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SJR2-3000 Series
1. Czynności przed użyciem
1-1 Przegląd produktu
Dziękujemy za zakup softstartu firmy Sanyu o wysokiej jakości i sprawności serii "SJR2-3000".
Firma Sanyu
, w przypadku tego urządzenia
, poczyniła duże usprawnienia techniczne
. Występują onezarówno
w oprogramowaniu jak i strukturze softstartu a zostały wykonanezgodnie z zapotrzebowaniem rynku
.
Z wbudowanymstycznikiembypass, softstart zapewniaszerokiefunkcje ochrony silnika w tym kontroli startu,
działania i przeciążenia
, zaniku fazy, asymetrii napięcia, mocy, zbyt dużego napięcia zasilania
, zbyt małego
napięcia zasilania
. Ze względu na obecność Bypassu nie konieczności
ma
stosowaniastycznikaobejściowegoi
przekaźnika termicznego. Soft
start ten, jest dużym ułatwieniemw przypadku zastosowania go do rozruchu
silników w różnych rodzajach aplikacji

1-2 Instrukcja obsługi

Pamiętaj, abyzapoznać się z instrukcją
eksploatacjiprzed instalacją.
.

Softstart musi byćinstalowanyprzez fachową obsługę

Softstart musi być odpowiednio dobrany do silnika
.

Nie należy podłączać
kondensatorówdo zacisków wyjściowych(UVW) softstartu.

Odsłoniętezaciski przyłączeniowe
muszą byćzakryte.

Softstartpowinien być rzetelnieuziemiony.

Zasilaniemusi byćodłączonepodczas konserwacji
sprzętu.

Nie należy rozbierać, przerabiać
lub naprawiać ur
ządzeniasamodzielnie
.
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1-3 Kontrola przy odbiorze
Po otrzymaniuzakupionegosprzętu, proszęrozpakowaći sprawdzić poniższe
pozycje. W przypadku, kiedy występują różnice w
stosunku do zamówionego sprzętu
, prosimy o kontaktz firmą, od którejzakupiono sprzęt
lub najbliższym oddział naszej firmy.
1) Sprawdźna tabliczce znamionowe
w softstartui potwierdzićspecyfikacjęzamówienia.

Tabliczka znamionowa

SJR2-3000 Series Motor Soft Starter
Model: SJR2-3075
Input voltage: AC380V 50Hz
Rated operational current:150A
Manufacturing number:
Manufacturing date:
Shanghai Sanyu Industry Co.,Ltd.

Model soft starter
a

MODBUS komunikacja
Zabudowa szafowa
Moc
Rodzaj
Rodzaj serii
AC soft starter
Producent firmaSANYU

1) Sprawdź,czy występująuszkodzeniazaistniałepodczas transpor
tu, takie jakzgnieceniepokrywy i obudowy, inne uszkodzenia
2) czy występują instrukcj
e obsługi i certyfikat zgodnościdołączone dosoftstartu.
3) Zwróć uwagę przy przenoszeniu soft
startu, aby nie uszkodzić siebie i urządzenia

1-4 Wygląd produktu
Zasilanie
(R, S, T)

Tabliczka
znamionowa

Panel obsługi

Radiator
Zaciski sterujące

Obudowa
Interface komunikacyjny
Połączenie silnika
(U, V W)

2. Warunki pracy i wymagania instalacyjne
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W przypadku softstartu serii SJR2-3000, należy przestrzegaćponiższych
warunków instalacyjnych i eksploatacyjnych
,
w przeciwnym razie,softstart może funkcjonować nie poprawnie, uszkodzić się, a skrajnych przypadkach może zagrażać życiu

2.1 Warunki eksploatacji softstartu
:
Zasilanie trójfazo
we AC 380V 660V±15%, 50 Hz i 60 Hz. Można stosować wprywatnych elektrowniach lub
z generatoramidiesela. Sieć zasilania musispełniać wymagania
softstartu zasilającego silnik
. Właściwości silnika: trójfazowy silnik
klatkowy asynchroniczny
, moc znamionowa silnika powinnaodpowiadaćmocy softstartu. Częstotliwość początkowa
: brak wymagań
,
sposóbchłodzenia:naturalnechłodzenie powietrzem
.
Stopień ochrony:IP20, Warunki środowiskowe
: wysokościponiżej 3000m, temperaturaotoczenia od
-25 ? ~ + 40 ? , wilgotność
względna poniżej90%, bez kondensacji
, środowisko nie
palne, niewybuchowe, nieżrące,
bez pyłowe, dobra wentylacja i drgania
mniejszeniż 0.5G ,

Firma może zapewnić
klientom produktydo stosowania
w szczególnych
warunkach, takich jakniska
temperatura i wysokie ciśnienie
i inne, o takie rozwiązania za każdym razem należy jednak zapytać
dostawcę.

2.2 Montaż:
Montaż: zapewnićdobre warunkiwentylacyjne irozproszenie ciepła podczaskorzystaniaz softstartu, rozrusznikpowinien być
zamontowany pionowoz wystarczającą ilością miejsca
na rozpraszania ciepła
wokół sprzętu. Dopuszczalneminimalne przestrzenie
są pokazane
na rysunku2.1 i rysunku 2.2.
W przypadkuzainstalowania soft
startu wewnątrz obudowy
, opróczpowyższychwymagańpowinna byćwybranaszafa odobrej
wentylacji w górneji dolnej części, jak pokazanona rysunku2.3.

Unit: mm
Air exhaust

Air inlet

Rys. 2.1

Rys. 2.2
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2-3 Połączenia
Upewnij się,że wszystkiepołączeniasąjak narysunku. Rysunk
u 2-3-1 pokazuje podstawowe połączenia.
a) zasilanie musi być podłączone
do zacisków R, S, T obwodu głównegobez wymagańw stosunku dokolejności faz. Softstart
zostanie uszkodzony, jeżeli będzie podłączony odwrotnie
b) zaciskuziemiający musibyć rzetelniepołączony, aby uniknąć porażenia prądem
lub pożaru, a także dlazmniejszenia hałasu
.
c) Zaciskanienależy prowadzić wobydwustronach przewodu, aby zapewnićwysoką niezawodność
połączenia.

Podstawowe połączenie

Rys.2-3-1

W扵摯睡ny By灡獳
Wspólny dławik

SCR mostek
Obw. gł

zasilanie
AC380V50/60Hz

stycznik (QF)

Chwilowe
zatrzymanie
Zasilanie
sterowania
(AC200V)

KT (dopuszczalne
, ale
wymaga zwarcia)

Stop

Start

Wy.
przekaźnikowe
(灲og牡浯wa汮e
)

Zacisk wspólny

Wy? ana汯g
? C?縲ね?

Przekaźnik .
błędu

RS? ? 歯浵湩歡c橡
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2-4 Podłączenie obwodu głównego i zacisk
u uziemienia
Tabela2-4-1 Obwód główny I zacisk uziemiający
Oznaczenie zacisku
R,S,T
唬V?
G

Opis zacisku
zasilanie
Wyjście na silnik
Uziemieniesoftstartu

Uwagi
Połączenie 3 fazowej sieci
Połączenie silnika 3 fazowego
Zacisk uziemienia obudowy softstartu powinna być rzetelnie
畺楥浩潮y.

? ) Złączewejścia zasilaniaobwodugłównego(R, S, T).
a. Podłączeniazacisków wejściowych obwodu głównego
R, S, T do trójfazowegozasilania sieciowegoprzez wyłącznik
ochronyobwodulub wyłącznik z zabezpieczeniem
, bezznaczeniajest kolejnośćfaz.
b. Nie używać wyłącznika głównego zasilania obwodu do eksploatacyjnegozałączenia i wyłączania softstartu,
w zamiansterować za pomocązaciskuz sterującego lub przycisków RUN i STOP na paneluklawiatury softstartu po
włączeniu zasilania
.
c. Nie podłączaćsoftstartu do instalacji jednofazowej.
(2) Zaciski wyjściowesoftstartu(U, V, W)
a. Zaciski wyjściowe softstartu powinien być podłączonydo silnika trójfazowego,w prawidłowej kolejnościfaz. Jeżeli
kierunek obrotusilnika jestnieprawidłowy, przełączyć jakąkolwiek dwóch
z
faz międzyU, V i W.
b. wyjście softstartunie może być podłączone
do kondensatoralub tłumika przepięć.
c. Jeśli przewódmiędzy softstartem i silnikiem jest bardzodługi, rozproszona pojemność
między przewodamibędzie
generowaćprąd o wysokiej częstotliwości
, który może spowodowaćnadmiar prąduwyzwalania, prąd upływu rośnie
i zmniejsza sięze zmianą prądu
softstartu. Dlatego teżsugeruje się,że przewódłączący silnik i softstart nie powinna być
dłuższyniż 50 m.
(1) Uziemienie softstartu (

G)

Dla bezpieczeństwadla
i redukcji hałasu, zaciskuziemieniaG softstartumusi byćdobrzeuziemiony.Aby zapobiecwypadkom.
Metalowa obudowa
i ramaurządzeń elektryczn
ych powinny być połączona zgodnewymogami
z
krajowymi.

Sprawdzić mocowanie przewodów zasilania zasilanie R, S, T
czy?a獩la湩攠
jest trójfazowe, sprawdzić yczsilnik połączony
橥獴? 漠獯晴
startu prawidłowo U, V, W.Sprawdzić mocowanie
przewodów na silniku i na soft
starcie. Nieprawidłowy montaż
Niebezpieczne
! może stwarzać niebezpieczeństwo
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2-5 Schemat podłączenia
głównegoobwoduSJR2-3000 softstartu

QF

wyłącznik

NRQ

softstart z zabudowanym Bypass

M

silnik

KM

stycznik zabudowanego Bypassu
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2-6 Podłączenie zacisków sterujących
Funkcje ipołączenia zaciskówkontrolnychi sterowania opisano w tabeli
tabeli 2-6-1.

Tabela 2-6-1
Klasyfikacja

Oznaczenie zacisku

Zasilanie
sterowania
Zaciski wyjściowe

01, 02

Opis zacisku

Opis funkcji

Zasilanie

01, 02- AC230V zasilanie stero
wania

Przekaźnikpracy(delay)

03, 04 programowalne wyjście przekaźnikowe
, czas
opóźnieniajest ustawionyprzez kod F4, funkcja wyjściowa
kodemFE.

Przekaźnikbłędu

005, 06 Wyjście przekaźnik błędu
, softstartu lub przerwa
w zasilaniu, gdy zasilanie sterowania jest włączone.
(AC250V/3A)

Natychmiastowewejście
STOP

Silnik zatrzyma się natychmiast
, gdy 07 i 10 są odłączone
(np. do podłączenia między innymi przekaźnika
termicznego)

Softstop wejście

Silnik dąży do łagodnego zatrzymaniajeśli 08 i 10
są odłączone
(lub automatyczne zatrzymanie
).

09

Start wejście

Silnik uruchomi się, gdy 09 i 10 są połączone
.

10

Zacisk wspólny

Zacisk wspólny

Analogowe wyjście

11 i 12 sąwyjściem analogowym 4 - 20 mA DC, które jest
używane do monitorowaniaprądu silnika w czasie
rzeczywistym. 20mA maksymalnawartość wskazujegdy
prąd silnika jest czterokrotnie większy od prądu
nominalnegosoftstartu. Maksymalnarezystancja obciążenia
tego wyjściajest 300Ω.

RS485komunikacja

Wejście i wyjście sygnału zacisku komunikacji RS485,
może byćużywane do łączenia kilku
softstartów.

03, 04

05, 06

07
Zaciski wejściowe
08

Analogowe
wyjście
11, 12

Komunikacja

DB

(1) Zaciski wejściowe
a) Proszęustawićkod FB odpowiednio do sposobu sterowania
softstartem.
b) Proszęustawić odpowiedniotryb sterowania
. Kiedy dwuprzewodowy
, gdy wymagane jest
zdalne sterowanie,
patrz P9: Rysunek
2-9. Kiedy trójprzewodowypatrz P9: Rysunek 2-8
c) Podczas rozruchu, praca soft startu może
powodować zakłócenia
, wejść i wyjść analogowo
-cyfrowych, dlategoteż zaleca się,
aby przewód zasilający silnik miał
nie więcej niż20 m i dodatkowo stosować kabel ekranowany
.
d) Okablowaniezacisków sterowania
powinnobyć prowadzonew miarę możliwościz dalaod obwodugłównego, w przeciwnym
razie,można uszkodzi
ć urządzenieprzezzakłócenia.
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2-7 Schematykonfiguracjizacisków

Zaciski obwodu głównego
(1) SJR2-3005.5~3075

SJR2-3075~3400
zasilanie
(R, S, T)

Podłączenie silnika
(U, V, W)

zasilanie
(R, S, T)

Podłączenie silnika
(U, V, W)

(2) zaciski obwodu sterowania

Szybki STOP
zasilanie

wyjścia. Programowalne przek. błędu

Analogowe
wyjście

Start
Soft stop

Zacisk
wspólny

(3) połączenia obwodu sterowania

Sterowanie -3
przewodowe

KT (można podłączyć termik)
Szybki
STOP

Sterowanie -2
przewodowe

Stop

KT (można podłączyć termik)
Szybki
STOP

Stop

Start

Start

Zacisk
wspólny

Zacisk
wspólny

Okablowanie zacisków przewodem 0.75~1.25mm²

Softstart zacznie rozruch po podłączeniuKA
i zatrzyma się, gdy
KA zostanie odłączony
.
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2-8 Schemat połączeń
serii SJR2-3000(tryb trójprzewodowy
)

Wyłącznik
(QF)

Zasilanie
sterowania
(AC230V)
wyjście
(programowalne) Przekaźnik błędu

RS485
communication

Zacisk
wspólny
terminal

Start

Stop

Szybki
STOP

Analogowe wyj.
(DC 4~20 mA)

2-9 Schemat połączeń
serii SJR2-3000(tryb dwu przewodowy
)

wyłącznik
(QF)

Zasilanie
sterowania
(AC230V)
wyjście
(programowalne) Przekaźnik błędu

RS485
communication

Zacisk wspólny

Start

Stop

Szybki
STOP
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Analogowe wyj.
(DC 4~20 mA)
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3. Start
3-1 Kontrola i przygotowanie przed uruchomieniem
Poniższe elementy
należy sprawdzići przygotowaćprzed rozpoczęciem rozruchu
:
(1) Sprawdź, czypołączenia sąpoprawnezwłaszcza zaciskiwyjściowe. Nie mogą byćpodłączone do zasilania
, sprawdzićczy
zaciskuziemieniajest dobrzeprzymocowany
.
(2) Sprawdź czynie mazwarcia pomiędzy zaciskami lub zwarciedo ziemi.
(3) Po podłączeniu zasilania, panelpowinienwyświetlić klawiaturę SHSY(ShanghaiSanyu) lub status[gotowe].

3-2 Sposoby uruchomienia
Wybierz odpowiednią metodę
działania. Softstart jestustawiony fabrycznie na sterowanie
z panelakontroli,
? Po podłączeniu zasilania
, panelpowinien wyświetlić SHSY (ShanghaiSanyu) lub status[gotowy], naciśnij
przycisk Start, silnik zostanie uruchomiony
.
? Ustaww kodzieFP wpisz wartośćprądu znamionowegoz tabliczki znamionowejna silniku.
? W momencie startunależy sprawdzić, czy kierunek obrotów
silnika jest poprawny, czy nie. Jeśli nie naciśnij
przycisk Stop, aby zatrzymać silnik, odetnij
w razie potrzebyzasilanie, a następnie
przełączdowolne dwa
przewodydo silnika (U, V, W ).
? Jeżeli silnik nie osiąga dobrych parametrów podczas rozruchu,
można spróbować zna
leźć

lepszą

charakterystykę rozruchu
rozdział - 12,
? Jeżeli momentrozruchowy nie osiągniepożądanegoefektu, zmienić w kodzie F0 napięcie startu lub
w kodzieF5 ograniczenie prądowe
, aby zwiększyćmoment rozruchowysilnika.
? Gdy soft startjest pod napi
ęciem, proszę nieotwierać pokrywy, istnieje ryzykoporażenia prądem.
? W trakcie próby rozruchuwystępuje jakieś niespodziewane zjawisko
należy natychmiastodłączyć zasilanie
i sprawdzićprzyczynę.
? W celu zresetowania błędu należy nacisnąć klawisz STOP

Uwaga: jeśli temperaturaotoczenia jest niższa niż
-10 ? , zasilaniemożnapodłączyć dopiero po podgrzaniu
softstartudo temperatury pracy
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4. Panel obsługi
4-1 Zewnętrzny panel obsługi

Klawiatura– panel obsługizawiera licznefunkcje operacyjne
, takie jakSTART, STOP, reset,potwierdzenie
danychzmianykodów i funkcji

SHSY

Table 4-1-1 Wygląd klawiatury

Klawisz

Zasadnicza funkcja

RUN

Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić softstart dopiero wtedy kiedy na wyświetlaczu jest wyświetlany stan
[ready status ], poczekaj aż wyświetli „Running status” poniżej będzie wyświetl prąd -0000A.

STOP

1. Kiedy mamy „Running status” i jest wyświetlany prąd -0000A w normalnej pracy, naciśnij ten przycisk,
aby zatrzymać silnik, -będzie wyświetlana informacja softstop.
2. Uwaga: przycisk ten ma również funkcję resetowania stanu błędu.

SET

Gdy jest wyświetlany status [ready status ], naciśnij ten przycisk, aby wejść do ustawień menu, naciśnij
przycisk ponownie gdy chcesz wejść do kodu F0: pojawi się na wyświetlaczu - 40, dwukropek będzie
migać, a następnie parametry mogą być modyfikowane poprzez naciśnięcie przycisku w góra lub w dół.

YES

1. Naciśnij przycisk, aby zapisać zmianę parametru, wyświetlanie "good" z sygnałem dźwiękowym
oznacza - dane zostały zapisane, a następnie naciśnij ponownie ten przycisk lub przycisk STOP, aby wyjść.
2. Naciśnij przycisk „YES”, aby wyświetlić napięcie wejściowa, AC400V
3. Naciśnij „YES” , aby załączyć zasilanie, ustawione parametry resetuje się do ustawień fabrycznych "

AV

1. Przyciski góra/dół służą do poruszania się po kodach menu oraz są wykorzystywany do modyfikowania
kodów funkcji. Modyfikacja jednak jest możliwa gdy dwukropek po oznaczonym kodzie miga.
2. Po dokonaniu rozruchu, przycisk ten może być stosowany do wyświetlania wielkości takich jak prąd,
moc P i przeciążenie.

Panelmoże być zdemontowany
i umieszczone na zewnątrz
obudowydo pracy, odległość powinnawynosić <3m.
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5. Podstawowe funkcje
5-1 Ustawienie kodu funkcji

Parametry pokazuje tabela
Tabela kodów
kod

opis

zakres

F0

Zadanenapięcie

30-80%

40%

Działa w trybie napięciowym,
ustawione napięcie
- 40%

F1

Soft start- czas

2-60s

16s

W trybie z ograniczeniem prądu funkcja nie
działa

F2

Soft stop- czas

0-60s

0s

W modelu z wykorzystanym stycznikiem
obejściowym czas musi wy
nosić2s.

F3

Opóźnienie startu

0-999S

0s

Opóźnienie startu jeśli ustawione jest na 0 silnik
startuje od razu

F4

Opóźnienie czasowe

0-999S

0s

Opóźnieniedla wyjścia przekaźnikowego

F5

Ograniczenie prądu przy
rozruchu

50-500%

330%

Praca z ograniczeniemrądu
p max. ograniczenie
prądu w trybie napięciowym 400%

F6

Max prąd pracy

50-200%

100%

Procentowa wartość prądu silnika

F7

Zabezpieczenie pod
napięciowe

40-90%

70%

Ochrona będzie skuteczna kiedy wartość jest
poniżej zadanej

F8

Zabezpieczenie nad
napięciowe

100-140%

120%

Ochrona będzie skuteczna kiedy wartość jest
powyżej zadanej

0-5

1

0 ograniczenie prądu 1 napięciowy
, 2
z uderzeniem prądu 3. uderzenie prądu
+ napięciowy, 4 rampa prądowa5 z podwójnym
sprzężeniem

F9

Tryb pracy

Ustawienia fabryczne

uwagi
fabrycznie

FA

Poziom zabezpieczenia

0-4

2

0 podstawowy1 lekkie obciążenie2. standard
3. ciężkie obciążenie
4. zaawansowany

FB

Tryb sterowania

0-6

4

0 klawiatura, 1 klawiatura+ sterowanie
zewnętrzne
,
2
zewnętrzne
sterowanie
,
3 zewnętrzne sterowanie + komunikacja, 4
klawiatura
+
zewnętrzne
st
erowanie
+ komunikacja, 5 klawiatura + komunikacja,6
komunikacja

FC

Dozwolona modyfikacja
parametru

0-2

1

Odnosi się do uwag str. 13: 6-2 szczegóły

FD

Komunikacja: adres

0-63

0

Używany dla sterowania wielu soft
startów

FE

Programowalne wyjście

0-19

7

Uruchom wyjście
przekaźnika

FF

Softstopogr. prądu

20-100%

80%

FP

Prąd nominalny silnika

FU

Bypassczas opóźnieni
a

FL

Zezwolenie na asymetrię
Zezwolenie na zanik fazy

(03,04

zacisk)

ustawienie

Odnosi się do uwag str.
12:12-6 szczegóły

Odpowiednia wartośćUżywany donominalnejwartości znamionowejsilnika
0? 40S
0 brak zezwolenia na asymetrię + zanik fazy
1
brak zezwolenia na asymetrię + zezwolenie
zanik fazy, 2 zezwolenia na asymetrię + brak
zezwolenia na zanik fazy
, 3 zezwolenie na
asymetrię + ezzwolenie na zanik fazy

0? 3
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Uwaga: 1. Maksymalny prąd
w kodzieF6 oznacza maksymalny prąd
obliczonyw oparciu o ustawienia FP,
2. W stanie ustawień, jeśli żaden przycisk w ciągu 2 minut
nie jest uruchomiony
, status ustawienie zostanie automatycznie zakończon
y.
3. Parametrymożna ustawiać
podczas pracy
, z wyjątkiemchwili rzeczywistego procesu rozruchu
i procesu zatrzymania.
4. NaciśnijYES, aby uruchomić silnik zresetować
lub potwierdzić zmiany ustawień
5. Ustawienia koduFL są używanew sytuacji, gdysoftstart nie jest w stanie działać prawidłowo z powodu zewnętrznych zakłóceń
lub
uszkodzeń

6. Szczegółowy opis
wyboru funkcji
6-1 Kodu FE stosowany do programowania przekaźnika
wyjściowego
zac.③ ④
? Kod FE może przyjmować wartości od 00 do 19.
Wyjścia z przekaźnika może być typu NO wtedy pierwsza
cyfra kodu przyjmuje wartość ”„0są to kody od 00 do 09lub NC wtedy pierwsza wartość kodu przyjmuje
wartość „1” są to kody 10 do 19.
? Sądwie programowanefunkcje, dla wyjścia przekaźnikowe
go:
funkcja wyjścia programowalne
go w sekwencjiczasui funkcja wyjścia programowalne
go w sekwencji stanu.
Gdy wartość ustawienia kodu FE jest pomiędzy (0 ~ 4) lub (10 ~ 14),

programowalnewyjście działa

w sekwencjiczasu,
Jak pokazuje tabela
:
wartośćFE

0 (00 lub 10)

1 (01 lub 11)

2 (02 lub 12)

3 (03 lub 13)

4 (04 lub 14)

Wyjście
Kiedy jest
Kiedy
Kiedy zadziałał Kiedy jest podaną Kiedy zakończyliśmy
czasowe
podaną rozpoczęliśmy start
bypass
komenda st
op
zatrzymanie
przekaźnika komenda start

? W ramach tej funkcji mamydo dyspozycji 999 sekund, Czas ten jest ustawiany
w kodzie F4. Co oznaczaeśli
j
wartośćF4 jest różna od0, to wystąpi opóźnienie o czas zadany w. F4
? Po restarcie
, opóźnienie w wartości zadanej w F4 występuje jeśli
minął czas poprzedniegoopóźnienia,
a softstart jest w stanie
gotowościprzez co najmniej1s.
? Jeśli restart występuje podc
zas liczenia opóźnienia,
procesopóźnienia zostanie przerwany i następne opóźnienie
będzie wynosiłotyle ile w zadanej wartości F4
? Gdy wartośćustawieniaFE jest pomiędzy(5~9) lub (15~19),programowalnewyjście działaw sekwencji stanu
Jak pokazuje tabel
a:
Value set by FE

5 (15)

Wyjście
Błąd wyjścia
czasowe
przekaźnika

6 (16)

7 (17)

8 (18)

9 (19)

Statusrozruchu

Status gotowości

RUN status

statusStartu

? Funkcja wyjścia programowalnego wsekwencji stanuużyta

jest do wskazania stanu pracy soft
startu,

fabrycznie ustawiona jest wartość 7, wskazuje
ona stan gotowości soft startera
, silnik może wystartować,
Zaprogramowanie wyjściaw statusie błędu wskaże błędy typu
; (Err05, Err06, Err07, Err08, Err012, Err15),
są one różneod funkcji zacisków⑤ , ⑥ wyjściowych błędu; uruchomionystanodnosi się donie utworzonego
statusubłędu, który obejmujetrzy procesyrozruchu, pracabypasui łagodnego zatrzymania
.
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6-2 Kod FC Modyfikacjaparametrówfunkcji
? Wybór kodu FC powoduje blokadę niektórych kodów
:
? Kiedy wartość kody FC wynosi
0, żaden z kodów nie możeyćb modyfikowany opróczFC.
? Kiedy wartość kody FC wynosi
1, kody F4, F6, FD, FE, FF, FU
nie mogą być modyfikowane
.
? Kiedy wartość kody FC wynosi
2, pozostałe kody mogą być modyfikowane
.

7. Kroki działania
7-1 Modyfikacja wartości zadanych
Zał. zasilania

Press SET

Wej. do tabeli kodów

Press
UP/DOWN

Wyszukiwanie kodu

Press SET

Potwierdzenie kodu

Press
UP/DOWN

Press YES

Zmiana kodu

Zapamiętanie
funkcji / wyjście

Zwrócić uwagę, że w niektórych przyp
adkach możemy pozb
yć się możliwości kontroli soft
startu za pomocą
klawiatury.
Przykład zmiany kodu:
No.

działanie

wyświetlacz

1

Power on

SHSY [Ready] status

2

SET

F0:40%napięcie

3

UP

Fb

4

SET

Fb:04

Wejdź do kodu docelowego

5

DOWN

Fb:02

Zmień wartość kodudocelowego

6

YES

Good:zmiana zatwierdzona

uwagi
[Ready] status
Pojawia się kod F0
Ustaw kod docelowy

Zatwierdź zmianę

Podczas zmian występują sygnały
dźwiękowepotwierdzające wykonanie działania
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8. Informacje pomocnicze
8-1 Opis informacji pomocniczych
Wyświetlacz

Opis

AC:XXXX

Czterocyfrowy woltomierz, stosowane do badania napięcia w trzech faz zasilania.

XXA -XXV

Wskazuje specyfikację Soft startu

HI:Err0r00

Informuje, że ostatni błąd wynosił “0”

H2:Err0r00

Wskazuje, że do błędu nie doszło

H3:Err0r06

Wskazuje błądErr0r06

…

…

H9:Err0r00

Wskazuje, że do błędu nie doszło

Ver:4.2

Wskazuje wersję softwaru
Ver4. 2

LXXXX

Całkowity czas startów
prawidłowych

T-run

Całkowity czas startów

Note: H1~H9Wskazuje 9 ostatnich błędów

? Informacje pomoc
nicze możnasprawdzać
, kiedy softstart nie jestw stanierozruchu lub zatrzymywania
naciśnij
YES, a następnie naciśnij przycisk
w górę/ w dół, abydojść do informacji pomocniczych
.
? Naciśnij YES lub STOP aby wyjść ze status
u pomocniczego
.

9. Funkcje zabezpiecza
jące
9-1 Opis funkcji ochronnych
Softstart serii SJR2-3000 posiadawiele funkcji ochronnychzapewniającychbezpieczeństw
o pracy softstartu
oraz silnika. Aby zapewnić właściwypoziomochronyi zabezpieczenia
należyprawidłowo ustawićparametrypracy
softstartu isilnika.
Funkcje zabezpieczające
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

ochronaprzed przegrzaniemsoftstartu: ochronarozpocznie się, gdytemperatura wzrośnie
do 80 ? ± 5 ? , a zakończy się
, gdy
temperatura spadnie
do 55? (najniższy).
Czas opóźnienia dla zaniku fazy zasilanie
: <3s.
Czas opóźnienia dla zaniku
azy
f wyjście: <3s.
Czas opóźnienia wahania zasilania
<3s. jeśli odchyleniaprądu wkażdej faziejest ponad50% ± 10%, występuje w przypadku
gdy
prądobciążeniajest mniejszy niż 30% nominalnejwartości znamionowejsoft startera.
Czasochronydla przeciążenia prądowegopodczasrozruchu: czasochronydla maksymalnegoprądu roboczego określonego
kodem
F5, określony wtabeli : 9-2-1. Str 16
Czas opóźnieniaochrony przeciążeniowej podczaspracy: odwrotny w stosunku doochrony termicznejokreślonej na podstawie
maksymalnegoprądu roboczego
w kodzieF6, patrz krzywa wyłączaniaczasuochrony(rysunek9-3-1).
Czasopóźnieniaochronypod napięciowej: gdy napięciezasilania jestw skrajnejwartościi wynosi 40%, czasochrony<0,5 s,gdy
napięciezasilania jestponiżej zadanej wartości
, czasochrony<3s.
Czasopóźnieniaochronynad napięciowej: gdy napięciezasilania jestw skrajnejwartościi wynosi 130%, czasochrony<0,5 s,gdy
napięciezasilania jestpowyżej zadanej wartości
, czasochrony<3s.
Czasopóźnieniaochronynad napięciowej: gdy napięciezasilania jestw skrajnejwartościi wynosi 130%, czasochrony<0,5 s,gdy
napięciezasilania jestpowyżej zadanej wartości
, czasochrony<3s.
Opóźnionyczas dlazabezpieczenia przed zwarciem
po stronieobciążenia< 0.1s,jeśli prąd jest większy10 razy odnominalnego
wartości soft startera, ochrona ta nie zabezpiecza w taki sposób jak bezpiecznik podczas .zwarcia
Powyższe parametry
czasowe są
określone dla wykryciasygnałubłędu zgodnie zdyrektywąo ochronie, mają jednak ty
lko
charakter informacyjny
. W przypadku, gdy funkcje ochronysoft startunie spełniają wymagańklientów, należy zastosować
specjalneurządzenia ochronne
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
.
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9-2 Ustawianie funkcji ochronnych
? W celu dopasowania
softstartudo różnych rodzajówaplikacji, mamy do dyspozycjipięć poziomówochrony
SJR2-3000:
0: podstawowa
, 1: Lekkie obciążenia,2. Standardow
a, 3: Duże obciążeni
a, 4: Zaawansowane,
wszystkiesą ustawianeprzez kodFA.
? Ochronapodstawowablokuje funkcje zacisków takie jak STOP
, chroni przedprzegrzaniem,przed zwarciem
i utratą fazy na zasilaniu podczas rozruchu
, dotyczy to w sytuacji, kiedy wymagana jestbezwarunkowa
praca, w przypadkachtakich jakpompy pożarowei tak dalej.
? Pozostałe trzypoziomy ochrony
: lekkiego obciążenia, standardowego i o dużego, wszystkie oneposiadają
kompletne funkcje ochronne różnica pomiędzy nimi polega na wykorzystaniu różnych krzywych
termicznych opisanych w tabeli 9-2-1 i przedstawionych na charakterystyce
9-3-1
? W przypadkuzaawansowanej ochrony
, ochrona jestbardziej rygorystyczn
a,

Wartość zadana w
kodzieFA

0 (podstawowy
) 1

Poziom ochrony
przeciążeniadla pracy
Poziom zabezpieczenia
prądowego podczas pracy

Czasy Wielokrotno 3
wyzwalania ść prądu
dla
Czas
przeciążeniawyzwalania 4 5
prądowego
w (s)

1 lekkie
obciążenie

Żaden

2 standardowe
obciążenie

3 ciężkie
obciążenie

poziom10

poziom20

poziom2

4 zaawansowane

poziom10

Na podstawieIEC6 09474-2 standard

Żaden
3s

15s

30s

Uwagi

Oblicza się jakoprąd
wyjściowy jest więcej niż
5 razy, o wartości
ustalonej przezF6

15s

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

15

2.3

1.2

7.5

4.6

2.3

1.5

4.5

2.3

1.5

2.3

1.2

7.5

Wartościwymienione
w tabeli są typowymi
wartościami

? Kod FP powinien być ustawionyzgodnie zznamionowąwartości prąduna tabliczce znamionowej
silnika;
w przeciwnym razie silnik będzie nie właściwie zabezpieczony
? Prąd silnika zadany wFP nie powinien być mniejszy niż20% prądu nominalnegosoftstartu, kiedy prąd
zadany w kodzieFP będzie relatyw
nie mały,wzrośnie czułośćzabezpieczeń układu silnik Soft
startu
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9-3 Krzywe wyzwalania zabezpieczenia

Zabezpieczenie termiczne silnika
, czas zadziałania
, krzywa opartana IEC60947-4-2:
Rys. 9-3-1

Krzywe zabezpieczenia termicznego silnika
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10. Systemyzabezpieczeń
10-1 Lista błędów

W przypadkujakiegokolwiekwyłączenia awaryjnego
softstartu, zadziałałafunkcja ochrony.Proszę odnieść się
do uwagi opisualarmuwyświetlonegow treścii opisanegow tabeli 10-1-1
Wyświetlacz

Opis

Err00

Awaria usunięta
.

Err0l

Err02
Err03

Rozwiązanie problemu
Urządzenie jest pod
napięciem, awaria została usunięta

Zatrzymanie chwilowePodłącz zewnętrznyzacisk ⑦ do wspólnej masy – zacisk ⑩ . Sprawdzić zaciski czy są
na zaciskach
normalniezamkniętym(NC) w innych urządzeniachochronnych.
sterujących
Softstart jest
przegrzany

Softstart jest zbyt często załączany

Czas startu dłuższy niżNieprawidłowe ustawienie parametrów startu lub zbyt duże obciążeniaewystarczającej
lub ni
60s.
wydajności softstartu

Err04

Wejście brak fazy

Sprawdź, czyjest błąd połączeni
a na wejściu
, czy wbudowanystycznik bypass nie zaciął się
w pozycji zamkniętejlub SCR jestodłączony.

Err05

Wyjście brak fazy

Sprawdź, czyjest błąd połączenia na wyjściu
, czy wbudowanystycznik bypass nie zaciął się
w pozycji zamkniętejlub SCR jestodłączony.

Err06
Err07
Err08

Asymetria zasilania Sprawdzić napięcie zasilania, sprawdzić
obciążenie soft
startu
Startz przeciążeniem Sprawdź czy moc silnika nie
jest za duży w stosunku do
softstartu, lub czy silnik nie jest zbyt
obciążony
Zabezpieczenie
przed Sprawdźczy obciążenie nie jest zbyt duże, sprawdź czy właściwie wpisano wielkości w kodach
przeciążeniempodczas F6, FP
pracy

Err09

Napięcie zasilania za Sprawdź napięcie zasilania, sprawdź czy właściwie wpisano wielkości w kodach
F7
małe

Errl0

Napięciezasilania za Sprawdź napięcie zasilania, sprawdź czy właściwie wpisano wielkości w kodach
duże

Err11

Błąd przy ustawieniu Zmień ustawienia w menu
lub zresetuj softstartdo parametrówustawień fabrycznych.
parametrów

Errl2
Errl3

F7

Zwarcie po stronie Sprawdź, czyobciążenielub SCR jestzwarte lubczy obciążeniejest zbyt duże
.
obciążenia
Automatyczny restart, Sprawdź, czysterowanie START i STOPjest podłączone
do trybudwuprzewodowym
, czy
Błąd połączenia
nie.

Errl4

Błąd przy komendzie Kiedy sterowanie jest z zacisków
, a zaciski są rozłączone silnik nie może ruszyć
STOP z zaci
sków

Errl5

Silnik niedociążony Sprawdź czy silnik nie jest za mały lub niedociążony

Uwaga: niektóre błędy związane są ze sobą wzajemn
ie, np. Przegrzanie z ERR02 soft
startumoże być związane z nadmiernym prądem
podczas rozruchu lub zwarciem obciążenia. W związku z tym konieczne jest ustalenie błędu

Uwaga: W przypadku, gdy silnikpo udanym uruchomieniuzatrzyma się
, oznacza to, żetakie zatrzymaniejest
spowodowaneawariąstycznika obejściowego
, należy sprawdzić, czy
jest jakiśbłąd, słaby kontaktz wbudowanym
stycznikiemobejściowymlub nieodpowiedniepołączenie.
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11. Rozwiązywanie problemów
11-1 Problemy i rozwiązania
Błąd

Zawartość

Rozwiązanie

Sprawdźzasilanie(R,S,T)

Popraw połączenia i doko
naj rozruchu ponownie

Sprawdźczy stycznik bypass zadziałał

Sprawdź stycznik obejściowy

Czy jest komunikat

Sprawdź w liście komunikatów o błędach

Czy silnik nie jest zbyt obciążony

Zmniejsz obciążenie silnika

Nie można
uruchomić
z klawiatury

Sprawdź połączone są zaciski
07,10sprawdź czy
właściwie wpisano parametry kodu
FB

Sprawdź napięcie zasilania (czy wszystkie fazy połączone)
Połącz zaciski 07, 08 i 10
Sprawdźparametry kodu FB

Nie można
uruchomić
z zacisków

Sprawdź czy

Sprawdź połączone są zaciski, 07
08 i 10 sprawdź czy
wpisano parametry kodu FB

Silnik nie kręci się

wł
aściwie wpisano parametry kodu FB

Silnik się obraca aleJeśli obciążenie silnika jest za duże
nie widać zmiany
prędkości

właściwie

Proszęzmniejszyć obciążenie
Podwyższenianapięcia lubprądu rozruchowego

Zbyt długi czas
startu

Jeśli obciążenie
jest zbyt duże
, jeżeli kodjest ustawiony Zredukuj obciążenie
nie prawidłowolub jeśli specyfikacjasilnika niepoprawna zadajF0 (starting voltage), F5ograniczenie
(
prądu
)

Zbyt krótki czas
startu

Zbyt krótki czas startu

Czas rozruchujest poniżej zadanej wartości
, gdy obciążenieza małe
zmień parametry ustawień podstawowych

Silnik zatrzymuje
się podczas
normalnej pracy

Sprawdź zaciski sterujące

Sprawdź czy zaciski 0710
i nie są rozwa
rte. Sprawdźpozostałe
zaciski sterujące czy są poprawnie podłączone
.
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12. Sposoby uruchomienia
12-1 Tryb uruchamiania zograniczeniem prądu
a) Softstart będziew uruchamiany w trybieuruchamiania zograniczeniem prądu
, gdy kodF9 jest ustawiony na0 (ograniczenie prądu).
Rysunek12.1 pokazuje aktualnązmianęprądu silnika w ramach bieżącego
trybu. Prąd rozruchuI1 osiąga wartość graniczną
przy
rozruchu silnika, napięcie wyjściowebędzie szybko wzrastać
, aż prąd silnika osiągniezadanąwartośćprądu granicznegoI1 i prąd
ten będzie utr
zymywał się jakiś czas
, napięcie wyjściowe dalej rośniesilnik
a
przyspieszystopniowo, a gdy silnik osiągnie wartość
znamionową prędkości obrotowej, stycznik Bypasszostanie zamknięty
, wówczas prąd wyjściowy będzie szybkospadać
do znamionowej wartościIE silnika lub mniejszej, co kończy proces
rozruchu.
b) Gdy obciążeniesilnika jest stosunkowo małea ustawionawartość prąduograniczeniajest stosunkowo wysoka
, to naturalnym
będzie, że prędkość nominalna zostanie osiągnięta przy maksymalnym prądzie
. Tryb ograniczeniaprądu rozruchowegodotyczy
przypadkówkiedy występują wysokie wymagania dotyczące
prądu rozruchowego.

Rysunek12-1-1

12-2 Tryb uruchamiania z rampą napięcia
a) Soft startbędzie w trybie uruchamiania z rampą napięcia
, gdy kod F9 jest ustawionona 1 (napięcie). Rysunek12-2-1 pokazuje
krzywą napięcia wyjściowego
. UI jest początkowąwartością napięcia
, podczas uruchamiania
silnika, jeżeli prąd silnika mieści się
w zakresie odwartości znamionowejdo 400% jego wartości, przy czym
napięcie wyjściowesoft starterarośnie dynamicznie do
wartości Ul, po osiągnięciu tej wartości
napięcie wyjściowe będzie
wzrastaćstopniowo, a silnik przyspieszapłynnie. Kiedy wzrost
napięciaosiągnie znamionowąprędkość obrotową
, i gdy napięcie osiągniewartość napięciaznamionowego Ue, to wbudowany
bypassstycznik zostanie zamknięte,
co kończyproces rozruchu
b) czas rozruchu: t jest parametremobliczonym dla standardowych warunków ze standardowym obciążeniem
. W takim przypadku
Soft start dokona płynnego rozruchu właśnie w tym czasie
. W przypadku niewielkiegoobciążenia układu czas ten będzie krótszy

Rysunek12-2-1
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12-3 Tryb uruchomienie udarowe
a) Softstart będzie w trybie uruchamiania udarowego jeśli w kodzie
F9 zadamy wartość2 (udar + ograniczenie prądu
) lub
3 (udar + napięcie). Rysunek12-3-1 i 12-3-2 pokazuje charakterystyki
trybu udarowego
. W niektórych przypadkachszczególnie
tych w których występuje duże obciążenie
, gdy silnik obraca sięw wyniku oddziaływańmechanicznychlub gdy jest zatrzymany
w wyniku statycznej siłytarcia wtedy można zastosować udarowy tryb rozruchu
. Podczasstartu, stosuje sięudarowo wysokie
napięciena silniku przez określony czas w celuprzezwyciężeniasiły tarcia statycznego,obciążeniasilnika, lub stanu obracania
silnika. Następniesilnik zostanie uruchomiony
w trybie z ograniczaniem
prądulub z rampą napięcia

b) Przed zastosowaniem tej metody należy najpierw zastosować inne metody, Kiedy one nie dają skorzystać
rezultatu z trybu
uruchomienia udarowego.
Ta metoda powoduje pracę z dużym prądem rozruchowym.

c)
Rysunek12-3-1

Rysunek12-3-2

12-4 Tryb uruchamiania z rampą prądu
a) Softstart będziew trybie uruchamiania z rampą prądu jeśli w kodzie
F9 jest zadana wartość
4(rampa prądowa
). Rysunek12-4-1
pokazuje przebieg prądu
wyjściowegopodczas tego trybu
, I1 jest wartością zadaną w kodzie
F1.
b) trybie uruchamiania z rampą prądu mamy duże
przyspieszenia
. Pomocne np.gdy mamy zastosowany silnik
dwubiegunowy
, może
w ten sposóbdo pewnego stopnia skrócić
czas rozruchu
.

Figure 12-4-1
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12-5 Ograniczenie prądu
i napięciaw podwójnej pętli sprzężenia
a) Softstart będziew trybie uruchamiania zpodwójnej pętlą sprzężenia
jeśli w kodzie F9 jest zadana wartość
5 (podwójna pętla
).
Ograniczeniew tym trybie przyjmuje podwójnąkontrolę w pętli zamkniętejnapięciai prądu napięcia. Ograniczenieto w sposób
kompleksowyzabezpiecza silnik
. Użyty algorytm podczas rozruchu kalkuluje i kon
troluje stan pracysilnika
b) Przebieg napięcie wyjściowego
tegotrybu zmienia się w zależności od obciążenia i rodzaju silnika
.

12-6 Soft stop
Softstart SJR2
-3000 ma możliwość zastosowania
dwóch trybówzatrzymania: soft
stop i zatrzymanie wybiegiem
.
a) Softstart będzie w trybie softstop mode kiedy kodF2 nie ma zadanej wartości
0. Rysunek 12-6-1 pokazuje przebieg na
pięcia
podczas zatrzymania soft
stop. T to czas zadany w kodzie
F2. W tym trybie zatrzymania
, zasilaniesilnika zostanie przełączon
e na
blok Tyrystorowy rozłączonybypassstycznika. Napięcie wyjściowesoftstartu będzie stopniowospadaćz pełnegonapięcia, aby
zmniejszać prędkość obrotową silnika bez zbytecznych wahań do momentu
, aż silnik
aż się zatrzymasię. Napięcie wyjściowe
odcięciapodczasmiękkiego startu jest równanapięciawyjściowegopodczasstartu.
b) Tryb zatrzymaniasoftstop może zmniejszyć
, a nawet wyeliminowaćwzrost obciążeniapomp i zmniejszyć duży udar obecny
podczasłagodnego zatrzymania
. Miękkie zatrzymanieogranicza wartości prądu I jest kalkulowana jakoprocent liczony od
ograniczeniaprądu rozruchowego
.

Rysunek12-6-1

12-7 Zatrzymanie wybiegiem
a) Softstart będziew trybie softstop kiedy kodF2 ma zadaną wartości(zatrzymanie
0
wybiegiem
). W ramach tego trybu zatrzymanie
,
po otrzymaniupolecenia, softstart natychmiast odłącz
y wbudowany stycznik bypassi zablokuje napięcie wyjściowemodułów
tyrystorowychsoftstartu, a następnie silnik stopniowo
zatrzymasię z powodusiły bezwładności
. Cały czas jednak soft
start musi
być zasilanyw celu uniknięciaalarmu błęduzaniku fazypodczashamowania.
b) Zasadniczo ten sposób hamowania powinien być stosowany w każdym przypadku kiedy nieieczności
ma kon stosowania opcji
softstop.Przedłuża onżywotność urządzenia.
Swobodnytryb zatrzymaniaw pełni możezapobiecchwilowym dużym udaromprądu
w niektórychaplikacjach.
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13. Wymiary zewnętrzne
13-1 Wymiary zewnętrzneof 5.5kW-75kW

Poniżej wymiary zewnętrznesoftstartu SJR2
-3000 od 5.5kW-75kW
Table13-1-1

Model

SJR2-3005.5
SJR2-3007.5
SJR2-3011
SJR2-3013
SJR2-3018.5
SJR2-3022
SJR2-3030
SJR2-3037
SJR2-3045
SJR2-3055
SJR2-3075

Moc (KW)

5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75

Prąd(A)

11
15
22
30
37
43
60
75
90
110
150

Zewnętrzne wymiary

Wymiary do instalacji

H1

W1

D

H2

W2

d

310
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

175
176
176
176
176
176
176
176
176
176
176

296
296
296
296
296
296
296
296
296
296
296

128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

Waga(kg)

<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

? Moc znamionowai prąd odnoszą się domaksymalnej dopuszczalnej znamionowej
wartości soft startu.
Generalnie,parametrysilnika nie powinna być większa niż
tych wartości.
? Wyjątek stanowi soft
start75kw został on dobrany dla małych I wielkich obciążeń. Są to dwa różne
urządzenia
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13-2 Wymiary zewnętrzne od 75kW
-600kW
Poniżej wymiary zewnętrznesoftstartu SJR2
-3000

od

75kW
-600kw softstart.
Table 13-2-1

Model

SJR2-3075
SJR2-3090
SJR2-3115
SJR2-3132
SJR2-3160
SJR2-3200
SJR2-3250
SJR2-3280
SJR2-3320
SJR2-3400

Moc (KW)

75
90
115
132
160
200
250
280
320
400

Prąd (A)

150
180
230
264
320
400
500
560
640
800

Zewnętrzne wymiary

Wymiary do instalacji

Waga (kg)

H1

W1

D

H2

W2

d

525
525
525
525
525
525
550
550
550
550

265
265
265
265
265
265
300
300
300
300

240
240
240
240
240
240
265
265
265
265

490
490
490
490
490
490
515
515
515
515

235
235
235
235
235
235
260
260
260
260

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<23
<23
<23

? Moc znamionowai prąd odnoszą się domaksymalnej dopuszczalnej znamionowej
wartości softstartu.
Generalnie, parametrysilnika nie powinna być większa niż
tych wartości.
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14. Zastosowanie
14-1 Obciążenie dla rodzaju aplikacji

Softstart SJR2
-3000 możespełnić wymaganiawiększościrozruchówdużym obciążeniem
; poniższa tabelajest
tylko w celach informacyjnych
.
Typ aplikacji

Czas startu
(s)

Czas zatrzymania
(s)

Napięcie(%)

16

20

40

4

2.5

Młyn kulowy

20

6

60

4

3.5

Wentylator

26

4

30

4

3.5

Słabo obciążony silnik

16

2

30

4

3

Sprężarka tłokowa

16

4

40

4

3

Dźwig

6

10

60

4

3.5

Mieszadło

16

2

50

4

3

Kruszarka

16

10

50

4

3.5

Kompresorśrubowy

16

2

40

4

3

taśmowy przenośnik

20

10

40

4

2

Spiralny przenośnik

20

10

40

4

2.5

Pompy ciepła

16

20

40

4

3

Pompa odśrodkowa

Wyjście napięcia
Ograniczenie prądu
(maksymalna wartość prądu
rozruchowego
ograniczenia)

15. RS485 komunikacja
Poprzez wbudowany interfejs standardu RS485, softstart serii SJR2-3000 można połączyć z PC i PLC i innymi urządzeniami do prowadzenia komunikacji
szeregowej. Przyjmując Komendy można kontrolować rozruch lub zatrzymanie softstartu, monitorować stan softstartu i modyfikować dane funkcjonalne.
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