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1.

Opis

Niniejsza instrukcja dotyczy produktów serii SSXA. Niniejsza instrukcja ma na celu poprowadzenie
wykwaliﬁkowanego personelu w zakresie instalacji i obsługi tego produktu. W przypadku zarejestrowanego
znaku towarowego i własności ﬁrmy, prawo do ostatecznej interpretacji niniejszej instrukcji należy do ﬁrmy
SANYU. Jakiekolwiek nieuzasadnione zastosowanie, zwłaszcza w przypadku powielania i rozpowszechniania
przez osoby trzecie, jest niedozwolone. Chociaż informacje zawarte w tym podręczniku są dokładnie
sprawdzane, mogą się jednak pojawić pewne błędy. Jeśli je znajdziesz, zadzwoń do nas jak najszybciej.
Ponieważ ten produkt jest stale ulepszany, użytkownik powinien traktować tę instrukcję jako odniesienie.
Parametry zawarte w instrukcji służą wyłącznie do opisu produktu. Aby sprostać potrzebom klient ów,
będziemy stale ulepszać nasze produkty, aby spełniały najnowsze kryteria techniczne.

2.

Bezpieczeństwo

Zwróć uwagę na ostrzeżenia i wskaz ówki zawarte w niniejszej instrukcji. Tylko profesjonalny personel z
uprawnieniami może zainstalować i uruchomić ten produkt. Upewnij się, że parametry silnika są dopasowane
do tego produktu. Kable podłączone do zacisków wejściowych i wyjściowych tego produktu powinny być
dobrze izolowane. Obudowa tego produktu musi być dobrze uziemiona. Upewnij się, że zasilanie tego
produktu będzie odcięte przed jego konserwacją. Niniejsza instrukcja jest dołączona do produktu. Obsługa
musi traktować tą instrukcję jako przewodnik. Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem produktu.

3.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

◆ Uwaga – zwróć uwagę czy coś może prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
◆ Ostrzeżenie - zwróć uwagę czy coś może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub oprogramowania.
◆ Przypomnienie - Przypomnij użytkownikowi o zagrożeniach.

1. Funkcja i cechy produktu
So start serii SSXA przeznaczony dla silników asynchronicznych, to nowy typ urządzenia
rozruchowego. Urządzenie to zostało zaprojektowane i wykonane w nowoczesnej technice
mikroprocesorowej zarządzającej elementami energoelektroniki i systemami sterowania. To urządzenie
może skutecznie ograniczać prąd rozruchowy podczas rozruchu silnika asynchronicznego. Jest szeroko
stosowany w takich maszynach jak nawijarki, walcarki, transportery, pompy, sprężarki, wentylatory itp. Jest
to idealny produkt do zastąpienia tradycyjnego sprzętu rozruchowego, takiego jak przełącznik gwiazda /
trójkąt, rozrusznik rezystancyjny, sprzęgło hydrokinetyczne .

◆ Zmniejsza prąd rozruchowy silnika; zmniejsza pobór energii; obniża koszty inwestycji
◆ Zmniejsza naprężenia generowane podczas rozruchu; wydłuża żywotność silnika i wyposażenia silnika
◆ Umożliwia płynny i równomierny rozruch oraz łagodne zatrzymanie, dzięki temu można uniknąć

uderzeń hydraulicznych w układach pompowych
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◆ So start posiada kilka rodzajów trybu rozruchu, szeroki zakres ustawień prądu i napięcia. Może być
używany w różnych warunkach obciążenia
◆ Doskonała i niezawodna ochrona, zabezpieczenie silnika i odpowiedniego sprzętu
◆ Może być używany w warunkach, w którym silnik jest często uruchamiany i zatrzymywany

Cechy
◆ Tryb rozruchu: W oparciu o charakterystykę obciążenia można wybrać różne tryby r ozruchu aby uzyskać
najlepszy efekt
◆ Wydajność: W so starcie SSXA wykorzystywany jest mikroprocesor o dużej szybkości działania. Dzięki temu
wraz z odpowiednim oprogramowaniem, uzyskuje się najlepszą wydajność regulacji
◆ Niezawodność: Wszystkie elementy elektroniczne tego produktu są ściśle dobierane. Ponadto płyta główna
i płyta sterowania jest testowana w środowisku o wysokiej temperaturze, w czasie powyżej
siedemdziesięciu dwóch godzin. To gwarantuje niezawodność so startu SSXA
◆ Struktura: Przyjęta jest struktura modularyzacji, tryb okablowania góra - wejście, dół-wyjście. So start jest
łatwy w użyciu i eksploatacji
◆ Mul -Protec on: Obwód ochrony silnika nie jest wymagany, jeśli pojedynczy so start zasila jeden silnik,
ponieważ ten produkt ma wiele funkcji zabezpieczających takich jak: kontrola przetężenia, przeciążenia,
zwarcia fazowego, przegrzania itd.
◆ Klawiatura: Obsługa klawiatury jest intuicyjna. Użytkownik może ustawiać i modyﬁkować parametry
odpowiedzialne za uruchamianie, zatrzymywanie oraz ochronę so startu i silnika. Przy użyciu klawiatury
może kontrolować .
◆ Wyjście sygnału analogowego: dostępne jest wyjście sygnału analogowego 4 -20mA;
◆ RS485 zapewnia komunikację RS485 (protokół komunikacyjny Modbus)；
◆ Nastawienie mocy silnika: gdy moc znamionowa so startu jest wyższa niż moc rzeczywistego silnika,
so start można dopasować do rzeczywistego obciążenia poprzez modyﬁkację parametru prądu, tak aby
parametry dotyczące uruchamiania, pracy i ochrony były prawidłowe

2 Rodzaj produktu sprawdzenie
Każdy so starter serii SSXA jest testowany. Tylko produkt, który pomyślnie przejdzie test działania i
działania poprawnie, może opuścić fabrykę. Po otrzymaniu sprzętu, użytkownik powinien sprawdzić go
zgodnie z zaleceniami opisanymi poniżej. W przypadku napotkania problemu należy natychmiast powiadomić
dostawcę.
◆ Sprawdź tabliczkę znamionową: Sprawdź numer katalogowy tabliczki znamionowej elementu z

zamówieniem. Upewnij się, że otrzymany sprzęt pasuje do zamówionego produktu .
Tabliczka znamionowa
MODEL: SSXA-22-3
OUTPUT : 3PH 400V 45A
INPUT : 3PH 400V 50Hz/60Hz

MODEL: SSXA 22 3
400: 3PH AC400
Moc:

22kW

SSXA: Trade Mark
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◆ Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu, na przykład: odpadają części

wewnętrzne, karton jest zdeformowany lub wgnieciony, zaciski są luźne itp.
◆ Certyﬁkat jakości i instrukcja obsługi: każd y so startu zawiera instrukcję obsługi.
◆ So starter serii SSXA ma wbudowany stycznik obejściowy.

3. Środowisko i instalacja
3.1 Środowisko
Środowisko jest ważne dla pracy sprzętu. Dlatego zainstaluj so starter zgodnie z opisem poniżej
◆ Warunki pracy dla standardowych produktów

Zasilanie: Sieć miejska, podstacja we własnym zakresie, agregaty prądotwórcze diesla Trójfazowe AC:
380V lub 660V lub 1140V (-10%, +15%), 50Hz. (Uwaga: poziom napięcia powinien być dopasowany
do napięcia znamionowego rzeczywistego silnika, użytkownik powinien wyjaśnić poziom napięcia w
zamówieniu, jeśli jest specjalny.)
Silnik: asynchroniczny silnik klatkowy. (Proszę wyjaśnić w zamówieniu, czy jest to produkt specjalny)
Częstotliwość uruchamiania:
mniej niż 20 razy na godzinę dla produktów standardowych (Proszę wyjaśnić w zamówieniu, czy
silnik powinien być uruchamiany częściej)
Chłodzenie: chłodzenie powietrzem naturalnym lub chłodzenie wentylatorem
Warunki otoczenia: Jeśli wysokość przekracza 2000 m, użytkownik powinien wybrać produkt o
większej mocy. Temperatura otoczenia: -25 ℃ do + 40 ℃. Wilgotność względna: ≤95% (20 ℃ ~ 5 ℃)
bez kondensacji, bez łatwopalnych, wybuchowych gazów, bez przewodz ącego kurzu. Zainstalować w
obudowie z dobrą wentylacją. Wibracje są mniejsze niż 0,5G Formularz struktury: W przypadku
produktu serii SSXA istnieje wewnętrzny stycznik obejściowy
◆ Warunki specjalne

Jeśli potrzebne są produkty niekonwencjonalne, wykorzystujące w specjalnych warunkach, prosimy o
wyjaśnienie w zamówieniu

3.2 Instalacja
◆ Montaż

Produkt musi być zainstalowany pionowo. Powinno być wystarczająco dużo miejsca, aby rozproszyć
ciepło, jak pokazano na rysunku 3-1. Należy zachować odległości zaznaczone na rysunku.
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Rysunek 3-1
◆ Instalacja w szaﬁe
Jeśli produkt jest zainstalowany w szafce, upewnij się, że jest w niej dobra wentylacja. So starty mogą być
instalowane pionowo po kilka w poziomie. Układ poziomy pokazano na rysunku 3-2. Układ pionowy
przedstawia Rysunek 3-3. Użytkownik może zaadoptować dowolne z nich.
Uwaga: W przypadku przyjęcia układu pionowego (szczególnie w trybie chłodzenia powietrzem
wentylatorem), pomiędzy urządzeniami należy zainstalować klapę, aby uniknąć wpływu ciepła wytwarzanego
przez dolny so start na górny so start .
Ciepłe powietrze

Ciepłe powietrze

Rysunek 3-2

Rysunek 3-3

Poziomy montaż

Pionowy montaż
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4. Zasada działania
Do stojana silnika asynchronicznego podłączone są trzy pary przeciw równoległych tyrystorów.
Wykorzystując funkcję przełącznika elektrycznego tyrystorów, napięcie silnika można kontrolować poprzez
zmianę kąta wyzwalania tyrystorów. Kąt wyzwalania tyrystorów jest sterowany przez mikroprocesor. Dzięki
temu silnik można uruchomić miękko i płynnie. Gdy urządzenie osiągnie pełne napięcie, wysyła sygnał.
Użytkownik może wykorzystać ten sygnał do sterowania.

5. Okablowania i zaciski
5.1 Schemat podłączenia
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Uwaga:
1. Istnieją dwa sposoby okablowania, aby sterować uruchomianiem i zatrzymaniem so startu z zacisków.
Jest to sterowanie trzyprzewodowe i dwuprzewodowe. (Patrz „i” na rysunku powyżej). Sygnał stopu jest
podawany przez rozłączenie zacisków RUN i COM .
2. W produkcie serii SSXA nie ma zacisków U1,V1,W1. Ponieważ so start ten ma wbudowany stycznik
obejściowy.
3. W produktach serii SSXA nie ma zacisku wyjściowego（ K22/K24）. Można go zastąpić
programowalnymi zaciskami sterującymi (K32/K34). Parametr „K3” należy ustawić na „obejście”.
4. Produkt z serii SSXA wymaga zewnętrznego zasilania AC220V.

5.2 Zaciski zewnętrzne
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Tabla 5-1

Oznaczenie zacisku

Tor główny

Funkcja zacisku

Wyjaśnienie

R.S.T

Wejście

Podłącz do trójfazowego źródła zasilania przez
wyłącznik (QF)

U.V.W

Wyjście

Podłącz do trójfazowego silnika asynchronicznego

U1.V1.W1

Bypass

Patrz rysunek F-6 ⑤

SS

So stop

Podłącz SS i COM bezpośrednio, So stop①

RUN

Start

Połącz RUN i COM bezpośrednio, Start①

STOP

stop

Połącz STOP i COM bezpośrednio, Stop①

S1

jog

Połącz JOG i COM bezpośrednio, jog

RET

reset

COM

common

485+

RS485 +

485-

Połącz Reset i COM bezpośrednio, reset błędu

Masa logiczna

RS485 communica on（ Modbus
protokół komunikacyjny）

RS485 4-20Ma output

I

COM

Ie: prąd zn. silnika（ A）

400Ω

I:4-20mA prąd wyjściowy（ mA）

4〜20mA masa logiczna

NO

K11

NC

K12

COM

K24

NO

błąd:
Zaciski wyjściowe
błędów②

K22

COM

K34

NO

K31

NC

K14-K12 NC; K11-K12 NO
AC:10A/250V DC:10A/30V；

K24-K22 NC； AC:10A/250V or 5A/380V
Bypass ②

Programowalne
Zaciski ②

L

Im： prąd wyj. Silnika （ A）

Load input resistance≤

K14

K32

Im=Ie(I-4)/8

DC:10A/30V

③

Elementy opcjonalne: uruchamianie, praca, obejście,
usterka, łagodne zatrzymanie,
AC:10A/250V or 5A/380V DC:10A/30V

COM
AC220V zasilanie sterowania

Wbudowany Bypass ④

N
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Uwaga ①： Istnieją dwa tryby podłączenia, patrz rysunek 5-1
Uwaga ②： Błąd, obejście i programowalne zaciski wyjściowe są stykami bezprądowymi
Uwaga ③： Produkty serii SSXA nie mają zacisków (K22/K24).
Uwaga ⑤： Produkty serii SSXA nie posiadają zacisków głównego obwodu stycznika obejściowego
(U1/V1/W1).

5.3 Okablowanie obwodu głównego
Dostępne są zaciski zasilania dla produktów serii SSXA: .R,S,T zasilanie i U,V,W zaciski silnikowe. Patrz rysunek F - 5.4

5.4 Zaciski sterujące
Na głównej płycie sterującej znajdują się zaciski obwodu sterującego. Zaciski obwodu sterującego
zapewniają użytkownikowi wygodę podczas zdalnego sterowania sygnałami zewnętrznymi.
Użytkownik może podłączyć odpowiednie zaciski zgodnie ze stanem rzeczywistym. Ustawiając
parametr, użytkownik może wybrać tryb klawiatury lub tryb zacisku, aby sterować urządzeniem w
celu uruchomienia i zatrzymania. Zaciski serii SSXA pokazano na rysunku 5-3. Znaczenie zacisków
opisano w tabeli 5-1.

Rysunek 5-3

6.

Tryb sterowania

So start SSXA posiada trzy tryby uruchomienia: rampa napięcia, ograniczenie prądu oraz tryb
jogging.
Tryby startu są niezależnei nie można ich łączyć. Można wybrać tylko jeden z nich.

6.1 Rampa napięciowa
Przebieg napięcia jest pokazany został na Rysunku 6-1. Podczas zmiany napięcia silnik stale
przyspiesza. Gdy napięcie wyjściowe osiąga wartość napięcia znamionowego Ue, prędkość silnika
osiąga wartość znamionową i proces uruchamiania jest zakończony. Napięcie początkowe U1 i czas
uruchomienia można ustawić dopasować do obciążenia. Zakres U1 to 5~75% Ue, a zakres czasu to
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1~200s. Tryb ten stosuje dla układów z dużym obciążeniem bezwładnościowym lub w stanie, w
którym prąd nie jest ważnym parametrem, ale ważna jest stabilność obciążenia. Korzystając z tego
trybu, naprężenie mechaniczne i początkowe uderzenie mogą znacznie się zmniejszyć. Im większe
jest napięcie początkowe, tym większy jest początkowy moment obrotowy i początkowe uderzenie.
Czas rozruchu jest powiązany z parametrem Czas rozruchu i obciążeniem.

Voltage

Ramp

Rysunek 6-1

6.2 Ograniczenie prądu
W trybie ograniczania prądu, napięcie wyjściowe szybko narasta, aż prąd wyjściowy, osiągnie
wartość ograniczenia prądu Im (patrz rysunek 6-2) a następnie, prąd wyjściowy utrzymuje się poniżej
tej ograniczonej wartości. Następnie, napięcie wyjściowe jest stopniowo zwiększane, a silnik
stopniowo przyspiesza; gdy prędkość silnika jest zbliżona do znamionowej, prąd wyjściowy szybko
spada do wartości Ie. Rozruch jest zakończony. Ograniczoną wartość prądu można ustawić
adekwatnie do obciążenia. Zakres tego parametru to 0,2-4Ie. Ten tryb jest używany w stanie, w
którym prąd jest bardzo ważnym parametrem. Szczególnie gdy moc sieci jest niewielka.
(zbyt mały agregat) Parametr wielokrotności limitu prądu powinien być ustawiony na 2,5-3Ie. Jeśli ta
wartość jest za mała, rozruch będzie nieprawidłowy. W tym trybie czas startu jest związany z
parametrem wielokrotności ogranizenia prądu. Im większa jest ta wartość, tym krótszy jest czas
rozruchu i odwrotnie. Szczegóły patrz rozdział 8 i rozdział 9.

I

Im1
Im2
Im3

Ie
t

Rysunek 6-2
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6.3 Skok
W tym trybie rozruchu, napięcie wyjściowe szybko osiąga napięcie początkowe U1 i pozostaje
niezmienione przez czas rozruchu. Następnie stycznik przełącza napięcie zasilania silnika na sieć. (Patrz
rysunek 6-3).

U

U1
U1
U1
t

Rysunek 6-3

6.4 Ciężki rozruch
Przebieg napięcia wyjściowego pokazano na Rysunku 6-4. Silnik stale przyspiesza dostosowując prędkość
do zadanego napięcia wyjściowego. Gdy napięcie wyjściowe osiąga wartość Ue, prędkość silnika osiąga
prędkość znamionową. Proces uruchamiania jest zakończony. Napięcie początkowe U1 i czas uruchomienia
należy dostosować do warunków obciążenia. Zakres napięcia U1 to 5~75%Ue, a zakres czasu to 1~200s.
Tryb ten stosuje się w układach z dużym momentem bezwładności lub w układach, w którym prąd nie jest
ważnym parametrem, istotna jest stabilność układu. Korzystając z tego trybu rozruchu, zmniejszamy
naprężenie mechaniczne i początkowe uderzenia. Im większe jest napięcie początkowe, tym większy jest
początkowy moment obrotowy a tym samym początkowe uderzenie. Czas rozruchu łagodzi skutki
przeciążenia

Rysunek 6-4
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6.5 Zatrzymanie
Istnieją dwa tryby zatrzymania. Użytkownik może ustawić ten parametr w zależności od obciążenia i warunków
pracy.
● Zatrzymanie wybiegiem. Po otrzymaniu sygnału stop zaciski K22, K24 zostają otwarte, stycznik obejściowy
zostaje odłączony. Sygnały wyzwalające moduły tranzystorowe są odłączone. Bezwładność zatrzymuje silnik.
● Miękkie zatrzymanie. W tym trybie zatrzymania, po otrzymaniu sygnału zatrzymania, stycznik obejściowy jest
odłączony. Jednocześnie silnik jest sterowany przez moduły tranzystorowe. Napięcie wyjściowe stopniowo
spada. W końcu silnik całkowicie się zatrzymuje. Czas zatrzymania jest związany z parametrem obciążenia i
współczynnikiem czasu miękkiego zatrzymania. Aby uzyskać płynny efekt zatrzymania, należy ostrożnie ustawić
czas miękkiego zatrzymania.

7. Klawiatura
7.1 Opis klawiatury
Z przodu so startu znajduje się klawiatura. Użytkownik może używać jej do wyświetlania danych,
zapisywania danych, sprawdzania danych, wyświetlania błędów, resetowania błędów, uruchamiania lub
zatrzymywania silnika oraz programowania. Konstrukcja klawiatury jest pokazana na rysunku 7-1.

Wyświetlacz
Tryb pracy

Przycisk programowania
PRG

Przycisk zmiany

Przycisk START
Przycisk STOP/RESET

7.2 Funkcje klawiatury
● Na klawiaturze znajduje się pięć klawiszy: RUN (start), STOP (stop), PRG (program) ▲ (wzrost), ▼
(zmniejszenie)

● RUN (start): Gdy system jest w stanie gotowości, naciśnij ten klawisz, aby rozpocząć rozruch silnika w
tryb uruchamiania, który ustawił użytkownik.

● STOP ( stop）
： Gdy system jest w stanie rozruchu lub pracy, naciśnij ten klawisz, silnik zatrzyma się,
następnie system przejdzie w stan gotowości. Gdy system jest w stanie ustawień, naciśnij ten klawisz,
system przejdzie w stan gotowości, a zmodyﬁkowany przez użytkownika parametr zostanie
jednocześnie zapisany. Gdy system jest w stanie błędu, kod błędu jest wyświetlany na klawiaturze.
Naciśnij ten klawisz, zwolnij go po 5 sekundach później, system przejdzie w stan gotowości, jeś li
usterka została usunięta.
● PRG (program）: W stanie gotowości naciśnij ten klawisz, zwolnij go 5 sekundach, system wchodzi w
funkcję programowania.

● ▲（ zwiększanie）: W stanie ustawień użytkownik może zwiększyć wartość parametru, naciskając ten
klawisz;

● ▼（ zmniejszanie）: W stanie ustawień użytkownik może zmniejszyć wartość parametru, naciskając
ten klawisz.
Uwaga: 1. W stanie ustawienia, naciśnij klawisz PRG lub klawisz STOP, zmodyﬁkowane dane zostaną
zapisane automatycznie. 2. Jeśli użytkownik wybierze sterowanie zewnętrzne, klawiaturę można zdjąć
po ustawieniu wszystkich parametrów.
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8.

Tabela parametrów
Tabla 8-1

NO.

Nazwa parametru

Zakres i znaczenie

Ustawienia
fabryczne

uwagi

1: podstawowa
1

2: zaawansowana

Grupa
parametrów

3: komunikacja

1

4:Prąd znamionowy
1： rampa napięciowa▲
2

2： ograniczenie prądu ★

Tryb rozruchu

1

▲

▲

★ ■

●

3: jogging ■
4: ciężki rozruch●
3

Napięcie
początkowe

5%〜75%Ue

30

●

4

Jog napięcie

5%〜75%Ue

30

5

Rampa
czasowa

（ 1〜120）S

30

6

Ograniczenie
rozruchu

prądu

20%〜400%Ie

300

★

●

7

Ograniczenie

czasu

（ 1〜120）S

30

★

●

■

●
●

▲

rozruchu
8

Start zabezpieczenie prądu

400%〜600%Ie

400

▲

★ ■

●

9

współczynnik niezrównowazenia

5%〜50% aktualnego prądu

30

▲

★ ■

●

3

▲

★ ■

●

1

▲

★

●

4

▲

★

●

200

▲

★

●

1

▲

★

●

▲

★

●

1： klawiatura
2： zaciski
3： klawiatura i zaciski
10

Sposób sterowania

4： komunikacja
5： klawiatura i komunikacja
6： zaciski i komunikacja

11

Wyzwalanie tyrystorów
po zadziałaniu stycznika
bypass

7： wszystko
1: gdy stycznik bypass jest zamknięty,
wyzwalanie tyrystora jest zablokowane.
2：gdy stycznik bypass jest zamknięty,
wyzwalanie tyrystora nie jest zablokowane.

12

START poziom przeciążenia

1〜8

13

Prąd rozruchu zabezpieczenie

20%〜400%Ie

14

Tryb zatrzymania ①

15

Współczynnik czasu so stop

1〜10

5

16

Praca nadprądowa ON/OFF

1： ON 2： OFF

1

17

Asymetria prądu ON/OFF

1： ON 2： OFF

1

18

Wyjścia programowalne

19

Komunikacja adresy

20

Szybkość komunikacji

21

Prąd znamionowy

Patrz rozdział 6.2

22

Błąd

Patrz rozdział 13

1： wybiegiem
2： po rampie (so stop)

0： nie aktywny 1： start 2： bypass
3： praca 4： so stop 5： błąd
1〜256
0： 2400 1： 4800 2： 9600 3： 14400
4： 19200 5： 28800

0
1

2
Motor
prąd

SANYU
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UWAGA：
▲： Działa w trybie rampy napięcia.
★： Działa w trybie ograniczenia prądu.
■： Działa w trybie joggingu.
●： Działa w trybie dużego obciążenia.
①： Parametr „wybór trybu zatrzymania” obowiązuje, gdy trybem sterowania jest klawiatura. Jeśli wybrany
jest tryb sterowania zewnętrznego, tryb zatrzymania jest wyzwalany z zewnątrz. Szczegóły patrz rysunek 5-1.
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9. Parametr specjalny
● Prąd znamionowy
Prąd znamionowy to prąd wyjściowy so startera przy jego znamionowej mocy. Ten parametr zmienia się
wraz z mocą wyjściową so startera. Wartość tą należy dopasować do prądu z tabliczki znamionowej
silnika. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 9. Użytkownik może o dczytać ten parametr w
sposób pokazany poniżej. W stanie GOTOWY, naciśnij klawisz ▼ i nie zwalniaj, na klawiaturze wyświetli
się prąd a amperach. Jeśli zwolnisz ten klawisz, system powróci do stanu GOTOW OŚĆ.

Na przykład: prąd znamionowy wynosi 150A

Press▼

▼

READY

Rate Current
150A

Vol Ramp
Rysunek 10-1

● Ostatni błąd
W stanie GOTOWY, naciśnij klawisz STOP i zwolnij go 5 sekund później, ostatni błąd zostanie wyświetlony
na klawiaturze. Zwolnij klawisz, powróć do stanu GOTOWE.
Na przykład: ostatni błąd ma brak fazy Press STOP (maintain 5 seconds）
Press▼

▼

READY
Vol Ramp

Fault
P hase loss

Rysunek 10-2

10. Wyświetlana kalibracja prądu
Wyświetlany prąd każdego so startu jest kalibrowany przed opuszczeniem fabryki. Jeśli użytkownik stwierdzi,
że aktualna wartość wyświetlana na klawiaturze nie jest równa rzeczywistej wartości prądu, można ponownie
skalibrować ten parametr.
SPOSÓB 1: Ustaw tryb uruchamiania na Jogging, a silnik musi być podłączony do jego obciążenia, parametr
napięcia joggingu jest ustawiony poniżej 40%, przytrzymaj wciśnięty klawisz RUN (wejdź w stan joggingu),
naciśnij PRG i jednocześnie klawisz w górę lub w dół czas na modyﬁkację tej wartości, aż będzie równa
aktualnemu prądowi. Następnie zwolnij klawisz RUN i klawisz PRG, zmodyﬁkowany parametr zapisze się
automatycznie. Inny sposób można przyjąć, gdy pozwalają na to okoliczności.
SPOSÓB 2: W stanie Bypass naciśnij klawisz RUN+▲ lub klawisz RUN+▼, ten parametr można zmodyﬁkować,
aby dopasować go do aktualnego prądu.
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11. Parametry szczegóły
Tryb startu

Dostępne są 4 tryby uruchamiania. Użytkownik może ustawić ten parametr za pomocą klawiatury,
odnosząc się do rozdziału 8-1 i rozdziału 9.

Napięcie
początkowe

Ten parametr obowiązuje w trybie rampy napięcia. Ten parametr wskazuje początkowe napięcie
wyjściowe w momencie rozruchu, a także wskazuje początkowe napięcie silnika (patrz rysunek 6 -1). Im
większy jest ten parametr, tym większy jest moment rozruchowy. Domyślna wartość to 30%. Dla
obciążenia pompy wentylatora ten parametr nie powinien być większy. Dla obciążenia, które ma
większy opór statyczny, ten parametr można zwiększyć. Parametr ten można wyregulować w zakresie
20-50%. Jeśli wybrano tryb Ograniczenia prądu, ten parametr jest nieważny .

Jogging

W tym trybie zakres parametru wynosi 5-75% napięcia znamionowego. W trybie Jogging, napięcie
wyjściowe pozostaje niezmienione w czasie rozruchu. Jeśli ten parametr jest za mały, silnik nie
może się obracać. To normalne. Użytkownik może ustawić ten na wyższym poziomie, odwołując się
do rozdziału 8-1 i rozdziału 9.4.

napięcie

Rampa
czasowa

Ten parametr wskazuje maksymalny czas pomiędzy początkiem startu a końcem startu. Wartość
domyślna to 30s. Jeśli prąd rozruchowy nie jest mniejszy niż 125% prądu znamionowego po
osiągnięciu tego czasu, automatycznie so starter przechodzi w stan ochrony 3 sekundy później. Ten
parametr jest ustawiany zgodnie z typem obciążenia. W przypadku dużego obciążenia i dużego
momentu bezwładności, wartość tę można zwiększyć. Dla typu lekkiego obciążenia, czas może być
krótszy niż czas ustawiony fabrycznie.
Ten parametr jest nie działa w trybie ograniczenia prądu .

Ograniczenie W trybie ograniczenia prądu ten parametr wskazuje maksymalny prąd podczas rozruchu. Zakres
prądu
tego parametru wynosi 20%~400% tj. Wartość domyślna to 300%, co oznacza, że prąd rozruchowy
podczas
jest trzykrotnością prądu znamionowego.. Ten parametr nie ma znaczenia w trybie rampy napięcia.
rozruchu

Czas pracy z
ogr. prądu

Start/stop
zabezp.
prądowe

Współczy.
asymetrii
prądu

Zakres limitu czasu wynosi 1~120 sekund w trybie ograniczenia prądu. Wartość domyślna to 30s. W
Trybie Ograniczenia Prądu, jeżeli rzeczywisty czas rozruchu jest dłuższy niż ta wartość, a prąd
rozruchowy nie jest mniejszy niż 125% prądu znamionowego silnika, system przechodzi w stan
ochrony. W trybie ciężkiego rozruchu ten parametr to czas
utrzymywania poniżej wartości granicznej prądu początkowego. Ten parametr powinien być
ustawiony na czas trwania rampy. Generalnie jest ustawiony na 10S. Można go odpowiednio zwiększyć
wraz ze wzrostem mocy. Jeśli ten parametr jest ustawiony zbyt wysoko, system zatrzyma się z powodu
zabezpieczenia przed przegrzaniem. Dlatego należy go dostosować do stanu faktycznego.
Zakres tego parametru to 400~600%Ie. Określa wartość prądu w procesie rozruchu. Wartość domyślna
to 400%. Ten parametr należy zwiększyć, w przypadku dużego momentu bezwładności.
Ten parametr ma charakter ochronny i pozwala na zwiększenie różnicy prądów 3 faz podczas pracy.
Domyślna wartość to 30%. Im mniejszy jest ten parametr, tym większa czułość. Ten parametr nie
powinien być zbyt mały, aby uniknąć zbyt wrażliwych zabezpieczeń która może wpłynąć na normalną
pracę urządzenia.
Uwaga: Ta funkcja ochronna jest aktywna tylko wtedy, gdy średni prąd jest większy niż 20% prądu
znamionowego.
Obliczenie aktualnego współczynnika asymetrii:
factor △I％ =（ Imax-Imin）/Iaver
Iaver＝
（ Ia＋ Ib＋Ic）/3
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Sterowanie

Modyﬁkując ten parametr, użytkownik może łatwo przełączać się między klawiaturą, terminalem
i komputerem. Wartość domyślna to 1. Oznacza to sterowanie klawiaturą. Jeśli jest ustawiony na 2,
oznacza to sterowanie z zacisków. Jeśli jest ustawiony na 3, oznacza to, że sterowanie z zacisków i
sterowanie klawiaturą. Jeśli jest ustawione na 4, mamy sterowanie za pomocą komunikacji. Jeśli jest
ustawione na 5, dostępne są klawiatura i komunikacja. Jeśli jest ustawione na 6, dostępne są zaciski i
komunikacji. Jeśli jest ustawiony 7, dostępna jest klawiatura, zaciski i komunikacja.

Dotyczy pracy tyrystora po zamknięciu stycznika bypass
Tryby pracy 1. gdy bypass jest zamknięty, wyzwalanie tyrystorów jest zablokowane. Bieżący prąd pokazuje
tyrystorów
się na klawiaturze, i wszystkie funkcje ochronne są włączone.
2. gdy bypass jest zamknięte, wyzwalanie tyrystorów nie jest zablokowane. Na klawiaturze
pojawia się prąd bieżący, i wszystkie funkcje zabezpieczające są włączone.
Stosowane przy częstych załączeniach
Początkowy
poziom
przeciążenia

Istnieje 8 poziomów zabezpieczenia. Czas ochrony na każdym poziomie jest inny. Zależność między
wielokrotnościami przeciążenia a czasem zadziałania zabezpieczenia przedstawiono w rozdziale 12.2.
Wartość domyślna to 4（ odpowiada normie IEC60947-4-2, klasa 15).
Uwaga: Zabezpieczenie przeciążeniowe działa odwrotnie w czasie po włączeniu stycznika
obejściowego. Więcej informacji w rozdziale 12.2.

Przeciążenie
podczas
rozruchu

Ta funkcja ochronna zostanie uruchomiona, gdy chwilowy prąd będzie większy od ustawionej
wartości procentowej. Wartość domyślna to 200% prądu znamionowego.

Istnieją dwa tryby zatrzymania: miękki stop i wolny wybieg. Wartość domyślna to 1 : wolny
Tryb
zatrzymania wybieg. Funkcja miękkiego zatrzymania ma na celu ograniczenie np. „uderzeń wodnych”. Więcej
szczegółów w rozdziale 6.4。 .
Współczynnik Ten parametr jest wykorzystywany gdy wykorzystujemy efekt miękkiego zatrzymania.
Parametr jest ustawiony poprawnie, gdy uzyskujemy efekt płynnego zatrzymania
miękkiego
zatrzymania
Zabezp.
nadprądowe

Ten parametr kontroluje, czy działa zabezpieczenie nadprądowe jest włączone.
1： ON； 2： OFF

Zabezp.
przed
asymetrią

Ten parametr kontroluje, czy działa zabezpieczenie asymetrii
1： ON； 2： OFF

Programowalny Który stan może być wyprowadzany przez programowalny przekaźnik?
0: żaden，1: start，2: bypass，3:praca，4: so stop，5: błąd.
przekaźnik
Komunikacja MODBUS komunikacja adresy： 1〜256
adresy
Szybkość
transmisji

MODBUS zakres transmisji（ 0:2400； 1:4800； 2:9600； 3:14400； 4:19200； 5:28800）
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12 Stan pracy
● Gotowość
Po włączeniu so startu przeprowadzana jest samokontrola. Samokontrola obejmuje: sprawdzenie
parametrów zmienionych przez użytkownika (zabezpieczenie przed usterką ustawień parametrów),
sprawdzenie, napięcie zasilania jest prawidłowe (zabezpieczenie zaniku fazy zasilania) i spra wdzenie, czy
temperatura systemu nie jest zbyt wysoka (zabezpieczenie przegrzania) itp. W przypadku wykrycia usterki
system natychmiast przechodzi w tryb BŁĄD. Jeśli żadna usterka nie zostanie wykryta, system przejdzie w stan
GOTOWY, a na klawiaturze zosta nie wyświetlony komunikat Ready.

● Ustawienie
Gdy so start znajduje się w stanie GOTOWY, należy nacisnąć przycisk PRG i przytrzymać ten przycisk
przez 5 sekund lub jednocześnie nacisnąć przycisk PRG i przycisk ▼, system przejdzie w stan USTAWIE Ń. W
tym stanie użytkownik może modyﬁkować wszystkie parametry. Więcej szczegółów w rozdziale 9

● Rozruch
Gdy so starter jest w stanie GOTOWY można uruchomić silnik, użytkownik może nacisnąć przycisk RUN,
aby uruchomić silnik zgodnie z ustawionym przez użytkownika trybem uruchamiania. Jednocześnie na
klawiaturze pojawia się aktualna wartość. W trakcie uruchamiania lub pracy użytkownik może w dowolnym
momencie nacisnąć przycisk STOP, aby zatrzymać silnik, a następnie system przejdzie w stan GOTOWY. W tym
stanie, system wykrywa napięcie wejściowe, przetężenie (w tym zwarcie silnika, blokadę lub przetężenie), czas
rozruchu, temperę itp.

● Bypass
Po zakończeniu procesu uruchamiania zaciski K22, K24 zamykają się automatycznie. Wtedy wyzwalanie
tyrystorów jest otwarte lub zamknięte zgodnie z wartością parametru 11.

● Błąd
Gdy so starter znajduje się w stanie ROZRUCHU, PRACA i GOTOWOŚĆ, system monitoruje wszystkie parametry
ochronne. Jeśli wartość pomiaru przekracza ustawioną przez użytkownika wartość graniczną, sygnał
wyzwalający modułu tranzystorowego zostanie odcięty, system przejdzie w stan FAULT. Informacje o błędzie są
wyświetlane na klawiaturze.
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13. Błędy
Istnieje 11 rodzajów zabezpieczeń. Po wykryciu błędu so starter natychmiast zatrzymuje się, a informacje o
błędzie wyświetlają się na klawiaturze. Użytkownik może znaleźć rozwiązanie, sprawdzając wyjaśnienia o
błędzie. Po usunięciu usterki naciśnij klawisz STOP (trzymaj 3 sekundy) lub połącz zaciski RET i COM do
resetowania a so start powróci do stanu gotowości (Szczegóły patrz tabela 12 -1).

13.1 Wyświetlanie błędów i rozwiązanie
Table 12-1

Komunikat

Przyczyna

Rozwiązanie

para error

Utrata parametrów

Sprawdź parametry i zresetuj je

lack-phase

Zasilanie jest niepodłączona
Wyjście jest nie podłączone

Sprawdź przewody zasilania i przewody
silnikowe

motor stall

Prąd jest za duży w
momencie startu

Sprawdź obciążenie, napięcie początkowe i
ograniczenie prądu czy nie są za wysokie

radiator jest przegrzany

Sprawdź wentylator,

over heat

start T long

Sprawdź czy stycznik Bypass funkcjonuje
Obciążenie jest za duże
Czas rozruchu jest za
krótki

Sprawdź obciążenie. Zwiększ czas rozruchu
Zwiększ ograniczenie prądu

overload

Przeciążenie

Zastosuj większy so start

RUN OVER C

Nagle wzrost obciążenia
Wahania obciążenia są zbyt
duże.

Dopasuj do obciążenia

C unbalance

Silnik ma usterkę Za mały
parametr asymetrii

Sprawdź silnik, wykasuj param
asymetrii

start over C

Prąd rozruchowy jest poza
ograniczeniem

Dostosuj ograniczenie prądowe

stop over C

Prąd przy łagodnym zatrzymaniu
przekracza limit

Dostosuj ograniczenie prądowe
podczas zatrzymania

No Bypass C

Stycznik obejściowy nie jest
używany.

interference

Zakłócenia zewnętrzne

Sprawdź stycznik obejściowy
Wyeliminuj źródło zakłóceń
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UWAGA: ①： Sposób sprawdzania informacji o ostatnim błędzie jest przedstawiony w rozdziale 9.7
②： Jeśli pojawi się błąd, użytkownik może go zresetować na 3 sposoby pokazane poniżej.
● Naciśnij klawisz STOP i przytrzymaj przez 3 sekundy.
● Podłącz kontrolowane zaciski RET i COM i utrzymuj przez 3 sekundy.
● Wyłącz zasilanie i włącz ponownie.

13.2 Przeciążenie
Funkcja ochrony przed przeciążeniem jest używana podczas procesu uruchamiania i pracy
● Istnieje 8 poziomów ochrony. Wartość domyślna to 4 (tak samo jak 15 w standar dzie IEC60974-4-2).
Użytkownik może ustawić ten parametr w zależności od sytuacji obciążenia, im mniejszy jest ten parametr i
im krótszy jest czas uruchomienia ochrony, na odwrót.
● Poziomu 2 nie można wybrać (podobnie jak 10A w standardzie IEC60974 -4-2).Szczegóły można znaleźć w
tabeli 12-2 . Wykres krzywej standardowej IEC60974-4-2

Table 12-2
Poziom zabezpieczenia
przeciążenia

IEC60947-4-2

5Ie

4Ie

3Ie

2Ie

1.5Ie

1.2Ie

1

Class 2

1.5s

2.5s

4.5S

13S

35S

180S

—

2

Class 10A

4s

6S

12S

30S

80S

460S

—

3

Class 10

8s

13S

23S

60S
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14. Uruchomienie próbna
● Kontrola przed uruchomieniem
Aby zapewnić bezpieczną pracę, przed włączeniem należy sprawdzić, czy:
→ Czy moc so startu jest zgodna z mocą silnika?
→ Czy izolacja silnika spełnia wymagania?
→ Czy okablowanie zasilania i linii silnika jest prawidłowe?
→ Dokręcić mocno wszystkie nakrętki
→ Zmierz napięcie wejściową (R\S\T) za pomocą mul metru, sprawdź, czy nie ma zwarcia.
Uwaga: Między dowolnymi dwiema fazami po stronie zasilania znajduje się liniowy transformator mocy.
Rezystancja statyczna wynosi około 300Ω.
Między dowolnymi dwiema fazami po stronie obciążenia znajdują się wentylatory. Rezystancja statyczna
wynosi około 2KΩ.

14.1 Włączenie zasilania i uruchomienie próbne
→ Gdy zasilanie jest włączone, system przechodzi w stan GOTOWY, komunikat READY na klawiaturze oznacza,
że wszystko jest w porządku. Po lewej stronie klawiatury znajdują się dwie lampki wskazujące tryb
rozruchu (rampa napięcia lub ograniczenie prądu). Użytkownik może wybrać go w zależności od
obciążenia.
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→ Jeśli klawiatura wyświetla się prawidłowo, naciśnij klawisz RUN, aby uruchomić silnik, na klawiaturze pojawi
się aktualny prąd. W stanie pracy naciśnij klawisz STOP, aby zatrzymać silnik, powrócić do stanu
gotowości.
→ Podczas pracy próbnej, jeśli wybrano tryb z zacisków, należy ustawić parametr Tryb sterowania zgodnie z
rozdziałem 8, tabela 8-1
→ Jeśli silnik nie jest podłączony do zacisku obciążenia wyjściowego U、 V、 W so startera, można również
wykonać powyższy krok. Służy do sprawdzania okablowania, stycznika obejściowego itp.
● Uwaga i bezpieczeństwo
→ Jeśli zostanie wykryty jakikolwiek błąd, odpowiedni kod błędu zostanie wyświetlony na klawiaturze.
Patrz Tabela 14 -1, Postępuj z nimi zgodnie z odpowiednimi wskazówkami
→ Ostrzeżenie: Jeśli so start jest zasilany, nie należy otwierać osłony, aby uniknąć porażenia prądem.
→ Ostrzeżenie: W trakcie trwania badania wystąpią wszelkie nietypowe zjawiska, takie jak: Nienormalny
dźwięk, palenie lub nietypowy zapach, użytkownik powinien natychmiast odłączyć zasilanie.
→ Jeśli silnik nie jest podłączony do zacisku wyjściowego, można zmierzyć napięcie na przyłączach mocy
wyjściowej. To jest napięcie indukcyjne. To normalne zjawisko. To napięcie indukcyjne znika natychmiast
po podłączeniu silnika.
→ Podczas pracy próbnej, jeśli efekt rozruchu nie jest idealny, użytkownik może zmodyﬁkować parametry
takie jak tryb rozruchu, prąd, napięcie i czas itp. zgodnie z Tabelą 8 -1.
Załącznik 1. Specyﬁkacja i typ SSXA
Table F-1

AC 380V

Mo silnika
（ KW)
Prąd znamionowy

SSXA

（ A）
15

30

SSXA-015-3

22

45

SSXA-022-3

30

60

SSXA-030-3

37

75

SSXA-037-3

45

90

SSXA-045-3

55

110

SSXA-055-3

75

150

SSXA-075-3

90

180

SSXA-090-3

110

220

SSXA-110-3
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132

260

SSXA
- 132-3

160

320

SSXA
- 160-3

187

375

SSXA
- 187-3

200

400

SSXA
- 200-3

250

480

SSXA
- 250-3

280

550

SSXA
- 280-3

320

620

SSXA
- 320-3

400

780

SSXA
- 400-3

450

850

SSXA
- 450-3

500

1000

SSXA
- 500-3

Załącznik 2: Rozmiar struktury serii SSXA（ Wbudowany stycznik obejściowy）
Tabela F-2
Wymiary
Wymiar blachy miedzianej (mm)

Type
W1
15〜

30KW

37〜

75KW

H1

D

W2

H2

D1

D2

d

W3

188

343

215

125

320

102

91

φ6.5

62.5

D4

d1

20

323

3

φ8.5

8

456

5

Φ10.5

22

552

5

φ14

36

722

13

φ9

60

25
236

490

216

182

440

119.5

98.5

Φ8

74.6

200〜280 KW

30
40

299

592

225

245

518

137.5

103.5

Φ8

96

320〜400 KW
450〜500 KW

H3

15

90KW
110〜187 KW

W4

WAGA w kg.

Wymiary instalacyjne (mm)

(mm)

50
435

817

264

360

687

80

106

Φ11

131

60
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Dodatek 4: Kształt i wymiary klawiatury
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Załącznik 7: typowy schemat połączeń dla serii SSX A
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