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Układ Łagodnego Rozruchu 

EMX3 TO KOMPLETNY UKŁAD ŁAGODNEGO 
ROZRUCHU I ZARZĄDZANIA SILNIKIEM. 
 
DZIĘKI IMPONUJĄCYM FUNKCJOM 
W KOMPLEKSOWYM URZĄDZENIU PRZYJAZNYM 
DLA UŻYTKOWNIKA STEROWANIE SILNIKIEM 
NIGDY NIE BYŁO TAKIE PROSTE. 

WIĘKSZA KONTROLA 

EMX3 posiada nie tylko funkcje 
stałego prądu i stałego narastania, 
ale jest także pierwszym układem 
łagodnego rozruchu na świecie, 
który steruje przyspieszeniem. 
Nazywamy to kontrolą 
adaptacyjnego przyspieszenia lub 
w skrócie XLR-8. 

W zależności od wymagań danego 
zastosowania istnieje możliwość 
wyboru pomiędzy wczesnym, 
stałym lub późnym 
przyspieszeniem/opóźnieniem.  
Ta możliwość wyboru jest 
dostępna jedynie w AuCom. 

Większa kontrola oznacza 
inteligentne uruchomienia 
i łagodne zatrzymania, co z kolei 
skraca przestoje i eliminuje 
problemy związane z uderzeniami 
wodnymi. 

PROSTOTA UŻYTKOWANIA 

EMX3 jest prosty w eksploatacji, 
odbiorze i obsłudze, jak również 
podczas wykrywania i usuwania 
usterek. 

Szybka konfiguracja pozwala niemal 
natychmiast uruchomić maszynerię, 
ekrany informacyjne wskazują osiągi 
silnika, natomiast komunikaty 
o samoczynnych wyłączeniach 
pokazują dokładne lokalizacje 
problemów. 

Możliwości prowadzenia przewodów 
z góry, z dołu lub z lewej strony 
zapewniają większą elastyczność, 
a wyjątkowe wiązki przewodów 
i elementy mocujące kabli gwarantują 
szybszą i uporządkowaną instalację. 
Wkrótce doświadczysz, jak prosta jest 
obsługa EMX3. 

ZESTAW FUNKCJI 

EMX3 jest inteligentnym, 
niezawodnym i prostym 
w użytkowaniu układem 
łagodnego rozruchu. Nowe cechy 
konstrukcyjne sprawiają, że EMX3 
jest idealnym rozwiązaniem do 
szybkiej konfiguracji lub bardziej 
dostosowanej kontroli.  
Do cech tych należą: 

• duży ekran LCD z informacjami 
w wielu językach, 

• zdalna, montowana stacja 
bloku klawiszy, 

• intuicyjne programowanie, 

• zaawansowane funkcje 
kontroli rozruchu i 
zatrzymania, 

• kompletny zestaw funkcji 
ochrony silnika, 

• monitorowanie osiągów 
i rejestrowanie zdarzeń. 



 

Układy Łagodnego Rozruchu 

XLR-8 KONTROLA ADAPTACYJNEGO PRZYSPIESZENIA 

EMX3 UPRASZCZA INSTALACJĘ I OBSŁUGĘ UKŁADÓW 
ROZRUCHU SILNIKÓW W CELU SKRÓCENIA CZASU  
I OBNIŻENIA KOSZTÓW INSTALACJI. 

XLR-8: KONTROLA 
ADAPTACYJNEGO PRZYSPIESZENIA 

EMX3 firmy AuCom wprowadza nową 
generację technologii łagodnego 
rozruchu: XLR-8 Kontrola 
Adaptacyjnego Przyspieszenia.  
XLR-8 zapewnia niespotykany poziom 
kontroli nad profilami przyspieszenia 
i opóźnienia silnika. 

Dzięki XLR-8 układ łagodnego rozruchu 
uczy się parametrów silnika w trakcie 
uruchamiania i zatrzymywania, 
a następnie dostosowuje sterowanie 
w celu optymalizacji osiągów. 
Wystarczy wybrać profil, który najlepiej 
odpowiada obciążeniu silnika, a układ 
łagodnego rozruchu automatycznie 
zapewni możliwie najłagodniejsze 
przyspieszenie dla danego obciążenia. 

Skontaktuj się z dystrybutorem, aby już 
dziś zobaczyć EMX3 w akcji. 

OPCJE PROFILI ADAPTACYJNEGO PRZYSPIESZENIA 

Adaptacyjne przyspieszenie oferuje trzy profile uruchomienia i zatrzymania w zależności od potrzeb. 

Czas 

Prędkość 
Stałe przyspieszenie 

Wczesne przyspieszenie 

Późne przyspieszenie Późne opóźnienie 

Stałe opóźnienie 

Wczesne opóźnienie 

Aby sprostać wymaganiom danego zastosowania, EMX3 jest dostępny w różnych rozmiarach. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacjach. 

Odwiedź WWW.AUCOM.COM w celu uzyskania dodatkowych informacji 



PRZEJRZYSTY WYŚWIETLACZ 

PRAWDZIWY JĘZYK W CZASIE 
RZECZYWISTYM 

AuCom pragnie ułatwiać pracę, więc 
EMX3 wyświetla komunikaty 
w prawdziwym języku, aby operator nie 
musiał sprawdzać kodów, żeby 
wiedzieć, co się dzieje.  

Dzięki pomiarom w czasie rzeczywistym 
oraz 99-miejscowym rejestrze zdarzeń  
z oznaczaniem czasem pracy i osiągów, 
śledzenie zachowań silnika nigdy nie 
było takie proste. 

WYŚWIETLACZ GRAFICZNY 

W wielu przypadkach język 
zastąpiliśmy aktualizowanymi 
w czasie rzeczywistym wykresami 
osiągów silnika i prądu, aby szybko 
zilustrować, jak pracuje silnik. 

MOCOWANIE ZDALNEGO 
WYŚWIETLACZA 

Blok klawiszy można w łatwy sposób 
zamontować na zewnątrz obudowy za 
pomocą opcjonalnego zestawu do 
mocowania. Montaż wielu bloków 
klawiszy na jednej obudowie 
umożliwia sterowanie z jednego 
miejsca i wyświetlanie wszystkich 
istotnych informacji. Kilka 
wyświetlaczy można zamocować obok 
siebie w celu szybkiej diagnostyki 
problemów (IP65 po montażu). 

MONITOROWANIE I POMIARY 

EMX3 wyświetla mnóstwo informacji, 
aby zastąpić dodatkowy miernik 
parametrów elektrycznych (amp, kW, 
kVA, pf). 

 

WIELE JEDNOSTEK W PROGRAMIE 

Przy programowaniu wielu jednostek 
wystarczy podłączyć blok klawiszy do 
różnych układów łagodnego rozruchu, 
aby natychmiast pobrać dane. Bez 
zamieszania, bez kłopotu – 
łagodniejszy rozruch pod każdym 
względem. 

TEMPERATURA SILNIKA 

INF. O OSTATNIM STARCIE 

PRZEWODZENIE ŹRÓDŁOWE 

PRĄD 

EKRAN PROGRAMOWANY 

DATA I CZAS 

MOC SILNIKA 

WYKRES OSIĄGÓW 

KOMUNIKATY O WYŁĄCZENIU 



ŁATWY W INSTALACJI, PROSTY W OBSŁUDZE 

INTELIGENTNIEJSZY START 

EMX3 zapewnia kontrolę nad 
rozruchem silnika. Istnieje możliwość 
wyboru najlepszej metody kontroli 
łagodnego rozruchu dla danego 
zastosowania. 

EMX3 oferuje tryby stałego prądu lub 
narastania prądu dla zastosowań 
wymagających precyzyjnej kontroli 
nad prądem rozruchowym silnika. 
Funkcja adaptacyjnego przyspieszenia 
XLR-8 daje jeszcze większą kontrolę 
nad przyspieszeniem lub opóźnieniem. 

INTELIGENTNIEJSZY STOP 

XLR-8 zapewnia również precyzyjną 
kontrolę nad zatrzymywaniem i jest 
idealny do zastosowań wymagających 
łagodniejszych zatrzymań. XLR-8 jest 
doskonały w przypadku obciążeń 
o niskiej bezwładności, takich jak 
pompy lub przenośniki, i może 
znacznie obniżać lub eliminować 
efekty uderzeń wodnych. 

HAMOWANIE 

Dla obciążeń o dużej bezwładności 
EMX3 wyposażony jest w najnowszy 
algorytm firmy AuCom, dający 
precyzyjną kontrolę nad czasem 
zatrzymania silnika. Krótsze czasy 
zatrzymania zwiększają wydajność 
produkcji poprzez skrócenie 
przestojów pomiędzy cyklami 
roboczymi. 

ZAAWANSOWANA OBSŁUGA 

W celu spełnienia wyjątkowych 
wymagań danego zastosowania EMX3 
oferuję paletę zaawansowanych 
funkcji. EMX3 spełnia potrzeby 
określonych zastosowań, w tym: 

• pompowanie (np. zastosowania 
wysokociśnieniowe), 

• sprężarki (optymalizacja kontroli 
obciążenia), 

• piły taśmowe (proste ustawianie 
brzeszczotu), 

• irygatory (wbudowany zegar). 

SYMULACJE 

Czy przed podłączeniem silnika 
instalacja musi być przetestowana? 
Funkcje symulacji w EMX3 pozwalają 
przetestować działanie układu 
łagodnego rozruchu, zewnętrznych 
obwodów sterowania oraz 
powiązanych urządzeń bez 
konieczności podłączania układu 
łagodnego rozruchu do linii napięcia 
lub silnika. EMX3 posiada trzy tryby 
symulacji: 

• Symulacja pracy: symuluje rozruch, 
pracę i zatrzymanie silnika, aby 
zapewnić prawidłową instalację, 

• Symulacja ochrony: symuluje 
załączenie każdego mechanizmu 
zabezpieczającego w celu 
potwierdzenia jego prawidłowej 
reakcji. 

• Symulacja sygnalizacji: symuluje 
sygnalizację wyjściową. 

PROSTSZA INSTALACJA 

Jeżeli przestrzeń w centrum 
sterowania silnikami jest ograniczona, 
kompaktowy rozmiar EMX3 pozwala 
zaoszczędzić miejsca i kłopotów. 
Wewnętrzne styczniki obejściowe, 
wbudowany monitoring i wskaźniki 
oraz wiele funkcji wejścia i wyjścia 
redukują wymaganą przestrzeń, 
obniżają koszty urządzeń 
zewnętrznych oraz upraszczają 
instalację. 

DEMONTOWANE ŁĄCZNIKI 
I WYJĄTKOWE WIĄZKI 
PRZEWODÓW 

Instalacja jest wyjątkowo prosta dzięki 
wtykowym kostkom zaciskowym 
sterowania. Wystarczy odłączyć daną 
kostkę, podłączyć przewody i ponownie 
wsunąć kostkę. 

Za pomocą wyjątkowych i elastycznych 
torów kablowych istnieje możliwość 
skutecznego ułożenia przewodów 
EMX3 od góry, z lewej lub z dołu. 

SZYBSZE PRZEKAZANIE  
DO EKSPLOATACJI 

EMX3 zapewnia swobodę i prostotę 
użytkowania, a przyjazne i przejrzyste 
menu ułatwia obsługę. Po instalacji 
poradnik szybkiej konfiguracji pomaga 
ustawić układ łagodnego rozruchu do 
powszechnych zastosowań poprzez 
podanie typowych nastaw, które 
można następnie dostosować do 
potrzeb użytkownika. Wszystkie te 
rzeczy są możliwe z poziomu bloku 
klawiszy. 

Odwiedź WWW.AUCOM.COM w celu uzyskania dodatkowych informacji 



CECHY 

FUNKCJE ROZRUCHU 

• Adaptacyjne przyspieszenie XLR-8  

• Tryb rozruchu z prądem stałym 

• Tryb rozruchu z prądem narastającym 

• Rozruch ze zwiększonym momentem 
obrotowym 

 

FUNKCJE ZATRZYMANIA 

• Adaptacyjne zatrzymanie XLR-8 

• Łagodne zatrzymanie TVR 

• Tryb hamulca 

• Ruch bezwładny do zatrzymania 

 

BLOK KLAWISZY 

• Opcja zdalnego montażu 

• Diody stanu 

• Czytelny ekran 

• Informacje w prawdziwym języku 

• Opcje wielu języków 

• Przyciski skrótów 

DUŻY, PRZEJRZYSTY EKRAN Z TEKSTEM 
W PRAWDZIWYM JĘZYKU, BEZ KODÓW 
WYŁĄCZENIA! 

DIODY STANU  

PRZYCISKI START, STOP, RESET, 
LOKALNY/ZDALNY 

 

PRZYCISKI SKRÓTU DO CZĘSTYCH 
ZADAŃ 

DEMONTOWANY BLOK KLAWISZY IP65 
DO ZAMOCOWANIA NA ZEWNĄTRZ 
OBUDOWY 

DRZWI ŁATWEGO DOSTĘPU 
UKRYWAJĄ KABLE PRZED 
OPERATOREM, ALE ZAPEWNIAJĄ 
DOSTĘP DLA INSTALATORÓW 

 

WYJĄTKOWE WIĄZKI PRZEWODÓW 
ODDZIELAJĄ PRZEWODY DO ŁATWEJ 
INSTALACJI I POZWALAJĄ NA DOSTĘP 
OD GÓRY, OD DOŁU LUB Z LEWEJ DLA 
WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI 

OTWORY MONTAŻOWE  
DLA ŁATWEGO MOCOWANIA  

I DEMONTAŻU 
 
 
 
 
 
 
 

GÓRNE I DOLNE UCHWYTY 
PRZEWODÓW DLA WIĘKSZEGO 

PORZĄDKU INSTALACJI 
 
 
 
 
 

MAŁE GABARYTY DLA 
OSZCZĘDNOŚCI PRZESTRZENI 

OCHRONA 

• Pełne dostosowanie ochrony 

• Model termiczny silnika 

• Wejście termistora silnika 

• Kolejność faz 

• Podprądowe 

• Natychmiastowe nadprądowe 

• Dodatkowe wejście wyłączenia 

• Nadmierna temperatura radiatora 

• Zbyt długi czas rozruchu 

• Częstotliwość zasilania 

• Zwarcie źródła 

• Układ zasilania 

• Połączenie silnika 

• Usterka RS485 

• Przeciążenie silnika 

• Odchylenia prądu 

• Doziemienie (opcja) 

FUNKCJE DODATKOWE 

• Przekroczenie czasu komunikacji 
z układem rozruchowym 

• Samoczynne wyłączenie 
komunikacji sieciowej 

• Automatyczne wykrywanie 
rzędowego lub wewnętrznego 
trójkątowego połączenia zasilania  

• Programowany automatyczny 
start/stop 

• Zasilanie dodatkowe 24 VDC 

• Wejście PT100 (RTD) 

• Zegar czasu rzeczywistego z 
baterią podtrzymania 

• Powerthrough – umożliwia pracę 
ciągłą pomimo usterki zasilania. 
Można kontynuować produkcję 
i podjąć kroki zaradcze. 

• Funkcja pracy skokowej wprzód 
i wstecz 

• Karta We/Wy (opcja) 



SPECYFIKACJE 

Odwiedź WWW.AUCOM.COM w celu uzyskania dodatkowych informacji 

Ogólne 
Zakres prądu ................................................. 23 A ~ 1600 A (nominalnie) 
Połączenie silnika ......................... Rzędowe lub wewnętrzne trójkątowe 
Obejście .................................Wbudowane wewnętrzne lub zewnętrzne 
 
Zasilanie 
Napięcie sieciowe (LI, L2, L3) 

EMX3-xxxx-V4..................................................... 200 ~ 440 VAC (±10%) 
EMX3-xxxx-V7..................................................... 380 ~ 600 VAC (+10%) 
EMX3-xxxx-V7 ...................................................  380 ~ 690 VAC (±10%)  
(tylko uziemiony układ zasilania podłączony w gwiazdę) 

Napięcie sterowania (AI, A2, A3) ................ 110 ~ 210 VAC (+10% /-15%) 
................................................................lub 220 ~ 440 VAC (+10%/-15%) 
..................................................................................24 VAC/VDC (± 20%) 
Częstotliwość sieci........................................................od 45 Hz do 66 Hz 
 
Wejścia 
Wejścia ........................................................Aktywne24 VDC, około 8 mA 
Start (C23, C24) .......................................................... Normalnie otwarte 
Stop (C31, C32)....................................................... Normalnie zamknięte 
Zerowanie (C41, C42) .........................Normalnie otwarte lub zamknięte 
Wejścia programowane 
Wejście A (C53, C54) ...........................Normalnie otwarte lub zamknięte 
Wejście B (C63, C64) ...........................Normalnie otwarte lub zamknięte 
Termistor silnika (B4, B5) 
PTI00 RTD (B6, B7, B8) 
 
Wyjścia 
Wyjścia przekaźnikowe ...............................  10 A przy 250 VAC oporowe 
.................................................................. 5 A przy 250 VAC, AC 15 pf 0.3 
Przekaźnik pracy (23, 24)............................................ Normalnie otwarte 
Wyjścia programowane 
Przekaźnik A (13, 14) .................................................. Normalnie otwarte 
Przekaźnik B (31, 32, 34) ......................................................... Przełączny 
Przekaźnik C (41, 42, 44).......................................................... Przełączny 
Wyjście analogowe (B10, B11) .............................. 0-20 mA lub 4-20 mA 
Wyjście 24 VDC (P24, COM) ........................................................  200 mA 
 
Środowiskowe 
Ochrona 

EMX3-0023B ~ EMX3-0105B ...........................................  IP20& NEMAI 
EMX3-0145B ~ EMX3-1600C .......................................................... IP00 

Temperatura pracy (z obniżaniem) .......................................-10°C ~ 60°C 
Temperatura przechowywania ............................................  -10°C ~ 60°C 
Wilgotność ....................................  od 5% do 95% wilgotności względnej 

1:  Napięcie sterujące (zależnie od modelu) 
2: Wejścia zdalnego sterowania 
3:  Termistor silnika 
4A:  Wejście RTD/PT100 (2- przewodowe) 
4B:  Wejście RTD/PT100 (3-przewodowe) 
4C:  Wejście RTD/PT100 (4- przewodowe) 
5:  Wyjście 24 VDC 
6:  Wyjścia przekaźnikowe 
7:  Wyjścia analogowe 

Funkcja obejścia wewnętrzna jest dostępna tylko  

w urządzeniach z przyrostkiem „B”. 



WYMIARY 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

mm 
(cale) 

kg 
(funty) 

Ciężar 

n/d n/d n/d 

n/d n/d n/d 

n/d n/d n/d 

n/d n/d n/d 

n/d n/d n/d 

n/d n/d n/d 

 

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA 

Konstrukcja EMX3 umożliwia zamontowanie wielu jednostek obok siebie lub 
w zespole układów łagodnego rozruchu ze względu na elastyczność 
prowadzenia przewodów. Układy łagodnego rozruchu z wewnętrznym 
obejściem pozwalają jeszcze bardziej zmniejszyć ogólny rozmiar całego zespołu. 

WYMIARY I WAGI 



DANE ZNAMIONOWE 

DANE ZNAMIONOWE PRĄDU (POŁĄCZENIE RZĘDOWE) 

 Lekki Średni Ciężki Poważny 
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* modele bez atestu Lloyds 

Wszelkie dane nominalne są podane dla 40°C 
i <1000 metrów. W celu obliczenia wartości 
wewnętrznych, trójkątowych dane należy 
pomnożyć przez 1,5. 
B = z wewnętrznym obejściem, C – bez obejścia 
 

Dane nominalne AuCom są obliczane za 
pomocą kodu użycia AC53 określonego 
w normie IEC60947-4-2. 

       Rozruchy na godzinę 
 

  Cykl pracy z obciążeniem (%) 
 

  Czas rozruchu 
 

  Prąd rozruchowy (mnożnik FLC) 

 Dane prądu rozruchowego (amp) 





O AUCOM 

INTELIGENTNE MYŚLENIE 

Układy łagodnego rozruchu 
produkujemy z sukcesami od 1981 
roku. Zawsze rozmawiamy 
z klientami, aby doskonalić 
technologię i sprostać ich 
wymaganiom. Właśnie dlatego 
nasze produkty posiadają tak 
doskonałą reputację na całym 
świecie. 

NAJWYŻSZE STANDARDY 
MIĘDZYNARODOWE 

AuCom posiada certyfikat jakości 
zgodny z wymaganiami normy ISO 
9001:2000, tym samym wszystkie 
produkty są projektowane 
i testowane według 
międzynarodowych standardów, 
takich jak IEC 60947-4-2, UL 508, 
CCC czy CISPR-II. Wszystkie 
produkty są dokładnie testowane 
przed wprowadzeniem na rynek 
w certyfikowanych obiektach 
i w terenie, a każdy układ 
łagodnego rozruchu jest testowany 
przed wysyłką. 

OSOBISTE PODEJŚCIE 

Tak samo jak każda osoba jest 
wyjątkowa, także dwie firmy nigdy 
nie będą do siebie podobne. 
Jesteśmy dumni z tego, 
że traktujemy każdego klienta 
indywidualnie. Posiadamy 
rozwiązania dla prostych 
zastosowań oraz niezwykle 
zaawansowane układy łagodnego 
rozruchu w przypadku bardziej 
złożonych wymagań. 

KOMPETENTNI PARTNERZY 

AuCom wybiera partnerów, którzy 
są oddani układom łagodnego 
rozruchu i systemom sterowania 
silników oraz są uważani za 
ekspertów na rynkach lokalnych. 
Ściśle współpracujemy z naszymi 
partnerami, aby klienci otrzymywali 
jedynie najlepsze porady. 

HISTORIA 

AuCom to firma, która jako 
pierwsza wprowadziła na rynek 
kompletny asortyment układów 
łagodnego rozruchu. Od tego 
momentu koncentrujemy się na 
tym, aby być liderem w 
dostarczaniu technologii łagodnego 
rozruchu i opracowywać nowe 
produkty w celu doskonalenia 
osiągów silników. 

Jako wiodący na świecie specjalista 
w dziedzinie układów łagodnego 
rozruchu, jesteśmy dumni z naszego 
oddania szczegółom, elastyczności  
i umiejętności technicznych oraz 
pragniemy nieprzerwanie rozwijać 
naszą pozycję na rynku globalnym. 

Odwiedź WWW.AUCOM.COM w celu uzyskania dodatkowych informacji 

Zakład produkcyjny AuCom w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii. 



 

wykresy, zdjęcia oraz wszelkie inne dzieła literackie i artystyczne zawarte w niniejszej broszurze są chronione prawami 
autorskimi. Użytkownik może powielać materiał do użytku osobistego, lecz nie może powielać lub używać materiału do innych 
celów bez uprzedniej zgody AuCom Electronics Ltd. AuCom dokłada starań, aby informacje zawarte w niniejszej broszurze, w tym 
zdjęcia, były prawidłowe, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub różnice w produktach końcowych. 


