
Komandne omare

Energetska neodvisnost



ROČNA KOMANDNA 
OMARA KO-R MRS

Ročna komandna omara je lahko 

montirana na elektroagregatu ali 

ločeno. Obsega celoten nadzor in 

upravljanje motorja in generatorja ter 

oddaljen zagon elektroagregata. S 

pritiskom na tipko (ključ) zaženemo in 

zaustavimo elektroagregat (lahko tudi 

z oddaljene lokacije). Elektroagregat 

lahko zaženemo in zaustavimo tudi s 

signali, ki jih pridobimo od zunaj. 

Sestavljena je iz kovinske elektro omare, 

ročnega kontrolnika elektroagregata 

SMC10, generatorskega zaščitnega 

Ročne - avtomatske - paralelne

stikala, tipke za zaustavitev v sili in varovalk. V omari je pripravljen priklop 
kabla za porabnike na bakreno letev ali sponke. 

AVTOMATSKA KOMANDNA OMARA KO-A AMF

Avtomatska komandna omara je lahko montirana na elektroagregatu ali ločeno. 
Obsega celoten nadzor in upravljanje motorja in generatorja ter oddaljen zagon 
elektroagregata. Omogoča avtomatski zagon elektroagregata ob izpadu 
glavne električne mreže in zaustavitev ob njenem povratku. Avtomatska 
komandna omara omogoča delovanje v naslednjih načinih: AVTOMATSKO/
ROČNO/TEST/OFF. Upravljanje z elektroagregatom je omogočeno preko tipk 
z mehansko povratno informacijo in velikega grafičnega zaslona. Upravljanje 
in nadzor lahko potekata tudi preko oddaljenega računalnika (PC). Omogočeno 
je povezovanje elektroagregatov v mreže.
Sestavljena je iz kovinske elektro omare, avtomatskega kontrolnika 
elektroagregata SAC35, generatorskega zaščitnega stikala, tipke za 
zaustavitev v sili in varovalk. V omari je pripravljen priklop kabla za porabnike 
na bakreno letev ali sponke. 

Komandne omare



Opcijska oprema (kontrolniki SMC, SAC)

RS232, RS485, USB, Mode Bus adapter, GSM-modem, programska oprema, oddaljeni zaslon, vmesnik za vklop naprave, 
internetni modul, razširitveni I/O modul.

Funkcije / Kontrolnik Stubelj SMC 10 Stubelj SAC 35

Binarni vhodi/izhodi 6/6 7/7

Analogni vhodi 3 3

Magnetni pick-up • •

AMF funkcija - •

Nastavljanje vhodov • •

Nastavljanje izhodov • •

Meritve napetosti elektroagregat/mreža 3 faze/- 3 faze/3 faze

Meritve tokov 3 faze 3 faze-IDMT previsok tok

Meritve kW/kWh •/- •/•

Datoteka zgodovine - •

RTC z baterijo • •

GCB/MCB kontrola s povratno informacijo -1)/- •/•

Alternatorski tokokrog za polnjenje akumulatorjev • •

J1939 vmesnik - •

Podpora za internet z IB-LITE vmesnikom z IB-LITE vmesnikom

Razširitveni moduli - IGL-RA15, IG-IOM, IGS-PTM

8 analognih gonilnikov za naprave o o

RS232 vmesnik o o

Modem vmesnik o o

MODBUS vmesnik o o

Oddaljeni zaslon o o

Cummins Modbus o o

Legenda:

• vključeno

- ni vključeno

o opcijsko, potreben plug-in dodatek

1) avtomatska GCB kontrola brez povratne informacije

2) Ročna/Avtomatska GCB kontrola brez povratne informacije

Kontrolnik SAC 35 Kontrolnik SMC 10 



Mikroprocesorski kontrolnik Stubelj 

SMC10/SAC35 obsega naslednje načine 

upravljanja in nadzora elektroagregata: 

3-fazna AMF funkcija* 
• previsoka/prenizka frekvenca

• previsoka/prenizka napetost

• napetostna asimetrija 

3-fazna generatorska zaščita 
• previsoka/prenizka frekvenca

• previsoka/prenizka napetost

• asimetrija tok/napetost 

• prevelik tok 

• prevelika obremenitev 

RMS-meritve napetosti 
• 3-fazna generatorska in mrežna* napetost

• območje napetosti 277V p-n, 480V p-p 

• najvišja izmerjena napetost 300V p-n

• obseg razmerja PT 0,1 – 500)

RMS-meritve toka 
• 3-generatorski fazni tok 

• stopnja toka 5A 

• maksimalno izmerjeni tok 10A 

• obseg CT stopnje 1–5000)

Meritve moči 
• aktivna/reaktivna moč in močnostni 

faktor po fazi 

• aktivni/reaktivni števec energije 

Beleženje dogodkov in vrednosti + 
RTC 
• zgodovina dogodkov – 119 zapisov

• vzrok, podatki, čas in ostali 

pomembni dogodki so zabeleženi in 

shranjeni

• baterijsko podprti RTC

• urnik testnih zagonov

Uporabniški vmesnik 
• grafični zaslon 128x64 pik

• večjezičnost (tudi SLO)

• mejne vrednosti nastavljive preko 

kontrolnika ali PC-ja

• tipke z mehanskim povratkom 

Vhodi in izhodi 
• 3-analogni vhodi (0-20mA ali 

upornostni – izbira z jumperji) 

• 7* binarnih vhodov 

• 7* binarnih izhodov 

• magnetni pick-up vhod 

• D+ predvzbujevalni terminal 

• opcijsko 8 analognih izhodov za 

naprave kompatibilno z VDO, Datcom 

napravami 

EFI-podpora motorja 
• Cummins Modebus 

• specifični J1939 za vse večje 

proizvajalce motorjev 

• diagnostična tekstovna sporočila 

Komunikacijski vmesniki 
• opcijsko USB ali RS232 moduli 

• MODEBUS RTU 

• Internet 

Mehanski in delovni pogoji 
kontrolnika: 
• zatesnjena prednja plošča IP65

• zaščita LCD-ja s pleksi steklom

• delovna temperatura -20 °C - +70 °C 

(opcija kontrolnika za nižje temperature 

mogoča)

• napetost napajanja 8-36V

• padci napetosti krajši od 50ms ne 

učinkujejo na delovanje

* - samo za model SAC 35
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SINHRONIZACIJSKA PARALELNA KOMANDNA OMARA KO-P AMF

Avtomatska sinhronizacijska komandna omara je lahko 
montirana na elektroagregatu ali ločeno. Obsega celoten 
nadzor in upravljanje motorja in generatorja ter oddaljen 
zagon elektroagregata. Omogoča avtomatski zagon 
elektroagregata ob izpadu glavne električne mreže in 
zaustavitev ob njenem povratku. Poleg tega omogoča 
sinhronizacijo elektroagregata in mreže ter paralelno 
delovanje elektroagregata in glavne električne mreže tudi 
za daljša časovna obdobja. S sinhronizacijsko paralelno 
komandno omaro lahko pokrivamo tudi električne 
konice. V primeru, da določeni objekt potrebuje dodatno 
električno energijo, lahko elektroagregat v paralelnem 
delovanju doda ta primanjkljaj glavni električni mreži. Prav 
tako lahko elektroagregat pokriva določeni del napajanja, 
ki ga ni potrebno prevzeti s strani glavne električne 
mreže in s tem plačevati špice električne energije po 
višji tarifi. Elektroagregat opravlja brezprekinitvene 
preklope med mrežo in elektroagregatom. Mogoče je 
tudi brezprekinitveno testiranje elektroagregata pri polni 
ali delni obremenitvi. Upravljanje z elektroagregatom je 
omogočeno preko tipk z mehansko povratno informacijo 
in velikega grafičnega zaslona. Upravljanje in nadzor 
lahko potekata tudi preko oddaljenega računalnika (PC). 
Omogočeno je povezovanje elektroagregatov v mreže.

Sestavljena je iz kovinske elektro omare, paralelnega kontrolnika elektroagregata 
Stubelj SPC50, generatorskega zaščitnega stikala, mrežnega stikala, polnilca 
akumulatorja, tipke za zaustavitev v sili in varovalk. V omari je pripravljen priklop 
kabla za porabnike na bakreno letev ali sponke. 
 

Razširitve: 
•  4 analogni vhodi obsega 0-2400 Ω, 8 binarnih vhodov, 8 binarnih izhodov, 1 analogni izhod, 
•  4 analogni vhodi obsega 0-250 Ω/0-20 mA/0-100 mV, 8 binarnih vhodov, 8 binarnih izhodov, 1 analogni izhod,
•  15 zelenih/rumenih/rdečih indikatorjev LED.

Komunikacijske razširitve:
•  Ethernet/Internet komunikacija podpira nadzor več elektroagregatov preko Interneta, aktivna elektronska pošta 

o napakah na elektroagregatu, Internetna funkcija klic/povratni klic,
•  direkten ali modemski nadzor več elektroagregatov RS232/RS485/ModeBus podpora za direktno povezavo, 

analog/GSM/ISDN podpora za modeme, funkcija povratnega klica na modemu,
•  programska oprema za PC ali PC SCADA,
•  programska oprema za PC za dolgotrajen nadzor nad dogodki več elektroagregatov,
•  nadzornik programske opreme za avtomatsko pridobivanje podatkov o več elektroagregatih preko modema,
•  oddaljeni zaslon, priklopljen preko RS232, za prenos vseh prikazanih vrednosti do 1,2 km daleč – točna kopija 

prikaza na zaslonu kontrolnika.

Paralelni kontrolnik SPC 50
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NADGRADNJE

Močnostni preklop mreža / agregat (ATS):
•  močnostni preklop je lahko izveden z dvema kontaktorjema ali stikalom 1-0-2.

Kontrola moči (za en elektroagregat v paralelu z mrežo): 
•  avtomatska sinhronizacija in kontrola moči, 
•  rezanje električnih konic, 
•  brezprekinitveno obratno sinhroniziranje, 
•  kontrola napetosti PF (AVR), 
•  bazična obremenitev izvoz/uvoz.

Delitev bremena (za več izoliranih paralelnih delovanj): 
•  avtomatska sinhronizacija in kontrola moči, 
•  kontrola napetosti in PF (AVR), 
•  aktivna delitev bremena.

Delitev bremena in upravljanje z močjo (za več izoliranih paralelnih delovanj ali več motorjev paralelno z mrežo): 
•  avtomatska sinhronizacija in kontrola moči, 
•  kontrola napetosti PF (AVR), 
•  aktivna delitev bremena, 
•  delitev Var (via CAN bus). 

Optimizacija števila delujočih elektroagregatov: 
•  upravljanje z močjo (via CAN bus) v kW ali % potrebne moči, 
•  nadzor in kontrola več elektroagregatov via MultiEdit.

Stubelj d.o.o.
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