
ФИРМА “ЕЛО” - СОФИЯ 
тел. (02)-952-65-35 
тел. (02)-952-37-65 

 
 
 

СПИРАЧЕН МОДУЛ  
 

STOP-TIMER 
ST-2 

 
 

Инструкция за работа 
 
 
 

 
Спирачният модул   е предназначен да осигури спирането на асинхронен 

двигател за минимално време.  
 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 
 
Захранващо напрежение                     180-263 V AC  
Честота на захранващото напрежение 50/60 Hz 
Максимално линейно напрежение  415 V/50 Hz 
Максимален спирачен ток 10 А(eff) 
Максимална мощност на двигателя              2 кW 
Време за спиране  (Т2) от 0.05 до 0.5 s  
Време за готовност (Т1) < 1.5 s 
Закъснение при включване (Т3) < 10 ms 
Време за готовност след спиране (T4) 0 s 
Режим на работа до 1000 включвания на час 
Безконтактно   реле NО, 250 V, 1 А max. AC 
Температурен диапазон на работа и съхранение от 0 до 50оС 
Габарити 35х85х60 mm  
Закрепване  на DIN шина 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 
 
Уредът е оформен в кутия за монтаж на шина. Външният  му вид е 

показан на фигура 1. 
 

 
 

фиг.1 
Уредът,  чрез безконтактното си реле, включва външен контактор за време 

определено от потенциометъра в момента на отпадане на захранващото му 
напрежение. За спирането на двигателя, чрез контактора, към него се подава 
изправено напрежение чрез вградените диоди. 

Времедиаграмата на работата на устройството е дадена на фиг. 2. 
 
 

 

 
фиг. 2 

 
За да сработи релето, предварително на модула трябва да се подаде 

мрежово захранване за време по-голямо от времето за готовност (Т1). След 
времето на закъснение (T3) изходното реле сработва за настроеното време (Т2). 
Следващото подаване на напрежение може да стане веднага след приключване 
на импулса (Т4=0) 
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МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ  

 
Уредът се монтира на шина  
Включването става чрез свързване към съответните  клеми. Примерната 

схема на свързване е дадена на фиг. 3.  
Към клеми L  и  N се подават съответно фаза и нула за захранване на уреда 

и стартиране на импулса 
На О1 и О2 е изведен нормално отворения контакт на релето. 
На клеми А1 и С, съответно А2 и С са изведени изводите на изправителните 

диоди 
Желателно е във веригите на А1 и А2 да се поставят бързодействащи 

предпазители с номинален ток според мощността на двигателя както следва: 
 
Напрежение Мощност Предпазители F1,F2 
трифазен 0.75 kW 3 A 

380 .. 415 V 1.5 kW 6 A 
 2 kW 10 A 

 
При настройката, потенциометърът се установява на такова време, че токът 

през двигателя да протича за време малко по-голямо от времето на спиране. 
 
Внимание:  
Монтажът и работата с устройството да се извършва само от обучен 

персонал. 
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СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 
 
 

 

 
 
 

Фиг. 3 
 
 

ЗА КОНТАКТИ 
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