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Модульні перемикачі АВР 
серії ATyS M

Лінійку ATyS M представляють три моделі, починаючи від 

дистанційно керованого перекидного рубильника ATyS M 3s та 

закінчуючи повністю автоматизованими перемикачами АВР ATyS 

M 6s та 6e, порівняння основних характеристик яких наведено 

в табл. 1.

Конструктивно дані пристрої аналогічні перемикачам ATyS 

та складаються з силового комутаційного блока (два електрично 

та механічно з’єднаних силових рубильника) та блока керуван-

ня. Всі головні функціональні можливості ATyS внесені у серію 

ATyS М. Для зменшення вартості пристроїв в блоці керування 

ATyS M на відміну від серії ATyS використовується соленоїд 

замість мотор-приводу. Модульна конструкція дозволяє монтаж 

перемикачів як на задню стінку електротехнічної шафи, так і на 

din-рейку (рис. 1).

ATyS М 3s. Базова модель ATyS М 3s фактично являє собою 

перекидний рубильник з можливістю перемикання між поло-

женнями 1 та 2 (положення 0 в даному випадку є проміжним). 

Використовуючи незалежне джерело живлення, можна забезпе-

чити керування перемикачем в усіх трьох положеннях. Пристрої 

дистанційно керуються від зовнішньої логічної схеми керування 

або програмувального логічного контролера (зазвичай для 

цього використовують реле керування ATyS С30, що забезпечує 

контроль низки параметрів електричної мережі та керування 

силовим блоком ATyS М залежно від заданих параметрів).

ATyS М 6s. Економ-версія ATyS М 6s є повністю автомати-

зованим пристроєм, що забезпечує автоматичне перемикання 

навантаження з розривом до вмикання та надає можливість 

залежно від заданих параметрів автоматично здійснювати пере-

микання з основного джерела на резервне, а у випадку, коли як 

резервне джерело використовується дизель-генератор, пода-

вати сигнал на його запуск. Для унеможливлення випадків 

хибних спрацювань передбачено декілька таймерів затримки 

процесу комутації з метою контролю стабільності параметрів 

мережі (наприклад, затримка в положенні 0 для попередження 

зростання напруги при переключенні на резервну лінію, таймер 

відключення системи охолодження дизель-генераторної устано-

вки після перемикання на основну лінію та ін.). Перемикач має 

три фіксовані положення з можливими варіантами виконання 

1-0-2 або 1-1+2-2.

За допомогою потенціометрів та перемикачів, розташованих 

на передній панелі ATyS М 6s, можна встановити необхідну для 

даної мережі номінальну напругу та частоту, контролювати 

допустимі межі підвищення/зниження напруги та частоти від-

носно номінального значення, встановити необхідні таймери 

затримки процесу комутації. Візуалізація стану готовності дже-

рел живлення, автоматичного/ручного режиму керування та ін. 

здійснюється світлодіодними індикаторами, також розміщеними 

на передній панелі. В пристрої передбачено релейні виходи для 

керування запуском/зупинкою дизель-генераторної установки 

та для аварійної сигналізації.

ATyS М 6е. ATyS М 6е розширює функціональні можливості 

моделі 6s, додатково забезпечуючи пристрій функціями моні-

торингу напруги і частоти живлення в основній та резервній 

Продовжуючи розвиток серії моторизованих перемикачів навантаження ATyS 

(пристрій для автоматичного вводу резерву), які отримали схвальні відгуки 

користувачів, французька компанія Socomec запропонувала нові модульні пере-

микачі автоматичного включення резервного живлення та обладнання (АВР) 

ATyS M з електромагнітним керуванням на номінальний струм від 63 до 160 А.

Рис. 1. Модульний перемикач АВР ATyS M монтується 

на DIN рейку або задню стінку електротехнічної шафи

Рис. 2. Серія ATyS M складається з базової моделі 

ATyS M 3s, економ версії ATyS M 6s та розширеної ATyS M 6e
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мережах, контролем чергування фаз та 

несиметрії трифазної системи напруг, 

доступом до режимів програмування 

та тестування.

Вищезазначені параметри мережі, 

а також інформація про положення 

перемикача, готовність джерела, вста-

новлені таймери та лічильник кілько-

сті циклів комутації відображаються 

на компактному рідкокристалічному 

дисплеї, розташованому безпосеред-

ньо на передній панелі приладу. Для 

настроювання режиму роботи викори-

стовується допоміжна клавіатура, яка 

теж розміщена на передній панелі.

Для контролю робочого стану АВР 

в ATyS М 6e передбачено низку тес-

тових режимів, що моделюють різні 

ситуації, наприклад, про вимкнення 

основної мережі та переключення на 

резервну мережу; ввімкнення та зупи-

нку дизель-генератора та перевірку 

працездатності перемикача в різних 

робочих положеннях. В ATyS М 6e 

наявна функція автоматичного пере-

микання в положення 0 після втрати 

джерела живлення (пристрій накопи-

чення енергії забезпечує комутацію 

навіть за відсутності напруги на вхо-

дах живлення).

В цілому повністю автоматизована 

версія ATyS M 6e надає широкі мож-

ливості керування. Наприклад, можна 

запрограмувати стабільність поло-

ження навантаження або від’єднання 

навантаження після переривання еле-

ктропостачання. Ця функція забез-

печує від’єднання дизель-генерато-

ра після зупинки і усуває потребу в 

ручному від’єднанні навантаження за 

допомогою перемикача у разі повтор-

ного запуску дизель-генератора.

Допоміжні аксесуари. Додатково для перемикачів ATyS M 

може бути запропоновано чимало таких допоміжних аксесуарів, 

як з’єднувальні шини, відводи для силових затискачів для одно-

часного приєднання силових і вимірювальних кабелів, клемні 

екрани, що призначені для захисту від дотику до приєднуваль-

них затискачів та струмопровідних частин, допоміжні контакти 

для положень 1-0-2 та ін.

Для безпеки технічного обслуговування або ремонтних робіт 

на всіх пристроях ATyS M можливе блокування перемикача в 

положеннях 1-0-2 за допомогою начіпного замка. Відкривання 

кришки передньої панелі відразу унеможливлює роботу пере-

микача в автоматичному режимі та роботу логічних схем керу-

вання, доступними стають тільки ручний режим керування та 

блокування в необхідному положенні.

Для дистанційного моніторингу стану пристрою та електри-

чних параметрів мережі спільно з ATyS М 6e можна використати 

інтерфейси ATyS D10 та D20, а для моніторингу і керування про-

цесом АВР, безпосередньо з персонального комп’ютера, можна 

скористатися програмним забезпеченням ATyS VISION.

Загальний висновок. Викорис тання модульних перемикачів 

ATyS М значно спрощує реалізацію схем АВР, наприклад, у порі-

внянні з аналогічними схемами на контакторах. Продукт поста-

вляється у повністю готовому до експлуатації вигляді, необхідно 

лише закріпити пристрій гвинтами та приєднати силові кабелі. 

Повністю автоматизовані перемикачі АВР ATyS M 6 здатні відслід-

ковувати зміни в мережі, керувати запуском дизель-генераторної 

установки та виконувати деякі інші функції, що забезпечують 

гарантоване перемикання навантаження з основного джерела 

живлення на резервне та стійке положення контактів.
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Таблиця 1

Застосування та характеристики
ATyS М 3s

63 – 160 A
ATyS М 6s

63 – 160 A
ATyS М 6e

63 – 160 A
Переключення з основної на резервну лінію 
із зовнішнім автоматичним керуванням +

Переключення з основної на резервну лінію 
із внутрішнім автоматичним керуванням 
(самостійний пристрій АВР)

+ +

Перемикач навантаження +
Допоміжне живлення

Версія з 2 АС джерелами живлення +
Керування

Допоміжними контактами в положеннях 1, 0, 2 +
Автоматично в положеннях 1, 0, 2 + +
Селекторний перемикач ручного/автоматичного 
режиму керування + + +

Моніторинг

Трифазна система напруг 3U в основній мережі + +
Трифазна система напруг 3U в резервній мережі + +
Конфігурація

Тип сигналу керування: постійний 
або імпульсний +

Перевищення або зниження відносно 
номінального значення, гістерезис перевищення 
або зниження в діапазоні значень

+ +

Керування часом затримки + +
Зміна пріоритету мережі + +
Індикація на панелі приладу

Статус джерела живлення, положення контактів, 
команди, несправність, блокування + +

Контрольована напруга U +
Контрольована частота F +
Контроль/керування

В положеннях 1 і 2 сигнальний контакт допоміжний 
аксесуар

допоміжний 
аксесуар

допоміжний 
аксесуар

В положенні 0 сигнальний контакт допоміжний 
аксесуар

допоміжний 
аксесуар

допоміжний 
аксесуар

Сигнал про положення блокування і положення 
перемикача ручного/автоматичного режиму 
керування

+

Релейний вихід для запуску дизель-генератора + +
Релейний вихід для аварійної сигналізації + +
Дистанційний інтерфейс

ATyS D10 для візуалізації +
ATyS D20 для візуалізації і керування +


