-340-30K

20.282.20-125
232087

–

200 37 80 DM4-340-37K
DM4-340-45K

20.610.32-200
106475

–

350 61 80 DM4-340-55K
DM4-340-75K

20.610.32-350
221161

–

450 70 80 DM4-340-90K
DM4-340-110K

20.610.32-450
221162

Montaż wewnętrzny

500 72 80 DM4-340-132K
DM4-340-160K

20.610.32-500
221163

630 80 80 DM4-340-200K 20.610.32-630
221164

900 120 80 DM4-340-250K
DM4-340-315K

20.630.32-900
221165

1250 147 80 DM4-340-400K
DM4-340-500K

20.630.32-1250
221166

Podstawy bezpieczników do zainstalowanych na zewnątrz zabezpieczeń półprzewodników
– – 80 20.282.20-...

20.189.20-...
21.189.01
232064

5  szt. –

– – 80 20.6xx.32-... 21.313.02
232076

2  szt. Do bezpieczników półprze-
wodnikowych 20.6xx.32-...

DE4-…
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