
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ízení a ochrana motoru  
Univerzální �ídicí a monitorovací jednotka 
motoru UMC100-FBP  



 

Univerzální motorové �ídicí jednotky  
ABB – inteligentní �ešení na míst�.  
                      
Velké pr�myslové provozy obsahují n�kdy i tisíce motor�, které slouží jako zdroj 
mechanické pohybové energie. Každé neplánované nebo náhlé zastavení motoru 
m�že narušit sled technologického procesu, což sebou p�ináší výrazné ekonomické 
ztráty. Proto spolehlivé �ízení motor� pat�í k rozhodujícím faktor�m p�i �ízení výroby.   
 
 
Nová �ídicí jednotka UMC100-FBP p�edstavuje optimální 
�ešení 
UMC100-FBP je pružný, modulární a rozši�itelný �ídicí 
systém, ur�ený pro �ízení chodu motor� nízkého nap�tí 
s konstantními otá�kami. 
Mezi jeho nejd�ležit�jší funkce pat�í ochrana motoru, ochrana 
provozu proti výpadk�m a snížení doby prostoj�. Tohoto cíle je 
dosaženo v�asným p�edáním informací o možných závadách 
motoru, které umož�ují vyhnout se neplánovaným prostoj�m 
ve výrobním provozu. Pokud i p�esto ochrana takový motor 
vypne, je k dispozici rychlá diagnostika, která brzy ur�í p�í�inu 
a pom�že zkrátit dobu  výpadku.  
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Typické aplika�ní oblasti: 
-  Pr�mysl zpracování minerálních olej� a plyn� 
-  Cementárny a papírny 
-  Ocelárny 
-  T�žba nerost� 
-  Chemický pr�mysl 
-  Dodávka a rozvod vody 
-  Technické vybavení elektráren 
-  Potraviná�ství a výroba nápoj� 

�ídicí jednotka motoru UMC22-FBP již byla úsp�šn� vyzkoušena 
celosv�tov� jako sou�ást �etných a rozsáhlých projekt� ve výše 
zmín�ných oblastech.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kratší �asy a mén� námahy a energie na plánování, návrh a 
materiály 
Univerzální a modulární struktura UMC100-FBP p�sobí velmi 
dobrým dojmem i b�hem etapy plánování/projektování a návrhu. 
Významného zkrácení �asu a úsilí p�i vodi�ovém p�ipojení je 
dosaženo díky skute�nosti, že všechny požadované ochranné, 
monitorovací a �ídicí funkce jsou integrovány do jediného 
za�ízení. Jediná p�ístrojová verze pro všechny proudové rozsahy 
a typy sb�rnic zjednodušuje plánování,  skladové zásoby a 
servisní nároky.  
 
 

Jednoduché zabudování do velmi malého prostoru 
Díky svému kompaktnímu provedení a integrovanému 
m��icímu systému je možno �ídicí jednotku UMC100-FBP 
instalovat i do velmi omezených prostor.  
To p�edstavuje obrovskou výhodu, zejména u aplikací 
používajících zásuvné rozvád��e a kde je omezený prostor, 
nebo p�i modernizacích stávajících systém� a instalaci 
moderních motorových �ídicích systém� do stávajících sk�íní.  
 

Optimální p�izp�sobení 
Modulární rozši�itelnost systému umož�uje jeho optimální 
p�izp�sobení ke konkrétní aplikaci. I samotná základní verze 
UMC100-FBP je schopna pokrýt požadavky v�tšiny aplikací. 
Všechny požadované provozní �ídicí funkce jsou integrovány a 
je možno je snadno konfigurovat pomocí parametr�. Aplika�n�-
specifické �ídicí funkce je možno realizovat programovatelným 
logickým systémem.  
K dispozici jsou rozši�ovací moduly pro složité aplikace 
s rozsáhlým po�tem vstup�/výstup�, nebo pro zpracování 
nestandardních signál�.  

Otev�ená komunikace 
�ídicí jednotka UMC100-FBP je vybavena rozhraním pro 
p�ipojení sb�rnicového komunika�ního adaptéru FieldBusPlug 
(FBP). Volba p�íslušného modulu FieldBusPlug umožní, aby 
�adi� motoru mohl komunikovat známými, rozší�enými a 
standardními protokoly Profibus DP, DeviceNet, Modbus nebo 
CANopen. UMC100-FBP je možno využít i jako autonomní 
�ídicí jednotku s plným rozsahem funkcí, která není vybavena 
komunika�ními možnostmi.  

Vysoká disponibilita provozního za�ízení 
�ídicí jednotka UMC100-FBP trvale vysílá rozsáhlá provozní, 
servisní a diagnostická data z motoru do �ídicího systému. To 
umož�uje v�asnou detekci poruchy, vhodnými opat�eními je 
možno se poruchám vyhnout, p�íp. snížit jejich negativní 
dopady. Disponibilita provozního systému se pak zvýší.   

Rychlá detekce a oprava chyb/poruch 
Obsáhlý diagnostický systém usnad�uje lokalizaci poruchy a její 
odstran�ní. Výpadky je možno redukovat na minimum.  
 

Elektronická ochrana motoru 
UMC100-FBP nabízí rozsáhlou elektronickou ochranu motoru. 
Tato ochrana funguje nezávisle v kterémkoli okamžiku a je 
funk�ní i p�i výpadku �ídicího systému nebo sb�rnice z �innosti.  
P�esný elektronický m��icí systém umož�uje optimální využití 
motor�. Vypínací funkce motoru je zajišt�na dlouhodobou 
stabilitou vypínacích charakteristik.  
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Nejd�ležit�jší fakta     
UMC-FBP podrobn�  
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Ochrana motoru 
-   UMC100-FBP nabízí všestrannou ochranu trojfázových  
     st�ídavých motor� 

-   Ochrana proti p�etížení nastavitelnými vypínacími t�ídami 5, 10, 20, 
30,40, v souladu s požadavky normy EN/IEC  60947-4-1 

 
-  Nastavitelná ochrana motoru p�i zablokování rotoru 
 
-  Detekce výpadku fáze 
 
-  Detekce asymetrie 

 
-  Detekce fázového sledu 
 
-  Termistorová ochrana motoru pomocí PTC sníma�e 
 
-  Detekce zemního spojení p�i provozu v sítích IT 
 
-  Jmenovitý proud motoru 240 mA až 63 A p�i použití jediné verze       
�ídicího systému; není t�eba používat žádné další p�íslušenství 
 

-  P�i jmen. proudu motoru > 63 A t�eba použít externí transformátor            
proudu 
 

-  Nezávislá ochrana motoru, pln� funk�ní i bez napojení na sb�rnici 

 
�ízení motoru 
-  Za�len�ní v�tšiny d�ležitých �ídicích funkcí ve form� hoto- 
   vých, snadno parametrizovatelných blok� 
 
-  Spoušt��e pro p�ímé spoušt�ní, reverzaci, rozb�h hv�zda-  
   trojúhelník 
 
-  Zám�na pól� / Dahlanderovo zapojení (p�epínání pól�) 
 
-  Ovláda� 
 
-  Pomalý p�erušovaný pohyb 
 
-  Nastavitelná strategie opakovatelného rozb�hu (sdílení zát�že) 
 
 
 

Rozší�ené �ízení motoru 
 

-  Voln� programovatelné pro speciální, aplika�n�-specifické �ídicí  
    funkce 
 
-  Jednoduchá adaptace na specifikované �ídicí funkce 
 
 
-  Obsáhlá knihovna 
 
-  Logické bloky, �íta�e, �asování 
 
-  P�ístup ke všem vstup�m/výstup�m (I/O) a interním signál�m 
 
 
 
�ídící stanice 
 
- Individuální konfigurace �ídících bod� 
 
- Provoz p�es distribuovaný �ídicí systém (Distributed Control  
   Systém –DCS) 
 
- Lokální �ízení 
 
- Ovládací panel 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stav motoru / komunikace 

Rychlý a komplexní p�ístup ke všem údaj�m p�es �ídicí stanici,  

fieldbus a / nebo notebook 

Provozní údaje 

-  Stav motoru 

-  Proud motoru 

-  Maximální proud p�i rozb�hu 

-  Doba rozb�hu 

-  Tepelná zát�ž 

-  Doba do vypnutí 

-  Zbývající doba do zchladnutí 

Provozní údaje 

-  Po�et provozních hodin, po�et rozb�h� a vypnutí v d�sledku p�etížení 

Diagnostické údaje 

-  Obsáhlá a detailní chybová hlášení a výstrahy 

-  Záznamník pro registraci 16 p�edchozích chyb 

Otev�ená komunikace 

Základní za�ízení nezávislé na konkrétním protokolu z rodiny fieldbus 

-  Libovoln� volitelný systém fieldbus s modulem FieldBusPlug  

-  Protokoly Profibus DP, DeviceNet, Modbus, CANopen 

 

Technické vybavení (hardware) 

Kompaktní základní jednotka 

-  Integrovaný m��icí systém 

-  LED pro signalizaci stavu technického vybavení a komunikace  

-  Provoz za�ízení možný bez sb�rnicového systému 

-  Dálkové p�i�azení parametr� p�es �ídicí systém  

-  6 digitálních vstup�, integrovaný vstup PTC a 4 výstupy 

Multifunk�ní rozši�ovací moduly 

P�ímé rozší�ení, pružná instalace 

- 8 digitálních vstup� AC nebo DC 

- 4 reléových výstup� 

- 1 analogový výstup 

Senzor zemního spojení CEM11 

S�ítací transformátor proudu pro p�ipojení na digitální vstup  

-  4 modely s pr�m�rem 20 - 120 mm 

-  Pro zemní svodové proudy hodnoty 80 mA – 13,6 A 

Ovládací panel 

-  Grafický displej, s podsvícením 

-  Vícejazy�ný 

-  Vícebarevný stavový displej s LED kontrolkami 

-  Provoz, p�i�azení parametr�, kopírování  

-  Voln� konfigurovatelná chybová hlášení  
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Konstruk�ní provedení p�ístroje                
� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UMC 100 

1  Odporový PTC sníma� 

2  Místo pro p�ipojovací moduly 

3  Výstupy DO0 - DO2 

4  P�ipojení modulu FieldBusPlug 
 
 
 

 
Použití 

1  Zkratová ochrana  

2  Styka� 

3  Ovládací/�ídicí panel 

4  Univerzální �adi� motoru  

5  Rozši�ovací modul DX111/122 

6  Signálová jednotka 

7  Povelové za�ízení 

8  Motor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 
 
 
 
 
 

5  Stavové LED kontrolky 

6  P�ipojení �ídicí stanice 

7  Napájecí nap�tí 

- výstup DO3 

-  vstupy DI0 - DI5 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Rozši�ovací modul 
DX111/122 

1  Komunikace s UMC100  

2  Digitální vstupy DI0 - DI7  

3  Digitální výstupy DO0 - DO3 

4  Analogový výstup AO 

� 
� 

� 

� 

� 
� 

� 
� 

� 

5  Stavové LED 

6  Popisný štítek 

7  Napájecí nap�tí  
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Aplikace se zásuvnými moduly                       
P�ipojení   
do zásuvky  

 

Sériová linka 
do zásuvky  Z p�edchozího  

Stín�ný  modulu FieldbusPlug 
spoj 

 
 
 

CPD 12 
 
 
 
 
 

FieldbusPlug 
(nap�.  PDP22) 

 
 
Pasivní kabel 
uvnit� zásuvky  K násled.  
CDP13  FieldbusPlug 

 

CDP11  Kabelový  
(svorka pro p�ichycení prostor 
CDP13) 

 

UMC22 

 

 

 

 

�ídicí a monitorovací jednotka UMC100-FBP je ideáln� vhodná 
pro aplikace v motorových �ídicích centrech (MCC) se 
zásuvnými moduly. UMC100-FBP je v tomto p�ípad� umíst�na 
uvnit� montážního prostoru, p�ipojení sb�rnice fieldbus je 
provedeno extern�. Komunikace probíhá po jednoduché sériové 
lince. 
 
Toto odd�lení má následující výhody:   
-   Komunikace fieldbus  
    Komunikace fieldbus probíhá p�ímo formou „slave to slave“           

(podružný s podružným), bez ú�astnických p�ípojek 
-   Zaru�ena maximální výkonnost sb�rnice s protokoly 

fieldbus a maximální p�enosová rychlost, bez nutnosti 
speciální adaptace 

-  P�i vyjmutí jedné ze zásuvek pokra�uje podružná jednotka 
na sb�rnici (fieldbus slave) v provozu 

-  Detekce neúmyslné vým�ny zásuvných modul� a signalizace   
takového úkonu do �ídicího systému 

 

Retrofit, rekonstrukce  
Díky svým kompaktním rozm�r�m a integrovanému m��icímu  
systému je UMC100 mimo�ádn� vhodný p�i aktualizaci a 
modernizaci stávajících rozvád���.  

Stín�ný 
spoj 

Z p�ed-  Do UMC 1-4 
chozího  (4xCDP16) 
Fieldbus- 
Plug 

PDQ22 

K dalšímu 
FieldbusPlug 
(PDX11) 

Kabelový prostor 

Verze PDQ22-FBP je nabízena pro aplikace s protokolem 
Profibus DP, jako dodatek ke standardnímu konektoru PDP22-
FBP fieldbus. Uživatel tak dostává možnost p�ipojit až �ty�i 
UMC100 k uzlu Profibus DP. To m�že být ekonomické 
zejména u za�ízení, která se nachází blízko u sebe.  

Spojení mezi PDQ22-FBP a p�ipojeným za�ízením je 
realizováno b�žn� dostupnými p�ipojovacími kabely.  

- Všechna za�ízení p�ipojená k uzlu je možno konfigurovat 
a udržovat navzájem nezávisle na sob�.  

-   Stavová indikace komunika�ního provozu a každého 
p�ipojeného za�ízení 

-  Uložení adres podružných jednotek (slave) na fieldbus 
-  Snížení náklad� na infrastrukturu díky snížení po�tu 

podružných za�ízení, tzn. více motor� na jeden fieldbus 
master, mén� opakova�� (repeater).  

- Programovatelná logika pro optimální p�izp�sobení k již  
existující koncepci �ízení 

-   Vstupy pro r�zná nap�tí AC/DC 
-   �ízení již existujících p�ístroj� 
-   Voliteln� s komunikací nebo bez komunikace p�es fieldbus  
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P�i�azení parametr� a programování                                   
P�i�azení parametr� 
U v�tšiny aplikací sta�í navolit a parametricky p�i�adit jednu ze 
standardních integrovaných �ídicích funkcí UMC100. Tento 
krok se realizuje nezávisle na p�íslušném �ídicím systému a 
systému fieldbus, pomocí konfigura�ních soubor� GSD a EDS, 
p�ípadn�, ješt� výhodn�ji, za�ízením využívající manažera DTM 
(technologie DTM/FDT). Všechny parametry je možné 
konfigurovat p�es �ídicí stanici.  
 

Asset Vision Basic a DTM 
ABB Asset Vision Basic jako rámcová aplikace FDT, spolu s  
DTM (Device Type Manager), jsou komplexními nástroji pro 
p�ímé p�i�azení parametr� a programování UMC100 a také 
všech za�ízení vybavených DTM manažerem. Umož�uje 
vytvá�ení konfigurací, upload/download, na�ítání diagnostických 
údaj� a také, pokud je takto naprogramována, �ízení UMC100 
bu� centráln� p�es �ídicí systém, p�es fieldbus, nebo p�ímo na 
míst� ve spínací sk�íni.  
 
P�ehledné rozhraní usnad�uje konfiguraci všech parametr� a 
text� chybových hlášení, které �ídicí stanice požaduje. Grafický 
displej p�itom poskytuje podporu uživateli formou výzev 
(prompts) a provádí kontrolu dat. 
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Programování 
U speciálních aplikací je možné využít editoru integrovaného 
do DTM a vytvo�it optimáln� adaptovanou �ídicí funkci. K tomu 
ú�elu slouží obsáhlá knihovna funk�ních blok�. Je zajišt�n 
p�ístup ke všem existujícím prom�nným v UMC100 a 
rozši�ovacích modulech. Komentá�e je možno vkládat 
libovolným zp�sobem.   
 
Všechny �ídicí funkce obsažené v UMC100 jsou k dispozici 
jako šablony (templates) a mohou být snadno adaptovány 
podle požadavk�. Je také možné vytvá�et vlastní knihovnu 
speciálních �ídicích funkcí tak, že provádíme import/export 
t�chto šablon.  



 

Diagnostika a provoz                                   
Diagnostika a provoz 
Komplexní a p�ehledná diagnostika pomáhá vyhnout se 
poruchám a usnad�uje jejich odstran�ní v p�ípad� závad. 
 

Rychlé zobrazení všech údaj�: 
-  Provozní data 

- Stav motoru a proudy, tepelná zát�ž 
- Stav všech vstupn�-výstupních signál� 

-  Diagnostická data 
- Chyby, výstrahy 

-  Provozní data 
- Po�et provozních hodin 
- Po�et start� (rozb�h�) 
- Po�et vypnutí v d�sledku p�etížení 

 
Zobrazení cyklických komunika�ních rámc� usnad�uje 
diagnostiku v etap� uvád�ní do provozu. 
 
 
 
 
 
Ovládací panel 
Ovládací panel slouží k lokálnímu zobrazení všech dat. 
Závady (errors) a výstrahy jsou zobrazovány v nezakódované 
textové podob�, v jazyce nastaveném p�i konfiguraci. Externí 
závady mohou být dopln�ny individuálním textem. Všechny 
parametry je možno nastavovat, m�nit a p�ípadn� chránit 
heslem.  

Provoz 
Device Type Manager (DTM) je také možno použít pro 
provoz motoru, ovšem za p�edpokladu, že motor je takto 
nakonfigurován.  

-  Rozb�h (start) dop�edu / dozadu 
-  Zastavení (stop) 
-  Nulování (reset) závad 

V�tšina z d�ležitých provozních hodnot je zobrazována ve 
stejném okn�.   
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UMC100 – p�ehled systému         
Základní modul UMC100-FBP  

Hlavní výkonové údaje  

Nap�tí max. 1000 V AC 

Kmito�et 45 až 65 Hz 

Jmenovitý proud motoru 0,24 A až 63 A, bez p�íslušenství 

v�tší proudy pak p�es transformátor proudu 

Pr�m�r jádra transformátoru 11 mm (max 25 mm2) 

Vypínací t�ídy 5, 10, 20, 30, 40, podle definice EN/IEC 60947-4-1 

Zkratová ochrana samostatnou pojistkou na stran� sít� 
 

�ídicí jednotka 

Napájecí nap�tí 24 V DC 

Ochrana proti p�epólování ano 

Vstupy 6 digitálních vstup� 24 V DC 

1 PTC vstup  

Výstupy 3 výstupní relé 

1 digitální tranzistorový výstup 

Rozhraní 1 pro ABB FieldBusPlug 

1 pro �ídicí stanici UMC100-PAN 

1 pro rozši�ovací modul 

P�i�azování parametr� p�es fieldbus, z �ídicí stanice a/nebo softwarov� 

Adresování �ídicí stanice nebo adresovací soubor 

LED kontrolky 3 LED: zelená, žlutá, �ervená 
 

Mechanické údaje a upevn�ní 

Upevn�ní na lištu DIN (EN50022-35) nebo 4 šrouby M4 

Rozm�ry (Š x V x H) 70 x 105 x 110 mm (v�etn� sb�rnicového konektoru FieldBusPlug a ovlád. panelu) 

Hmotnost 0,39 kg 

P�ipojovací pr��ez vodi�� max. 2,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2 
 
 
 
Rozši�ovací moduly DX111/DX122  

Rozši�ovací modul DX111/122 je možno p�ipojit k �adi�i UMC100-FBP prostou vodi�ovou dvoulinkou.  
Aplikovat je možno tento modul také prostým p�i�azením parametr� (bez programování) a využít jej nap�. pro 
chybová hlášení a výstrahy  

Napájecí nap�tí 24 V DC 

Vstupy DX111 8 digitálních vstup� 24 V DC 

DX122 8 digitálních vstup� 110/230 V AC 

Výstupy 4 reléové výstupy (4 relé) 

1 analogový výstup, konfigurovatelný pro 0/4 až 20 mA / 0 až 10 V 

Upevn�ní na lištu DIN (EN50022-35) 

Rozm�ry (Š x V x H) 45 x 77 x 100 mm (bez svorkovnice) 
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Ovládací panel UMC100-PAN  

Instalace p�ímo na ovládané za�ízení nebo na dve�e rozvád��ové sk�ín�  

Grafický displej s podsvícením, 3 LED kontrolky pro stavovou indikaci    

Libovoln� konfigurovatelná chybová hlášení  

Vícejazy�ný: n�m�ina, angli�tina, francouzština, italština, portugalština, špan�lština  
 
 
 
 
 
 
 

Transformátor proudu KORC  

Používán v p�ípad�, že jmenovitý proud motoru je v�tší než 63 A  

Lineární trojfázový transformátor se svorkovnicí pro p�ipojení Cu vodi�� pr��ezu 2,5 mm2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBM11 – senzor zemního spojení  

S�ítací transformátor proudu pro p�ipojení na digitální vstup. 

Upevn�ní držákem na lištu DIN nebo na st�nu  

Modely  

CEM11-FBP.20 80 - 1,700 mA Ø 20 mm  

CEM11-FBP.35 100 - 3,400 mA Ø 35 mm  

CEM11-FBP.60 120 - 6,800 mA Ø 60 mm  

CEM11-FBP.120 300 -  13,600 mA Ø 120 mm  
 
 
 
 
 
 
Fieldbus konektor FBP  

Pro komunikaci se sb�rnicovými systémy fieldbus; napájení 24 V DC kabelem fieldbus  

Instalace na �ídicí jednotku UMC100. U zásuvných systém� je tento fieldbus konektor instalován extern�  

Sestavené konektory s r�znou délkou kabelu. P�ipojovací technologie M12 pro bezpe�né vytvo�ení 

kontaktu. K dispozici rozsáhlé p�íslušenství.  

Modely  

PDP22-FBP Profibus DP V0/V1 

DNP21-FBP DeviceNet 

MRP21-FBP Modbus RTU 

COP21-FBP CANopen 

PDQ22-FBP Profibus DP V0/V1 (pro p�ipojení 1 až 4 jednotek UMC100) 

2CDC135011B0201  11 

 



 

Kontaktujte nás 
         
ABB s.r.o.  
Heršpická 13 
619 00 Brno 
Tel.: +42 (0) 543 145 432 
Mob:+42 (0) 731 552 401 
E-mail:  pavel.zak@cz.abb.com 
www.abb.cz/nizkenapeti 

 
   

Pozn.: 
Výrobce si vyhrazuje právo na provád�ní 
technických zm�n a modifikaci obsahu tohoto 
dokumentu, bez toho, že by tyto zm�ny ohlašoval. 
U kupních objednávek platí dohodnuté konkrétní 
parametry. Spole�nost ABB s.r.o. nep�ebírá 
žádnou odpov�dnost za p�ípadné chyby nebo 
chyb�jící informace v tomto dokumentu.  

Výrobce si vyhrazuje veškerá práva na tento 
dokument, na výrobek v n�m popisovaný a 
vyobrazení obsažená v dokumentu. 
Kopírování, zve�ej�ování t�etím stranám nebo 
využívání jeho obsahu – jak celku tak 
jednotlivých �ástí – bez p�edchozího 
písemného souhlasu ABB s.r.o., je zakázáno. 

Copyright© 2009 ABB 
Všechna práva vyhrazena  

 

 


