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4.2 INSTALAȚII  ELECTRICE  DE  ACȚIONĂRI. 

4.2.1 SCHEME ELECTRICE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE DE ACȚIONĂRI. 

a. Semne convenționale. 

TABEL 4.3 Semne convenționale utilizate în schemele de acționări electrice 

SIMBOL NOTAȚIE DENUMIRE SIMBOL NOTAȚIE DENUMIRE 

 

B 

Contact normal 
închis – buton 
comandă cu 
revenire (BO) 

 C Bobină contactor 
electromagnetic 

 B 

Contact normal 
deschis –buton 
comandă cu 
revenire (BP) 

 d Bobină releu 
comandă 

 B 

Contact normal 
deschis – buton 
comandă cu 
reţinere 

 dt Bobină releu de 
timp 

 B 

Contact normal 
deschis cu 
revenire –buton 
sonerie 

 e 

Contact de 
comandă normal 
închis - releu 
termic 

 
C-contactor 

d-releu 

Contact de 
comandă normal 
închis (contactor, 
releu) 

 a Întreruptor 
pârghie, separator 

 
C-contactor 

d-releu 

Contact de 
comandă normal 
deschis 
(contactor, releu) 

 C Contacte de forţă 
ND (contactor) 

 C 
Contact de 
comandă - 
comutator 

 e Contacte de forţă 
releu termic 

 dt 

Contact NÎ cu 
temporizare la 
acţionare (releu 
timp) 

 m Motor de curent 

alternativ trifazat 

 dt 

Contact NÎ cu 
temporizare la 
revenire (releu 
timp) 

 m 
Motor de curent 

alternativ 

monofazat 

 dt 

Contact ND cu 
temporizare la 
acţionare (releu 
timp) 

 m Motor de curent 

continuu 

 dt 

Contact ND cu 
temporizare la 
revenire (releu 
timp) 

 H Lampă electrică 
de semnalizare 

M 

3  
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b. Citirea și funcționarea schemelor electrice de acționări. 

1. Schema electrică pentru PORNIREA DIRECTĂ a unui motor electric trifazat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Schema electrică de forță                     b. Schema electrică de comandă 

Figura 4.19 Schema electrică pentru pornirea directă a unui ME 

 

ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL ACESTORA. 

 

 e1….e5 – siguranțe fuzibile – protejează instalația la scurtcircuit; 

 a R-A S-B T-C – contactele întrerupătorului trifazat – închide circuitul de 

alimentare cu tensiune a motorului electric; 

 C1R-A S-B T-C – contactele principale ale contactorului C1 – alimentează sau 

întrerupe alimentarea cu tensiune a motorului electric;  

 eR-A S-B T-C  - contactele principale (lamelele bimetalice) ale releului termic 

– protejează motorul la supracurenți de suprasarcină; 

 M – motor electric trifazat cu rotorul în scurtcircuit; 

 e1-3 – contact de comandă normal închis al releului termic – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului la suprasarcină; 

 BO7-9 – contactul normal închis al butonului de oprire – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului la activarea butonului; 

 BP16-8 – contactul normal deschis al butonului de pornire – alimentează 

cu tensiune bobina contactorului când butonul este activat; 

 C12-4 – contact de comandă al contactorului C1 (contact de 

automenținere) – menține tensiune la bornele bobinei când butonul de 

pornire este dezactivat (contactul BP16-8 este deschis); 

 C11-0 – bobina contactorului – cuplează contactorul când este alimentată cu 

tensiune. 
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FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE. 

O instalație electrică de acționări este formată din două părți: 

 Instalația electrică de forță – care alimentează cu tensiune motorul electric; 

 Instalația electrică de comandă – care comandă pornirea și oprirea motorului. 

La fiecare instalație îi corespunde o schemă electrică. 

a. Schema electrică de forță (fig. 4.19 a).  

În această schemă sunt reprezentate contactele de forță ale aparatelor de conectare 

și protecție a motorului electric. 

Când contactorul C1 cuplează, cele trei faze R, S, T trec prin contactele principale 

ale contactorului C1 apoi prin bimetalele releului termic e și ajung la bornele 

motorului, situație în care motorul pornește. 

Dacă în timpul funcționării motorului apare un defect electric sau mecanic, bobinele 

motorului absorb un curent mare de la rețea, curent care parcurge bimetalele releului 

termic. În această situație acestea se încălzesc, se curbează și deschid contactul de 

comandă al releului din circuitul de comandă, fapt care duce la decuplarea 

contactorului și oprirea motorului.  

Rolul întreruptorului trifazat a este de a întrerupe alimentarea cu tensiune a instalației 

de forță în situația în care se lucrează la această instalație.  

 

b. Schema electrică de comandă (4.19. b). 

În această schemă sunt reprezentate contactele de comandă și bobina contactorului 

electromagnetic C1, contactele de comandă al releului termic e, contactele 

butoanelor de comandă BO și BP1. 

 

La borna C10 a bobinei contactorului este conectat conductorul de nul N prin 

contactul de comandă normal închis al releului termic e1-3. 

 

La activarea butonului de pornire BP1, contactul normal deschis BP16-8 se închide, 

moment în care contactorul C1 cuplează, deoarece faza R ajunge la borna 1  a 

bobinei C11-0 a contactorului pe următorul traseu: 

R – e2 – BO7-9 – BP16-8 – C11 

 

La dezactivarea butonului de pornire, contactul BP16-8 se deschide, dar faza se 

menține la borna 1 a bobinei C11-0 a contactorului pe următorul traseu de 

automenținere: 

C11 – C14-2 – BO9-7 – e2 – R 

 

La activarea butonului de oprire BO, contactul normal închis BO7-9 al butonului se 

deschide, moment în care se întrerupe traseul fazei spre bobina contactorului și 

contactorul decuplează. La decuplarea contactorului se întrerupe circuitul de 

alimentare cu tensiune a motorului și acesta se oprește. 

 

La apariția unui supracurent de suprasarcină în circuitul de forță, contactul de 

comandă al releului termic e1-3 se deschide, moment în care se întrerupe traseul de 

nul spre bobina contactorului și contactorul decuplează. 
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2. Schema electrică pentru INVERSORUL DE SENS ELECTRIC. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Schema electrică de forță a inversorului de sens 

 

FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE FORȚĂ. 

 

Sensul de rotație a unui motor electric asincron trifazat se schimbă prin schimbarea a 

două faze de alimentare între ele. 

Pentru sensul 1 de rotație, fazele ajung la bornele motorului prin intermediul 

contactelor de forță ale contactorului C1 în ordinea  R S T. 

Pentru sensul 2 de rotație, fazele ajung la bornele motorului prin intermediul 

contactelor de forță ale contactorului C2 în ordinea  T S R. 

Deci prin schimbarea fazelor R cu T se schimbă sensul de rotație a motorului M. 

Contactoarele C1 și C2 nu au voie să fie cuplate în același timp deoarece se 

scurtcircuitează fazele R cu T. Pentru rezolvarea acestei probleme sunt două soluții: 

 Interblocaj mecanic între contactoare – contactoarele sun prevăzute cu un 

dispozitiv care nu permite cuplarea unui contactor dacă celălalt contactor este 

cuplat; 

 Interblocaj electric – se realizează printr-un anumit mod de conectare în 

instalația de comandă a contactelor de comandă ale celor două contactoare. 

 

ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL 

ACESTORA. 

 

 e3….e5 – siguranțe fuzibile – protejează 

instalația la scurtcircuit; 

 a R-A S-B T-C – contactele întrerupătorului 

trifazat – închide circuitul de alimentare cu 

tensiune a motorului electric; 

 C1R-A S-B T-C – contactele principale ale 

contactorului C1 – alimentează sau 

întrerupe alimentarea cu tensiune a 

motorului electric la funcționarea în sensul 1; 

  C2R-A S-B T-C – contactele principale ale 

contactorului C2 – alimentează sau 

întrerupe alimentarea cu tensiune a 

motorului electric la funcționarea în sensul 2; 

 eR-A S-B T-C  - contactele principale (lamelele 

bimetalice) ale releului termic – protejează 

motorul la supracurenți de suprasarcină; 

 M – motor electric trifazat cu rotorul în 

scurtcircuit; 
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Figura 4.21 Schema electrică de comandă a inversorului de sens 

 

ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL ACESTORA. 

 e1, e2 – siguranțe fuzibile – protejează instalația la scurtcircuit; 

 e1-3 – contact de comandă normal închis al releului termic – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului la suprasarcină; 

 BO7-9 – contactul normal închis al butonului de oprire – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului la activarea butonului; 

 BP16-8 – contacul normal deschis al butonului de pornire BP1 – 

alimentează cu tensiune bobina contactorului C1 când butonul este activat; 

 C12-4 – contact de comandă al contactorului C1 (contact de 

automenținere) – menține tensiune la bornele bobinei contactorului C1 când 

butonul de pornire BP1 este dezactivat (contactul BP16-8 este deschis); 

 C23-5 – contact de interblocaj electric – nu permite cuplarea contactorului 

C1 când contactorul C2 este cuplat; 

 C11-0 – bobina contactorului C1– cuplează contactorul C1 când este 

alimentată cu tensiune; 

 BP26-8 – contacul normal deschis al butonului de pornire BP2 – 

alimentează cu tensiune bobina contactorului C2 când butonul este activat; 

 C22-4 – contact de comandă al contactorului C2 (contact de 

automenținere) – menține tensiune la bornele bobinei contactorului C2 când 

butonul de pornire BP2 este dezactivat (contactul BP26-8 este deschis); 

 C13-5 – contact de interblocaj electric – nu permite cuplarea contactorului 

C2 când contactorul C1 este cuplat; 

 C21-0 – bobina contactorului C2 – cuplează contactorul C2 când este 

alimentată cu tensiune. 
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FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE COMANDĂ. 

 

La activarea butonului de pornire BP1, contactul butonului BP16-8 se închide iar faza 

R ajunge la borna 1 a bobinei C11-0 a contactorului C1, pe următorul traseu: 

R – e2 – BO7-9 – BP16-8 – C23-5 – C11 

 

La dezactivarea butonului BP1, se deschide contactul BP16-8 , iar faza R se menține 

la borna bobinei C11 a contactorului C1 pe următorul traseu de automenținere: 

C11 – C25-3 – C14-2 – BO9-7 – e2 – R 

 

Când cuplează contactorul C1 se deschide contactul se comandă normal închis C13-5 

Cât timp acest contact este deschis la activarea butonului de pornire BP2 contactorul 

C2 nu va cupla. 

 

Pentru schimbarea sensului de rotație, mai întâi se oprește motorul prin activarea 

butonului BO. La activarea acestui buton se deschide contactul BO7-9 și se întrerupe 

circuitul fazei spre bobina contactorului C1, moment în care contactorul C1 

decuplează iar contactul său C13-5 se închide. 

 

La activarea butonului de pornire BP2, contactul butonului BP26-8 se închide iar faza 

R ajunge la borna 1 a bobinei C21-0 a contactorului C2, pe următorul traseu: 

R – e2 – BO7-9 – BP26-8 – C13-5 – C21 

 

La dezactivarea butonului BP2, se deschide contactul BP26-8 , iar faza R se menține 

la borna bobinei C21 a contactorului C2 pe următorul traseu de automenținere: 

C21 – C15-3 – C24-2 – BO9-7 – e2 – R 

 

Când cuplează contactorul C2 se deschide contactul se comandă normal închis C23-5 

Cât timp acest contact este deschis la activarea butonului de pornire BP1 contactorul 

C1 nu va cupla. 

 

Conductorul de nul este conectat la bornele C10 și C20 a celor două contactoare prin 

intermediul contactului de comandă al releului termic e1-3. 

 

Cu această schemă electrică de comandă, trecerea motorului dintr-un sens în 

celălalt sens se poate face numai cu oprirea motorului. Dacă se dorește ca trecerea 

motorului dintr-un sens în celălalt sens să se facă direct, fără oprirea motorului, în 

schema de comandă se adaugă următoarele contacte: 

 Între C23-5 și C11 se plasează contactul B27-9; 

 Între C13-5 și C21 se plasează contactul B17-9; 
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3. Schema electrică pentru PORNIREA STEA-TRIUNGHI a unui motor electric. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Schema electrică de forță pentru pornirea stea-triunghi 

 

ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL ACESTORA. 

 C1R-A, S-B, T-C – contactele de forță ale contactorului C1(STEA) – 

conectează bobinele motorului în STEA; 

 C2R-A, S-B, T-C – contactele de forță ale contactorului C2(TRIUNGHI) – 

conectează bobinele motorului în TRIUNGHI; 

 C3R-A, S-B, T-C – contactele de forță ale contactorului C3(ALIMENTARE) – 

alimentează cu tensiune trifazată bobinele motorului; 

 

FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE FORȚĂ. 

Pornirea motorului se face în două etape: 

 În prima etapă cuplează contactorul C1 care conectează bobinele motorului 

în stea și contactorul C3 care alimentează cu tensiune bobinele motorului. 

 După un anumit timp (când motorul ajunge aproape de turație nominală) 

decuplează contactorul C1 și cuplează contactorul C2 care conectează 

bobinele motorului în triunghi, contactorul C3 rămâne cuplat. 

Acest tip de pornire se utilizează pentru motoarele de puteri mari, peste 5,5 kW. 

Deoarece la pornire se absoarbe un curent mare, bobinele motorului se conectează 

mai întâi în stea, apoi, după un anumit timp, în triunghi. În stea fiecare bobină este 

alimentată cu 220V iar în triunghi fiecare bobină este alimentată cu 380V. 
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Figura 4.23 Schema electrică de comandă pentru pornirea stea-triunghi 

semiautomată 

 

ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL ACESTORA. 

 e1, e2 – siguranțe fuzibile – protejează instalația la scurtcircuit; 

 e1-3 – contact de comandă normal închis al releului termic – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului la suprasarcină; 

 BO7-9 – contactul normal închis al butonului de oprire – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului C3 la activarea butonului; 

 B16-8 – contactul normal deschis al butonului de pornire B1(STEA) – 

alimentează cu tensiune bobina contactorului C1 când butonul este activat; 

 C12-4 – contact comandă al contactorului C1 – alimentează cu tensiune 

bobina contactorului C3 după cuplarea contactorului C1; 

 C32-4 – contact de comandă al contactorului C3(contact automenținere) – 

menține tensiunea la bornele bobinei contactorului C3 la dezactivarea 

butonului B1 (la deschiderea contactului B16-8); 

 C23-5 – contact de interblocaj electric între contactoarele C1 și C2B; 

 B27-9 – contactul normal închis al butonului B2 (TRIUNGHI) – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului C1, contactorul decuplând; 

 C13-5 – contact de comandă al contactorului C1 – permite cuplarea 

contactorului C2 (TRIUNGHI) când contactorul C1(STEA) decuplează; 

 C11-0, C21-0, C31-0 – bobine contactoare – cuplează contactorul 

corespunzător când sunt alimentate cu tensiune.   
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FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE COMANDĂ. 

La activarea butonului B1(STEA), contactul B16-8 se închide iar faza R ajunge la 

borna C11 a bobinei contactorului C1(STEA) pe următorul traseu: 

R – e2 – BO7-9 – B16-8 – C23-5 – B27-9 - C11 

Contactorul C1 cuplează (se deschide contactul C13-5 și se închide contactul C12-4). 

 
La cuplarea contactorului C1 se deschide contactul C13-5 care nu va permite 

cuplarea contactorului C2(TRIUNGHI) 

 
La cuplarea contactorului C1 se închide contactul C12-4 care permite ca faza R să 

ajungă la borna C31 a contactorului C3 pe următorul traseu: 

R – e2 – BO7-9 – B16-8 – C12-4 – C31 

Contactorul C3 cuplează (se închide contactul de automenținere C32-4) 

 
La dezactivarea butonului B1, se deschide contactul B16-8 , iar faza R se menține la 

borna bobinei C31 a contactorului C3 pe următorul traseu de automenținere: 

C31 – C34-2 – BO9-7 – e2 – R 

 
Faza R  se menține la borna bobinei C11 a contactorului C1 pe următorul traseu: 

C11 – B29-7 – C25-3 – C14-2 - C34-2 – BO9-7 – e2 – R 

 
La activarea butonului B2(TRIUNGHI), se deschide contactul B27-9, moment în care 

contactorul C1 decuplează, deoarece se întrerupe traseul fazei la borna C11 a 

contactorului C1. 

 
La decuplarea contactorului C1, se închide contactul C13-5, iar faza R ajunge la 

borna C21 a bobinei contactorului C2(TRIUNGHI) pe următorul traseu: 

R – e2 – BO7-9 – C32-4 – C13-5 – C21 

Contactorul C2 cuplează (se deschide contactul C23-5). 

 
Faza R  se menține la borna bobinei C21 a contactorului C2 pe următorul traseu: 

C21 – C15-3 - C34-2 – BO9-7 – e2 – R 

 

La activarea butonului de oprire BO, se deschide contactul BO7-9, moment în care se 

întrerupe traseul fazei R spre bobinele contactoarelor C2 și C3. 

Contactoarele C2 și C3 decuplează, iar contactele lor revin în poziția normală, 

poziție în care sunt în schema electrică de comandă. 

 
Pentru pornirea stea-triunghi automată se utilizează un releu de timp cu 

temporizare la acționare de la care se conectează în circuit două elemente: 

 Bobina releului d2-10, se conectează în paralel cu bobina contactorului C1; 

 Un contact normal închis cu temporizare la acționare d5-6, care se conectează 

în locul contactului B27-9  al butonului B2.   

La pornirea stea-triunghi automată se utilizează un singur buton de pornire B1. 

Trecerea de la stea la triunghi se face automat de către releul de timp, după timpul la 

care a fost programat. 
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4. Schema electrică pentru MOTORUL CU DOUĂ VITEZE. 

Motorul cu două viteze este prevăzut cu câte două înfăşurări pe fiecare fază. Cele 

două înfăşurări pot fi conectate în serie (stea) pentru obţinerea vitezei mici  sau pot fi 

conectate în paralel (dublă stea) pentru obţinerea vitezei mari. 

 

 

 

 

 

 
       a. Conexiunea stea (serie)                          b. Conexiunea dublă-stea (paralel) 

Figura 4.24 Scheme de conectare a înfășurărilor unui motor cu 2 viteze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 Schema electrică de forță a motorului cu două viteze 
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ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL ACESTORA. 

 C1R-A, S-B, T-C – contactele de forță ale contactorului C1(ALIMENTARE 

STEA) – alimentează cu tensiune trifazată bobinele motorului (cele două 

înfășurări ale fiecărei bobine sunt conectate în serie, iar prima stea este făcută 

în interiorul motorului); 

 C2R-A, S-B, T-C – contactele de forță ale contactorului C2(DUBLĂ STEA) – 

conectează înfășurările bobinelor motorului în paralel; 

 C3R-A, S-B, T-C – contactele de forță ale contactorului C3(ALIMENTARE 

DUBLĂ STEA) – alimentează cu tensiune trifazată bobinele motorului (cele 

două înfășurări ale fiecărei bobine sunt conectate în paralel, prima stea este 

făcută în interiorul motorului, iar a două stea este făcută de contactorul C2); 

 

FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE FORȚĂ. 

 
La turație mică (1500 rot/min) cuplează contactorul C1 care alimentează cu tensiune 

trifazată motorul electric la bornele U1, V1, W1. Bobinele motorului sunt conectate în 

stea (fig. 4.24 a). 

 
La turație mare (3000 rot/min) contactorul C1 decuplează și cuplează contactorul 

C2, care face a două stea (fig. 4.24 b), și contactorul C3 care alimentează cu 

tensiune bobinele motorului la bornele  U2, V2, W2. 

 
Fiecare bobină a motorului are câte două înfășurări cu câte 3 borne fiecare 

înfășurare: 

 U1, U2, U3; 

 V1, V2, V3; 

 W1, W2, W3. 

Bornele U3, V3, W3 sunt scurtcircuitate între ele în interiorul motorului (formează 

prima stea). 

Bornele U1, V1, W1 și U2, V2, W2 sunt accesibile la cutia de borne ale motorului. 

Bornele U1, V1, W1 sunt conectate la ieșirile contactelor de forță ale contactoarelor 

C1 și C2 , iar bornele U2, V2, W2 sunt conectate la ieșirile contactelor de forță ale 

contactorului C3 (fig. 4.25). 
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Figura 4.26 Schema electrică de comandă a motorului cu două viteze 

ELEMENTELE SCHEMEI ELECTRICE ȘI ROLUL ACESTORA. 

 e1, e2 – siguranțe fuzibile – protejează instalația la scurtcircuit; 

 e1-3 – contact de comandă normal închis al releului termic – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului la suprasarcină; 

 BO7-9 – contactul normal închis al butonului de oprire – întrerupe 

alimentarea cu tensiune a bobinei contactoarelor  C2 și C3 la activarea 

butonului; 

 BP16-8 – contactul normal deschis al butonului de pornire B1(stea) – 

alimentează cu tensiune bobina contactorului C1 când butonul este activat; 

 C12-4 – contact comandă al contactorului C1 (contact automenținere) – 

menține tensiunea la bornele bobinei contactorului C1 la dezactivarea 

butonului BP1 (la deschiderea contactului BP16-8); 

 BP27-9 – contactul normal închis al butonului de pornire B2(dublă stea) – 

întrerupe alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului C1 la activarea 

butonului de pornire BP2 (decuplează contactorul C1); 

 C23-5, C33-5 – contacte de interblocaj electric - nu permit cuplarea 

contactorului C1 când contactoarele C2 și C3 sunt cuplate; 
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 BP26-8 – contactul normal deschis al butonului de pornire B2( dublă stea) 

– alimentează cu tensiune bobina contactorului C2 când butonul este activat; 

 BP17-9 – contactul normal închis al butonului de pornire B1(stea) – 

întrerupe alimentarea cu tensiune a bobinei contactorului C2 la activarea 

butonului de pornire BP1 (decuplează contactorul C2); 

 C13-5 – contact de interblocaj electric - nu permit cuplarea contactoarelor 

C2 și C3 când contactorul C1 este cuplat; 

 C22-4 – contact comandă al contactorului C2 – permite cuplarea 

contactorului C3 după ce a cuplat contactorul C2; 

 C32-4 - contact comandă al contactorului C3 (contact automenținere) – 

menține tensiunea la bornele bobinelor contactoarelor C2 și C3 la 

dezactivarea butonului BP2 (la deschiderea contactului BP26-8); 

 C11-0, C21-0, C31-0 – bobine contactoare – cuplează contactorul 

corespunzător când sunt alimentate cu tensiune.   

 

FUNCȚIONAREA SCHEMEI ELECTRICE DE COMANDĂ. 

La activarea butonului BP1(stea), contactul BP16-8 se închide iar faza R ajunge la 

borna C11 a bobinei contactorului C1(stea) pe următorul traseu: 

R- e2 – BO7-9 – BP16-8 – BP27-9 – C23-5 – C33-5 – C11 

Contactorul C1 cuplează (se închide contactul C12-4, se deschide contactul C13-5). 

 

La dezactivarea butonului BP1, se deschide contactul BP16-8 , iar faza R se menține 

la borna bobinei C11 a contactorului C1 pe următorul traseu de automenținere: 

C11 – C35-3 – C25-3 -  BP29-7 –C14-2 – BO9-7 -  e2 – R 

 

La activarea butonului BP2( dublă stea), contactul BP27-9 se deschide, moment în 

care contactorul C1 decuplează, deoarece se întrerupe traseul fazei la borna C11 a 

contactorului C1. La decuplarea contactorului C1, se închide contactul C13-5. 

Tot la activarea butonului BP2 (dublă stea), contactul BP26-8  se închide iar faza R 

ajunge la borna C21 a bobinei contactorului C2(dublă stea) pe următorul traseu: 

 R- e2 – BO7-9 – BP26-8 – BP17-9 – C13-5 – C21 

Contactorul C2 cuplează (se deschide contactul C23-5 și se închide contactul C22-4). 

 

La închiderea contactului C22-4, faza R ajunge la borna C31 a bobinei contactorului 

C3(dublă stea) pe următorul traseu: 

R- e2 – BO7-9 – BP26-8 – BP17-9 – C13-5 – C22-4 – C31 

Contactorul C3 cuplează (se deschide contactul C33-5 și se închide contactul C32-4). 

 

La dezactivarea butonului BP2, se deschide contactul BP26-8 , iar faza R se menține 

la bornele bobinelor C2 și C3 pe următorul traseu de automenținere: 

C15-3 – BP19-7 –C34-2 – BO9-7 -  e2 – R 

 

La activarea butonului de oprire BO contactoarele C2 și C3 decuplează. 

 


