ES

SOFTSTARTY

ü Dla indukcyjnych silników trójfazowych do 11kW/400V
ü Zintegrowany radiator i wewnêtrzny "bypass"
ü Kompaktowa obudowa do monta¿u na szynie DIN
ü Autozabezpieczenie temperaturowe (ES400-25)
ü £atwe nastawianie: momentu pocz¹tkowego, czasu roü

zruchu i czasu zatrzymania
Prze³¹czenie na zestyki konwencjonalne w stanie ustalonym

OPIS TECHNICZNY
Funkcja ³agodnego startu i zatrzymania jest obecnie najlepsz¹ ochron¹ silnika i jego osprzêtu.
Gwa³towny start i zatrzymanie mo¿e powodowaæ uszkodzenia ³o¿ysk silnika i przek³adni. Stosowanie
softstartera pozwala unikn¹æ czêstych usterek i awarii oraz niekontrolowanego przemieszczania siê
przedmiotów podczas startu i zatrzymania taœmoci¹gów. £agodnie za³¹czenie zapobiega szkodom
wywo³anym gwa³townymi zmianami ciœnienia w systemach pomp hydraulicznych. Zredukowanie
obci¹¿eñ mechanicznych silników, wa³ów, przek³adni i pasków napêdowych znacznie przed³u¿a ich
¿ywotnoœæ.
Pó³przewodnikowe komponenty obwodów elektronicznych pozwalaj¹ na rozruch silnika bez u¿ycia
tradycyjnych zestyków elektromagnetycznych. Zapobiega to erozji zestyków spowodowanej
przeskokiem iskry. Po osi¹gniêciu przez silnik nominalnego napiêcia, pó³przewodnikowe komponenty
mocy s¹ zastêpowane przez zestyki przekaŸnika elektromagnetycznego. Dziêki tej technologii kontrolery
silników typ ES maj¹ du¿o wiêksz¹ ¿ywotnoœæ ni¿ konwencjonalne styczniki. S¹ przy tym ³atwe w
instalacji i sterowaniu. Softstarty ES mog¹ byæ sterowane zewnêtrznie (np. ze sterownika) lub

TABELA WYKONAÑ
Wykonanie

Nr kodu

ES400-3
ES400-12
ES400-25

41803
41812
41825

Pr¹d
nominalny (A)
3
12
25

Napiêcie
nominalne
400Vac ± 15%
50-60 Hz

Moc silnika
KW
KM
1,1
1,5
5,5
7,5
11
15

ZALETY STOSOWANIA
- Obni¿enie kosztów eksploatacyjnych elementów napêdowych.
- Zapobieganie skokowym zmianom ciœnienia w uk³adach pompowych i kompresorach.
- Redukcja pr¹du rozruchowego odci¹¿aj¹ca sieæ zasilaj¹c¹.
- Ograniczenie wartoœci szczytowych pr¹du i wielkoœci spadku napiêcia w lini podczas rozruchu.
- Uproszczenie automatyki.
- Ograniczenie momentu rozruchowego i hamuj¹cego eliminuj¹ce ryzyko uszkodzeñ
mechanicznych.
- Wbudowana funkcja "bypass" eliminuje potrzebê dodatkowego ch³odzenia.

DANE TECHNICZNE
Napiêcie steruj¹ce : A1-A2 = 24 - 110 V ac-dc (+-15%)
A1-A3 = 110 - 480 V ac (+-15%)
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Stopieñ ochrony: IP20
o
Temperatura pracy: -20 do +50 C
Certyfikaty: UL, CSA oraz znak CE
Zgodnoœæ z normami: IEC 947-4-2 (EN60947-4-2)

A2
A1

SYGNALIZACJA
Sygnalizacja LED:

ES400-3

ES400-12

ES400-25

Zasilanie:

zielona

zielona

Ramping:

¿ó³ta

¿ó³ta

¿ó³ta (migaj¹ca)

PrzekaŸnik bypassu

¿ó³ta

¿ó³ta

¿ó³ta

Przekroczenie temperatury

zielona

!

czerwona

ZAKRESY NASTAW
ES400-3

ES400-12

ES400-25

Moment pocz¹tkowy
(w % wartoœci nominalnej):

0 - 85%

0 - 85%

5 - 90%

Czas rampy rozruchu

0,5 - 5 sek.

0,5 - 5 sek.

0,5 - 10 sek.

Czas rampy hamowania

0,5 - 5 sek.

0,5 - 5 sek.

0,5 - 20 sek.
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