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ESC-255 / ESC-325 
Softstartér 

Technické údaje 

 
Elektronický softstartér ESC je určen pro spouštění, 
ochranu a snížení záběrového momentu jednofázových 
elektromotorů používaných u chladivových kompresorů 
v chladící technice, klimatizaci, nebo v tepelných čerpadlech. 
 
Vlastnosti 
• Pro elektromotory s provozním proudem do 25/32 A 
• Omezení startovního proudu pod 45 A 
• Odstraňuje nepříjemné stmívání světel při startu motoru 
• Ochrana motoru více způsoby 
• Vypíná při podpětí sítě 
• Rozezná zabržděný motor a vypne napájení 
• Omezuje časté starty  

• Vestavěné zpoždění činnosti 
• Automatické přizpůsobení motorovému proudu 
• Autodiagnostika 
• Tyristorová ochrana stykače prodlužuje životnost 
• Není nutný další stykač 
• Jednoduchá montáž 
 
Související předpisy 
• Elektromagnetická kompatibilita ČSN EC 55014 
• Stmívání světel EN 61000-3-3 / IEC-1000-3-3 /IEC868 
• Předpisy pro nízké napětí ČSN EN 60947-1 / 60947-5-1 
• Bezpečnostní požadavky ČSN EN 378 
 

 
 
 

 
ESC-255 

 
 
 

Objednací čísla 
805 175 ESC-255 do 25 A,  včetně svorkovnic 

a svorek i návodů k montáži 

805 176 ESC-325 do 32 A,  včetně svorkovnic 
a svorek i návodů k montáži 

805 175M 20 ks ESC-255  včetně svorkovnic a 
svorek i návodů k montáži 

805 176M 20 ks ESC-325  včetně svorkovnic a 
svorek i návodů k montáži 

 
Úvod 
Při spouštění motoru je vlivem setrvačných sil a 
magnetického pole záběrový proud několikanásobně vyšší 
(ca 5 až 8 x) než běžný provozní proud v ustáleném stavu. 
Se zvyšováním otáček motoru se proud snižuje až na hranici 
provozního proudu. Na obr. 1 je zobrazen průběh proudu při 
startu v závislosti na čase. Nejvyšší křivka (zelená) 
představuje průběh proudu bez použití softstartéru. Takový 
průběh proudu může způsobovat například pohasínání 
světel a jiné nepříjemné jevy vlivem magnetického odporu – 
reluktance sítě. Podobné jevy jsou obvyklé v systémech 
s více jednofázovými spotřebiči elektro – například 
v rodinném domku, nebo v malých provozovnách. Často je 
nutné spotřebu proudu ustálit z důvodu požadavků 
dodavatele energie – regulace odběru. 

i

t

6

5

4

3

2

1

0                      0.1                     0.2                    0.3

a

bc

 
Obr.1 Startovní proud v závislosti na čase 

Omezení záběrového proudu 
Softstartér ESC ALCO zahrnuje několik činností : 
1.omezuje záběrový proud při spouštění, 2. zlepšuje 
chování kompresoru při startu, 3. chrání elektromotor 
kompresoru 
U větších jednofázových motorů je průběh záběrového 
proudu podobný křivce b v obr.1, u menších motorů – 
kompresorů probíhá záběr podle křivky c, je-li použit 
softstartér. Bez softstartér je průběh proudu při startu 
podobný křivce a. Záběr je rozložen do časového úseku 
ca 0,3 vteřiny. 

Popis činnosti 
Softstartér ESC je připojen na silovou a ovládací síť 
způsobem popsaným v obr. 2. Při sepnutí kontaktu „ON“ 
vestavěný omezovač vyvolá činnost, která udržuje 
záběrový proud pod hodnotou 45A, přičemž má motor 
dostatečný silový moment pro bezpečné roztočení rotoru 
a uvedení dalších pohyblivých dílů do činnosti. Při 
zastavení, nebo rozběhu vestavěné tyristory odpojují síť 
elektro, aby zabránily krátkému spojení. 
Ochrana motoru 
Proud a napětí v motoru jsou trvale sledovány a 
v případě změn je motor ihned vypnut. Vypnutí může být 
způsobeno : 
1. motor se nerozeběhne do 0,8 vteřiny, protože je 

rotor zablokován 
2. napájecí napětí klesne pod 185 V po dobu více než 

1 vteřiny 
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ESC-255 / ESC-325 
Softstartér 

Technické údaje 

Zpoždění 
Vestavěné zpoždění neumožní opakovaný start motoru dříve 
než po 2 minutách klidu. V případě poruchového zastavení 

motoru se toto zpoždění prodlužuje automaticky na 5 
minut, aby se motor mohl zchladit. 

 
Schéma zapojení 

 
Svorky ESC 
R výstup běhového vinutí motoru 
RC výstup z běhového kondenzátoru 
L1 napájení 230V 50 Hz 
S  výstup z ochranných čidel 
ZAP vypínač 
N nulový vodič 

 
 
Kontrolka 
Stav napájení je signalizován blikající kontrolkou LED 
 
Přiřazení ESC ke kompresorům 
Copeland prověřil použitelnost softstartérů ESC-255 / 
ESC-325 pro následující typy kompresorů : 
 

ZR 18 K4E PFJ 
ZR 22 K3E PFJ 
ZR 28 K3E PFJ 
ZR 34 K3E PFJ 
ZR 40 K3E PFJ 
ZR 46 K3E PFJ 
ZR 61 KCE PFZ 

ZP 23 K3E PFJ 
ZP 26 K3E PFJ 
ZP 32 K3E PFJ 
ZP 41 K3E PFJ 
ZP 50 K3E PFJ 

ZH 13 KVE PFJ 
ZH 15 K4E PFJ 
ZH 19 K4E PFJ 
ZH 21 K3E PFJ 
ZH 26 K3E PFJ 
ZH 30 K3E PFJ 

ZB 19 KCE PFJ 
ZB 21 KCE PFJ 
ZB 26 KCE PFJ 
ZB 42 KCE PFJ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Technické údaje 
Provozní napětí 230 V st +10%  -15% 
Nejvyšší provozní proud ESC-255       25 A 

ESC-325       32 A 
Nejvyšší proud při startu 45 A 
Rozsah provozních teplot -20 až +65 °C bez 

kondenzace 
Rozsah teplot skladování -40 až +85 °C bez 

kondenzace 
Rozběhový kondenzátor 200 až 240 μF 
Zpoždění při opakovaném startu 3 minuty 
Odolnost vibracím 4 g 
Krytí IP 20 
Hmotnost 400 g 

 
Rozměry 
Na levé straně krytu jsou montážní příchytky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCO CONTROLS nezodpovídá za chybné výtisky zejména v části technických údajů. Veškeré údaje uvedené v dokumentaci 
podléhají změnám, které mohou být prováděny bez předchozího upozornění. Publikovaná data odpovídají znalostem výrobce v době 
zpracování. Výrobce předpokládá, že s dokumentací a s výrobky budou pracovat osoby s odpovídající  vzděláním a zkušenostmi. Za 
nesprávné pochopení a použití nepřebírá ALCO Controls zodpovědnost.  
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