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Urz¹dzenie do ³agodnego za³¹czania transformatorów

TSE - urz¹dzenie do ³agodne-
go za³¹czania transformatora

TSE jest przeka�nikiem elektronicznym
z mikroprocesorem kontroluj¹cym warunki
za³¹czania transformatora. Jako klucze elek-
troniczne zastosowane s¹ tu tyrystory mocy.
£agodny rozruch transformatora bez udaro-
wego pr¹du rozruchowego jest osi¹gniêty
dziêki krótkotrwa³emu przemagnesowaniu
rdzenia transformatora. W ten sposób pr¹d
rozruchowy nie jest jedynie ograniczany, lecz
ca³kowicie wyeliminowany.

Typowe zastosowania

Wszêdzie gdzie stosowane s¹ transfor-
matory o obci¹¿eniu wiêkszym ni¿ 1 kW,
TSE rozwi¹zuje problemy za³¹czania takich
obci¹¿eñ (transformatorowych):

Przemys³ ceramiczny i drzewny
Prasy hydrauliczne.

Wytwórstwo opakowañ
Systemy kurczliwego pakowania,
zgrzewania opakowañ (torby foliowe).

Przemys³ tworzyw sztucznych
Ciêcie czê�ci plastikowych.

Przemys³ tekstylny
Produkcja syntetycznej przêdzy.

Przemys³ maszynowy
Sprzêt elektryczny.

Przemys³ elektryczny
Przeno�ne zasilacze mocy.

O�wietlenie
O�wietlenie ulic i innych miejsc publicznych
(hal, magazynów, sklepów).

Zalety stosowania TSE - ³agodnego za³¹czania
transformatorów

Ograniczenie gabarytów, wagi i kosztów oraz zmniejszenie strat mocy.
Gabaryt i waga transformatora mo¿e byæ zredukowana, podobnie jak i straty
mocy. Redukcja ta mo¿e dochodziæ do 30%.

Brak ograniczeñ dotyczacych pr¹du rozruchu

Przy zastosowaniu TSE - urz¹dzenia do ³agodnego za³¹czania transformatorów
nie ma potrzeby instalowania urz¹dzeñ ograniczaj¹cych pr¹d rozruchu.

Wy³¹cznik g³ówny obwodu transformatora - zbêdny

Szybki bezpiecznik po pierwotnej  stronie transformatora, dobrany dla pr¹du
znamionowego, jest wystarczajac¹ ochron¹ transformatora. Nie ma potrzeby
stosowania tu dodatkowej ochrony po stronie wtórnej.

Instalacje ekonomiczne

Przy wykorzystaniu TSE, urz¹dzenia i instalacje mog¹ byæ konstruowane
w sposób bardziej skuteczny a zarazem ekonomiczny.

W porównaniu do konwencjonalnych rozwi¹zañ ochronnych transformatorów,
zastosowanie TSE zmniejsza koszty instalacji, przy jednoczesnym podniesieniu
jej jako�ci i funkcjonalno�ci.

Bez TSE Z zastosowaniem TSE

U U
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Kod zamówieniowy
Urz¹dzenie do ³agodnego
za³¹czania transformatorów
Aplikacja
Napiêcie znamionowe
Pr¹d znamionowy
Napiêcie steruj¹ce
Sygna³ za³¹czaj¹cy
Detekcja odkszta³ceñ napiêcia sieci
Wersja specjalna

� £agodny rozruch / za³¹czanie transformatorów 1-fazowych
� Napiêcia znamionowe: do 500 VAC, 50/60Hz
� Znamionowy pr¹d: do 63 A
� Wska�nik LED - informacja o pracy i alarmie

Opis
Urz¹dzenie do ³agodnego za³¹czania transformatorów typu
TSE6-1 jest przeka�nikiem elektronicznym umo¿liwiaj¹cym
dokonywanie rozruchów transformatorów 1-fazowych bez
udarów pr¹dowych.
Urz¹dzenie przeznaczone jest zarówno do transformatorów
z rdzeniem typu EI, jak i toroidalnym pracuj¹cymi z obci¹¿eniami
po stronie wtórnej. Mo¿liwe jest tak¿e za³¹czanie ró¿nych typów
transformatorów po³¹czonych ze sob¹ równolegle.
Procedura za³¹czania zastosowana w urz¹dzeniu jest chroniona
patentem i polega na przemagnesowywaniu rdzenia transformatora.
TSE6-1 jest dostêpny w dwóch ró¿nych wersjach:

1. W obudowie kompaktowej na pr¹dy do 16A z wbudowanymi
tyrystorami i przeka�nikiem mostkuj¹cym jego wyj�cie po
 zakoñczeniu rozruchu.
2. Jako jednostka steruj¹ca z zewnêtrznymi tyrystorami lub
dodatkowym przeka�nikiem pó³przewodnikowym mostko-
wanym przeka�nikiem elektromagnetycznym (stycznikiem)
po zakoñczeniu rozruchu - na pr¹dy powy¿ej 16 A.

TSE6- 1A3213100

Podstawowe dane techniczne
Aplikacja Napiêcie znamionowe    Pr¹d znamionowy       Napiêcia za³¹czaj¹ce

A: trafo 1-fazowe 1: 110 VAC (90-135 VAC)    1: < 16 A       1: 4-32 VDC
2: 230 VAC (160-270 VAC)     2: > 16 A (z zewnêtrznym

3: 400 VAC (280-440 VAC)      blokiem tyrystorów)
4: 500 VAC (350-550 VAC)

Typ
Napiêcie znamionowe    Pr¹d znamionowy       Pr¹d znamionowy powy¿ej 16 A

   Do 16 A       (z zewnêtrznym blokiem tyrystorów)

110 VAC (45-65 Hz)    TSE6-1A1113100       TSE6-1A1213100
230 VAC (45-65 Hz)    TSE6-1A2113100       TSE6-1A2213100
400 VAC (45-65 Hz)    TSE6-1A3113100       TSE6-1A3213100
500 VAC (45-65 Hz)    TSE6-1A4113100       TSE6-1A4213100

TSE6-1A.......

Urz¹dzenie do ³agodnego za³¹czania transformatorów, typu TSE6-1A.......
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TSE6-1 jest urz¹dzeniem do ³agodnego za³¹czania transforma-
torów 1-fazowych. Fabrycznie urz¹dzenia skalibrowane s¹
dla transformatorów z rdzeniem typu EI, UI. Przystosowanie do
innych typów transformatorów jest mo¿liwe przez odpowiednie
przestawienie na wbudowanym prze³¹czniku.
TSE6-1 mo¿e bezpo�rednio sterowaæ obci¹¿eniem - jak prze-
ka�nik pó³przewodnikowy - lub w innej wersji - sterowaæ
obwodem wykonawczym mocy (przeka�nikiem pó³przewodni-
kowym) poprzez beznapiêciowe wyj�cie typu OC. Sygna³
wyj�ciowy (Hi, Lo) jest aktywny dopóki TSE6-1 nie za³¹czy
obci¹¿enia kompletnie po przemagnesowaniu transformatora.
Zielona dioda LED informuje o obecno�ci sygna³u wyj�ciowego.
Przeka�nik elektromagnetyczny, w jaki wyposa¿one s¹ wersje
na pr¹dy do 16 A - mostkuje wyj�cie tyrystorów natychmiast

Specyfikacja ogólna

Budowa Zamkniêta typu EURO
�rodowisko
Stopieñ ochrony IP20
Stopieñ zanieczyszczeñ 2 (IEC 60664)
Temperatura otoczenia (0...50)°C
Ochrona przed udarami Wy³¹czniki typu B

dla znamionowego pr¹du
zadzia³ania. �le dobrany
lub przewymiarowany
ze wzglêduna szybko�æ
lub wielko�æ, wy³¹cznik mo¿e
spowodowaæ zniszczenie
TSE6-1 poprzez przeci¹¿enie
lub zwarcie.

Czas za³¹czenia oko³o 0,3 sek. - dla rdzenia
typu El, 1,8 sek. - dla rdzenia
toroidalnego.
W specjalnych przypadkach
jest mo¿liwe za³¹czenie
w czasie 0,02-0,04 sek.

Maksymalna szybko�æ za³¹czeñ Bez ograniczeñ
Wej�cie za³aczaj¹ce 4-32 VDC

Umax = ±40 V
Imin = 1 mA (przy 4 V)
Imax = 12 mA (przy 32 V)
Wej�cie steruj¹ce jest
galwanicznie oddzielone
od sieci za pomoc¹
sprzê¿enia optycznego.
Wybór dzia³ania wej�cia
(za³¹czaj¹ce / wy³¹czaj¹ce)
dokonywanejest za pomoc¹
jumpera - fabrycznie wej�cie
ustawione jest
jako za³¹czaj¹ce.

Sygna³ wyj�ciowy Typu OC (Open Colector),
beznapiêciowe
Imax = 50 mA, Umax = 70 V

Rodzaje dzia³ania

po dokonaniu za³¹czania transformatora. Eliminuje to straty mocy
na z³¹czu pó³przewodnikowym. W przypadku zastosowania
zewnêtrznego przeka�nika pó³przewodnikowego lub bloku
tyrystorowego z radiatorem - taki BY-PASS nie jest konieczny.
Urz¹dzenie samo rozpoznaje czy wyj�cie pó³przewodnikowe
zosta³o zmostkowane, czy nie.
TSE6-1 kontroluje napiêcie sieci i wy³¹cza obci¹¿enie, je�li
ograniczenia warto�ci napiêæ s¹ przekroczone. Czerwona dioda
LED miga z czêstotliwo�ci¹ 1 Hz w przypadku spadku napiêcia,
w przypadku przekroczenia napiêcia - czêstotliwo�æ ta wynosi
4 Hz. Je�li nast¹pi³o jakie� wewnêtrzne uszkodzenie - dioda ta
aktywowana jest w sposób ci¹g³y.
Wewnêtrzny jumper (J1) ustawia wyj�cie TSE6-1 w pozycji -
za³¹czone.

Schemat funkcjonalny Schemat pogl¹dowy

1  Prze³¹cznik - wybór trafo
 CW: 5 ms przy 50 Hz
 CWW: 1 ms przy 50 Hz
 Punkty ustawienia:
 � Trafo typu: EI/UI/ 3-4 ms
 � Wariak       3 ms
 � Toroidalny           2 ms

2
                 Za³¹czenie

              70V/50mA
3

4  Wyj�cie pomocnicze
 dla cewki stycznika
 mostkuj¹cego (L1)

TSE6-1A3113100

TSE6-1A3213100

TSE6-1A.......
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Obudowa
Waga 270 g
Materia³ obudowy PC/ABS - mieszanka
   Kolor Szary
Wyprowadzenia - listwa zaciskowa PBTP
   Kolor Czarny
Zaczep POM
   Kolor Czarny
Os³ona diod PC
   Kolor Czarny - przezroczysty
Pokrêt³o PC
   Kolor Czarny
Zaciski �ruba (�rubowe)

Wymiary

� Za³¹czenie rêczne....   nie jest wymagane, kiedy stosujemy
wej�cie za³¹czaj¹ce dla za³¹czania typu ON/OFF.

� F1 i F2 s¹ bezpiecznikami szybkimi dobranymi dla pr¹du
obci¹¿enia lub wy³¹czników o charakterystyce B.

� F2 nie musi byæ stosowany, gdy urz¹dzenie pod³¹czone
jest do napiêcia fazowego (L1, N).

Wska�nik uszkodzenia - czerwona dioda LED
Miganie z czêstotliwo�ci¹ 1Hz - napiêcie zbyt niskie.
Miganie z czêstotliwo�ci¹ 4Hz - napiêcie zbyt wysokie.
Za³¹czenie ci¹g³e - uszkodzenie wewnêtrzne.

Wska�nik za³¹czenia - zielona dioda LED
Miganie podczas za³¹czania transformatora.

Schemat po³¹czeñ

Wielko�æ przemagnesowywania transformatora mo¿e byæ nasta-
wiana za pomoc¹ pokrêt³a umiejscowionego na �cianie czo³owej
urz¹dzenia (Transformer Selection).

Wybór rodzaju transformatora

Ustawienia
Typ transformatora           Pozycja

Transformator 3-4
(rdzeñ typu EI, UI i MI)

Wariak 3

Transformator 2
toroidalny

UWAGA: TSE6-1 zawiera tyrystory.
Gdy wyj�cie urz¹dzenia jest w stanie roz³¹czenia,
nie ma separacji galwanicznej pomiêdzy
transformatorem a napiêciem zasilaj¹cym.

   CW: T/4   (5 ms przy 50 Hz)
CCW: T/20 (1 ms przy 50 Hz)

Jumper J1
(wewn¹trz, na p³ytce drukowanej)

Gdy J1 jest zwarty TSE6-1 za³¹cza automatycznie po wykryciu
uszkodzenia (np. zbyt wysokie/niskie napiêcie).
Je�li J1 jest otwarty TSE6-1 za³¹czy tylko wówczas,
gdy napiêcie sieci zostanie wy³¹czone, a nastêpnie ponownie
za³¹czone.
Fabrycznie J1 - zwarty.

Jumper J2
(wewn¹trz, na p³ytce drukowanej)

Gdy J2 jest zwarty TSE6-1 za³¹czy bez sygna³u wej�ciowego.
Je�li J2 jest otwarty, TSE6-1 za³¹czy jedynie,
gdy sygna³ wej�ciowy jest aktywowany.

   CW   CCW

1

2

3

4

5

TSE6-1A.......
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Zewnêtrzny blok tyrystorowy RTH.
Je�li pr¹d obci¹¿enia jest wiêkszy ni¿ 16 A - THS6-1 musi byæ
rozbudowany o jeden z trzech bloków tyrystorowych RTH1, RTH2,
RTH3.
Bloki wyposa¿one s¹ w uk³ady RC o warto�ci (47 W/150 nF).
Bloki tyrystorowe w zale¿no�ci od obci¹¿enia pr¹dowego s¹
oferowane z odpowiednimi radiatorami.

Za³¹czenie realizowane jest w oparciu o optotriak sterowanego
przez rezystor (160 W) sygna³em z anody tyrystora.

Maksymalny pr¹d bramki IGT = 220 mA

Maksymalny czas tgd = 200 µs
przemagnesowania przy za³¹czeniu

Maksymalny czas tg = 250 µs
przemagnesowania - czas resutu

Rezystor: bramka-katoda RGK = 120 W / 0,25 W

Dioda: bramka-katoda DGK = 1N4007

Warunki termiczne RTH.
RTH1 RTH2 RTH3

Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -20°C do +70°C -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Maks. temperatura z³¹cza < 125°C < 125°C < 125°C
Rth z³¹cze - otoczenie (obci¹¿enie AC) 2,8 K/W 2,8 K/W 2,8 K/W

Wyj�cie mocy RTH.
RTH1 RTH2 RTH3

Znamionowy pr¹d obci¹¿enia
                 AC1 przy Ta = 30°C 30 A 50 A 63 A
                 AC1 przy Ta = 40°C 25 A 50 A 60 A
                 AC1 przy Ta = 50°C 23 A 38 A 55 A
                 AC1 przy Ta = 60°C 20 A 30 A 50 A
                 AC3 przy Ta = 60°C 6 A 12 A 24 A
Minimalny pr¹d obci¹¿enia 200 mA 200 mA 200 mA
Maks. pr¹d przeci¹¿eniowy przy t=1s
(Tj = 25°C) 55 A 125 A 150 A
Maks. niepowtarzalny pr¹d chwilowy t=10ms
(Tj = 25°C) 250 Ap 600 Ap 1000 Ap

Pr¹d up³ywu < 1 mA < 1 mA < 1 mA
I2t dla bezpiecznika t=1-10ms 310 A2s 1800 A2s 5000 A2s
Maks. narost napiêcia dV/dt 500 V/µs 500 V/µs 500 V/µs

TSE6-1A.......
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Obudowa RTH.
Monta¿ Szyna 35 mm
Waga RTH1 450 g
Waga RTH2, 3 750 g
Materia³ obudowy SE1FGFN1
Os³ona diody LED PC Lexan 141 R
P³ytka podstawy Aluminium niklowane
Wype³nienie Silikon poliuretanowy,

Casco Nobel
Wyprowadzenia �ruby z p³ytk¹ dociskow¹
Zaciski wej�cia steruj¹cego 4 mm2 lub 2 x 2,5 mm2

AWG 12 lub 2 x AWG 14
Minimalnie: 0,5 mm2 , AWG 20
Moment obrotowy: 0,6 Nm
Zaciski wyj�cia mocy 10 mm2 lub 2 x 6 mm2

AWG 6 lub 2 AWG 10
Minimalnie: 1 mm2, AWG 16
Moment obrotowy: 2,0 Nm

Izolacja wej�cie - wyj�cie
Gwarantowana izolacja galwaniczna
Wej�cie - wyj�cie 4000 Vrms

Wyj�cie - obudowa (radiator) 4000 Vrms

Warunki �rodowiskowe RTH.
Wilgotno�æ maksymalna 95%, nieskondensowana

Wymiary RTH.
Wymiary (W x S x G)
   RTH1 120 x 45 x 110 mm
   RTH2, 3 120 x 90 x 110 mm

Wymiary RTH.

TSE6-1A.......
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Przyk³ady po³¹czeñ

TSE6-1A.2 - uk³ad do ³agodnego rozruchu transformatora
z obci¹¿eniem

TSE6-1A.1 - uk³ad do ³agodnego rozruchu transformatora
z dodatkowym blokiem tyrystorowym na pr¹dy obci¹¿eñ
powy¿ej 16 A

� Za³¹czanie typu ON/OFF z wy³¹cznikiem S1 lub/i S2
poprzez wej�cie za³¹czaj¹ce.

� F2 - zbêdny, gdy zasilamy uk³ad napiêciem fazowym.

� Za³¹czanie typu ON/OFF z wy³¹cznikiem S1 lub/i S2
poprzez wej�cie za³¹czaj¹ce.

� F2 - zbêdny, gdy zasilamy uk³ad napiêciem fazowym.
� Przeka�nik / stycznik mostkuj¹cy - zbêdny je�li blok

tyrystorowy jest z radiatorem.

Pod³¹czenia RTH.

Stycznik BY-PASS (mostkuj¹cy)

TSE6-1 automatycznie wykrywa pod³¹czenie stycznika
lub przeka�nika mostkuj¹cego.
Dotyczy to jedynie wersji z zewnêtrznym blokiem tyrystorowym
lub przeka�nikiem pó³przewodnikowym.
(Wersja do 16A posiada wbudowany przeka�nik mostkuj¹cy).

TSE6-1A.......
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