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МОДУЛ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ 
 

STOP 40 
 

Инструкция за работа 
 

 
 

Модулът за аварийно спиране  е предназначен да осигури спирането 
на асинхронен двигател за минимално време.  

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 

 
Захранващо напрежение            24 V AC+/-10 %  
Максимално линейно напрежение  415 V 
Максимален спирачен ток  

 40 А(eff) 
Максимална мощност на двигателя  11 кW 
Време за спиране от 1 до 3 s  
Регулиране на фаз. ъгъл (тока) от 108 до 135 о 
Режим на работа до 6 включвания на час 
Включващо  реле NО, 250 V, 3 А max. AC 
Температурен диапазон от 0 до 50оС 
Габарити 70х75х110 mm  
Закрепване на лястовича опашка 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 

 
Уредът е оформен в кутия за монтаж шина. Външният вид на 

лицевия панел е показан на фигура 1. 
 

K2 A InB
~24 V

L1 Ld L2

STOP 40

 
 

фиг.1 
Уредът,  чрез управляемия  тиристор, задава спирачния ток на 

двигателя след подаване на напрежение на вход In. Релето с нормално 
отворен контакт може да  управлява контактора за спиране (КМ2), като 
контакта е затворен през времето на спиране. Чрез тримери се настройват 
времето за спиране (Т) и  спирачният ток (I). 

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

 
фиг. 2 

 
Релето и тиристорът не се задействат ако се подаде на напрежение на 

входа In  едновременно със захранването на модула (клеми А и В). Те се 
задействат и се включва спирачния цикъл ако входът се подаде не по-малко 
от 0,5 s след включването на захранването.  
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СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 
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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 1 и  L 2 се подават съответните фази за захранването на 

двигателя. 
Към клеми 24 V  се подава променливо напрежение с фаза съвпадаща с 

фазата на линейното напрежение, с което двигателя спира, като извод А и 
L1 трябва да са във фаза. 

Към клемa In се подава променливо напрежение, стартиращо процеса 
на спиране. То трябва да е с фазата на извод А. 
 
 

Желателно е във веригите на L1 и L2 да се поставят бързодействащи 
предпазители с номинален ток според напрежението и мощността на 
двигателя както следва: 

 
Напрежение Мощност Предпазители 

F2,F3 
 1 kW  10 A 

220 .. 240V 3 kW 20 A 
 5,5 kW 40 A 
 2,2 kW 10 A 

380 .. 415 V 5,5 kW 20 A 
 11 kW 40 A 

 
 

При настройката токът постепенно се увеличава до постигане на 
желаното време на спиране. Потенциометърът за времето се установява на 
такова положение, че токът през двигателя да протича за време малко по-
голямо от времето на спиране. 
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