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Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116
Nov· dimenze v oblasti ochrany motoru

P¯Ìstroje nÌzkÈho napÏtÌ
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Výhody, které mluví samy za sebe

• VÌce funkcÌ v jednom za¯ÌzenÌ:
- spÌn·nÌ
- vypÌn·nÌ
- ochrana motoru.

• MS 116 se dÌky sv˝m mal˝m rozmÏr˘m hodÌ ide·lnÏ tam, kde je 
k dispozici m·lo mÌsta.

• Pomocn˝ kontakt pro ËelnÌ mont·û nezvÏtöuje öÌ¯ku ruËnÌho 
motorovÈho spouötÏËe a öet¯Ì tak prostor nutn˝ pro instalaci.

• Cel˝ proudov˝ rozsah do 16 A je pokryt pouze 11 typy za¯ÌzenÌ, 
coû p¯ispÌv· ke snÌûenÌ skladovacÌch n·klad˘.

• RuËnÌ motorovÈ spouötÏËe umoûÚujÌ spolehlivou manipulaci dÌky 
p¯esnÈmu oznaËenÌ pozice spÌnaËe a maxim·lnÏ bezpeËnÈmu 
ovl·d·nÌ otoËnÈ p·ky.

• Snadn· a rychl· mont·û dÌky mal˝m rozmÏr˘m za¯ÌzenÌ a absenci 
pojistek.

• KonstruktÈ¯i spoleËnosti ABB se navÌc snaûÌ o to, aby za¯ÌzenÌ 
MS 116 velkou mÏrou p¯ispÌvalo k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ: 
po ukonËenÌ ûivotnosti lze spouötÏË snadno demontovat 
a vöechny jeho Ë·sti plnÏ recyklovat.

Na Vaší straně - výrobky a servis

MS 116 je pouze tÌm nejmenöÌm za¯ÌzenÌm öirokÈ ¯ady ruËnÌch motorov˝ch spouötÏË˘ vyr·bÏn˝ch spoleËnostÌ ABB. ⁄pln· ¯ada motoro-
v˝ch spouötÏË˘ spoleËnosti ABB v oblasti nÌzkÈho napÏtÌ pokr˝v· spÌn·nÌ a ochranu motor˘ do 100 A. SpoleËnost ABB V·m na celÈm
svÏtÏ zajistÌ komponenty pro zv˝öenÌ v˝konu motor˘ a za¯ÌzenÌ. BezpeËnost motoru m˘ûete zv˝öit pouûitÌm r˘zn˝ch pr˘myslov˝ch relÈ, jako
nap¯Ìklad termistorovÈ ochrannÈ relÈ CustorapidÆ. P¯Ìsluön˝ region·lnÌ z·stupce spoleËnosti ABB V·m ochotnÏ zodpovÌ veökerÈ dotazy
t˝kajÌcÌ se naöich nÌzkonapÏùov˝ch za¯ÌzenÌ a navrhne ¯eöenÌ VaöÌ individu·lnÌ situace. Kontaktujte n·s.

Typ za¯ÌzenÌ Schv·lenÌ SpoleËnost pro klasifikaci lodnÌ p¯epravy

ZnaËka
zkuöebny

Platnost CSA GL LRS
zkratky Kanada USA NÏmecko Velk· Brit·nie



Technologie, které můžete věřit

SpoleËnost ABB jako v˝robce elektromotor˘ postupnÏ
zÌskala velkÈ zkuöenosti s v˝robou tohoto d˘leûitÈho 
sortimentu. Ve spoleËnosti ABB ovöem technologie
v˝roby motor˘ p¯ekraËuje r·mec pouhÈho zp˘sobu
jejich zpracov·nÌ; velk· pozornost je vÏnov·na zajiötÏnÌ
spr·vnÈ funkce motoru a specifick˝ch poûadavk˘ 
na jejich ochranu. V z·vislosti na zp˘sobu pouûitÌ je 
elektrick˝ pohon vystaven velk˝m zmÏn·m zatÌûenÌ.
NavÌc existuje st·lÈ nebezpeËÌ selh·nÌ motoru nebo
instalace, z Ëehoû vypl˝v· nutnost ochrany pohonu
proti:

• p¯etÌûenÌ
• zkratu
• poruch·m kabelu nebo vedenÌ 
• mezif·zov˝m poruch·m

VeökerÈ v˝öe uvedenÈ poloûky mohou zp˘sobit zniËenÌ
motoru, vedenÌ a v nejhoröÌm p¯ÌpadÏ i celÈ instalace.
Proto je nutnÈ zajistit spolehlivou ochranu motoru 
pro p¯Ìpad poruchy nebo poökozenÌ.

SpoleËnost ABB m· velkÈ zkuöenosti v oblasti v˝roby
jistiË˘ a elektrick˝ch ochrann˝ch za¯ÌzenÌ. V poslednÌ
dobÏ ABB rozöÌ¯ilo rodinu ruËnÌch spouötÏË˘ motoru
urËen˝ch k ochranÏ motor˘ do rozsahu v˝konu 7,5 kW:
spoleËnost p¯edstavila typ MS 116, cestu k hospod·r-
nÏjöÌ ochranÏ motoru.

Typ MS 116 p¯edstavuje ide·lnÌ ochranu menöÌch 
motor˘ do v˝konu 7,5 kW a jeho pouûitÌ je moûnÈ 
vtÏchto oblastech:

• balicÌ stroje
• d¯evozpracujÌcÌ pr˘mysl
• pily a ¯ezacÌ stroje
• zemÏdÏlskÈ stroje
• Ëerpadla
• dopravnÌky
• klimatizace.

Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kW

MalÈ a kompaktnÌ spouötÏËe ¯ady MS 116 jsou
schopnÈ bezpeËnÏ vypnout obvod a udrûovat
za¯ÌzenÌ st·le v chodu dÌky tomu, ûe k opÏtovnÈ-
mu zapnutÌ stroje je pot¯eba naprosto minim·lnÌ
doba.

Bezpojistkov· ochrana pomocÌ MS 116:

• zajiöùuje vysokou bezpeËnost a spolehlivost 
• navrhovan˝ch a pouûÌvan˝ch elektrick˝ch 

za¯ÌzenÌ
• öet¯Ì mÌsto dÌky mal˝m rozmÏr˘m MS 116
• zvyöuje dostupnost stroj˘ a za¯ÌzenÌ
• sniûuje n·klady na ˙drûbu.

Obecné technické údaje

Jmenovit˝ proud: 0,1 ... 16 A
pouze 11 rozsah˘

äÌ¯ka: 45 mm
JmenovitÈ pracovnÌ  
napÏtÌ: 690 V~ / 440 V=
T¯Ìda spouötÏnÌ: 10 /10 A
Jmenovit˝ zkratov˝ v˝kon
Ics p¯i 400 V~, 16 A: 10 kA
Mechanick· ûivotnost: 100 000 spÌnacÌch

cykl˘

Vypínací charakteristika MS 116

Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kW

Motorov˝ spouötÏË MS 116 m˘ûe b˝t vybaven
adaptÈrem pro ministykaËe spoleËnosti ABB
¯ady B nebo pro stykaËe stejnÈ spoleËnosti ¯ady
A, typy A9, A12 a A16. P¯i pouûitÌ tÏchto adap-
tÈr˘ nenÌ nutnÈ û·dnÈ dalöÌ vedenÌ, protoûe
chod ruËnÌch motorov˝ch spouötÏË˘ a stykaË˘
je automaticky slaÔov·n. Tento fakt umoûÚuje
jeötÏ jednoduööÌ konstruov·nÌ a provedenÌ co
nej˙spornÏjöÌ, ale p¯itom velmi spolehlivÈ a ˙Ëin-
nÈ ochrany motoru.

Ruční motorový spouštěč MS 116 do 16 A

Technické a objednací údaje

Rozsah nastavení Výkon motoru Objednací údaje
AC3 kW
380 - 400 V Typ Objednací číslo

S tepelnou a elektromagnetickou spouští
Ochrana proti zkratu do 10 kA

0,1 ... 0,16 MS116 - 0,16 1SAM250 000 R 1001
0,16 ... 0,25 0,06 MS116 - 0,25 1SAM250 000 R 1002
0,25 ... 0,4 0,1 MS116 - 0,4 1SAM250 000 R 1003

0,4 ... 0,63 0,18 MS116 - 0,63 1SAM250 000 R 1004 
0,63... 1,0 0,25 MS116 - 1,0 1SAM250 000 R 1005 
1,0 ... 1,6 0,55 MS116 - 1,6 1SAM250 000 R 1006 

1,6 ... 2,5 1 MS116 - 2,5 1SAM250 000 R 1007 
2,5 ... 4,0 1,5 MS116 - 4 1SAM250 000 R 1008 
4,0 ... 6,3 2,2 MS116 - 6,3 1SAM250 000 R 1009 

6,3 ... 10,0 4 MS116 - 10,0 1SAM250 000 R 1010 
10 ... 16,0 7,5 MS116 - 16,0 1SAM250 000 R 1011 

Příslušenství

Pomocný kontakt pro čelní montáž

1NO + 1NC HKF1-11 1SAM201 901 R 1001

Pomocný kontakt pro montáž na pravé straně, max. 2 kusy

1NO + 1NC HK1 - 11 1SAM201 902 R 1001
2NO HK1 - 20 1SAM201 902 R 1002
2NC HK1 - 02 1SAM201 902 R 1003

Signální kontakt pro montáž na pravé straně, max. 2 kusy

1NO + 1NC SK1 - 11 1SAM201 903 R 1001
2NO SK1 - 20 1SAM201 903 R 1002
2NC SK1 - 02 1SAM201 903 R 1003

Fázové propojovací přípojnice, pro 2 přístroje

bez pomocného kontaktu PS1 - 2 - 0 1SAM201 906 R 1002
1 pomocný kontakt PS1 - 2 - 1 1SAM201 906 R 1012
2 pomocné kontakty PS1 - 2 - 2 1SAM201 906 R 1022

Fázové propojovací přípojnice, pro 4 přístroje

bez pomocného kontaktu PS1 - 4 - 0 1SAM201 906 R 1004
1 pomocný kontakt PS1 - 4 - 1 1SAM201 906 R 1014
2 pomocné kontakty PS1 - 4 - 2 1SAM201 906 R 1024

Napájecí bloky, do 63 A, 690 V

ploché S1 - M1 1SAM201 907 R 1001
vysoké S1 - M2 1SAM201 907 R 1002

Izolační zapouzdřené skříňky pro montáž na stěnu, tři zámky, svorkovnice pro N a PE, krytí IP 65

černá páka OTPA116L2P1 1SCA022 594 R 4350
červeno - žlutá páka OTPA116A2P1 1SCA022 594 R 4010

Další příslušenství viz katalog MS 116:

fázové propojovací přípojnice pro 3, 5 přístrojů
přímý adaptér pro zapojení se stykači A - B6/7
sady pro montáž do rozváděčů
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1,6 ... 2,5 1 MS116 - 2,5 1SAM250 000 R 1007 
2,5 ... 4,0 1,5 MS116 - 4 1SAM250 000 R 1008 
4,0 ... 6,3 2,2 MS116 - 6,3 1SAM250 000 R 1009 

6,3 ... 10,0 4 MS116 - 10,0 1SAM250 000 R 1010 
10 ... 16,0 7,5 MS116 - 16,0 1SAM250 000 R 1011 

Příslušenství

Pomocný kontakt pro čelní montáž

1NO + 1NC HKF1-11 1SAM201 901 R 1001

Pomocný kontakt pro montáž na pravé straně, max. 2 kusy

1NO + 1NC HK1 - 11 1SAM201 902 R 1001
2NO HK1 - 20 1SAM201 902 R 1002
2NC HK1 - 02 1SAM201 902 R 1003

Signální kontakt pro montáž na pravé straně, max. 2 kusy

1NO + 1NC SK1 - 11 1SAM201 903 R 1001
2NO SK1 - 20 1SAM201 903 R 1002
2NC SK1 - 02 1SAM201 903 R 1003

Fázové propojovací přípojnice, pro 2 přístroje

bez pomocného kontaktu PS1 - 2 - 0 1SAM201 906 R 1002
1 pomocný kontakt PS1 - 2 - 1 1SAM201 906 R 1012
2 pomocné kontakty PS1 - 2 - 2 1SAM201 906 R 1022

Fázové propojovací přípojnice, pro 4 přístroje

bez pomocného kontaktu PS1 - 4 - 0 1SAM201 906 R 1004
1 pomocný kontakt PS1 - 4 - 1 1SAM201 906 R 1014
2 pomocné kontakty PS1 - 4 - 2 1SAM201 906 R 1024

Napájecí bloky, do 63 A, 690 V

ploché S1 - M1 1SAM201 907 R 1001
vysoké S1 - M2 1SAM201 907 R 1002

Izolační zapouzdřené skříňky pro montáž na stěnu, tři zámky, svorkovnice pro N a PE, krytí IP 65

černá páka OTPA116L2P1 1SCA022 594 R 4350
červeno - žlutá páka OTPA116A2P1 1SCA022 594 R 4010

Další příslušenství viz katalog MS 116:

fázové propojovací přípojnice pro 3, 5 přístrojů
přímý adaptér pro zapojení se stykači A - B6/7
sady pro montáž do rozváděčů
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Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116
Nov· dimenze v oblasti ochrany motoru

P¯Ìstroje nÌzkÈho napÏtÌ
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Výhody, které mluví samy za sebe

• VÌce funkcÌ v jednom za¯ÌzenÌ:
- spÌn·nÌ
- vypÌn·nÌ
- ochrana motoru.

• MS 116 se dÌky sv˝m mal˝m rozmÏr˘m hodÌ ide·lnÏ tam, kde je 
k dispozici m·lo mÌsta.

• Pomocn˝ kontakt pro ËelnÌ mont·û nezvÏtöuje öÌ¯ku ruËnÌho 
motorovÈho spouötÏËe a öet¯Ì tak prostor nutn˝ pro instalaci.

• Cel˝ proudov˝ rozsah do 16 A je pokryt pouze 11 typy za¯ÌzenÌ, 
coû p¯ispÌv· ke snÌûenÌ skladovacÌch n·klad˘.

• RuËnÌ motorovÈ spouötÏËe umoûÚujÌ spolehlivou manipulaci dÌky 
p¯esnÈmu oznaËenÌ pozice spÌnaËe a maxim·lnÏ bezpeËnÈmu 
ovl·d·nÌ otoËnÈ p·ky.

• Snadn· a rychl· mont·û dÌky mal˝m rozmÏr˘m za¯ÌzenÌ a absenci 
pojistek.

• KonstruktÈ¯i spoleËnosti ABB se navÌc snaûÌ o to, aby za¯ÌzenÌ 
MS 116 velkou mÏrou p¯ispÌvalo k ochranÏ ûivotnÌho prost¯edÌ: 
po ukonËenÌ ûivotnosti lze spouötÏË snadno demontovat 
a vöechny jeho Ë·sti plnÏ recyklovat.

Na Vaší straně - výrobky a servis

MS 116 je pouze tÌm nejmenöÌm za¯ÌzenÌm öirokÈ ¯ady ruËnÌch motorov˝ch spouötÏË˘ vyr·bÏn˝ch spoleËnostÌ ABB. ⁄pln· ¯ada motoro-
v˝ch spouötÏË˘ spoleËnosti ABB v oblasti nÌzkÈho napÏtÌ pokr˝v· spÌn·nÌ a ochranu motor˘ do 100 A. SpoleËnost ABB V·m na celÈm
svÏtÏ zajistÌ komponenty pro zv˝öenÌ v˝konu motor˘ a za¯ÌzenÌ. BezpeËnost motoru m˘ûete zv˝öit pouûitÌm r˘zn˝ch pr˘myslov˝ch relÈ, jako
nap¯Ìklad termistorovÈ ochrannÈ relÈ CustorapidÆ. P¯Ìsluön˝ region·lnÌ z·stupce spoleËnosti ABB V·m ochotnÏ zodpovÌ veökerÈ dotazy
t˝kajÌcÌ se naöich nÌzkonapÏùov˝ch za¯ÌzenÌ a navrhne ¯eöenÌ VaöÌ individu·lnÌ situace. Kontaktujte n·s.

Typ za¯ÌzenÌ Schv·lenÌ SpoleËnost pro klasifikaci lodnÌ p¯epravy

ZnaËka
zkuöebny

Platnost CSA GL LRS
zkratky Kanada USA NÏmecko Velk· Brit·nie
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