ES400

Softstarty ES400-3/ES400-12/ES400-25
Sterownik silników AC ES400-45
silników trójfazowych do 22kW/ 400V.
Rozruch bez wibracji i udarów pr¹dowych
Sterowanie dwufazowe z wewnêtrznym bypassem
pó³przewodników
Pr¹d nominalny do 45A AC-53b
Wskaniki LED dla: zasilania, rampy w trybie
bypassu, przekroczenia temperatury pó³przewodników. Dodatkowo dla wykonania ES400-45 zabezpieczenia: termiczne, asymetria lub zanik fazy,
niew³aciwa kolejnoæ faz.

ES400-3/12

Zastosowania

Sterownik ES400-45

l Pompy

Niezale¿nie od podstawowych funkcji softstartu,

l Agregaty ch³odnicze

zabezpieczenia:

model ES400-45 posiada równie¿ dodatkowe

l Systemy transportowe

- przenoniki tamowe
- urz¹dzenia windowe

+t

- dwigi i dwignice

Zabezpieczenie przed
nadmiern¹ temperatur¹
silnika (czujnik PTC)

- napêdy ³añcuchowe

Zabezpieczenie przed
asymetri¹ faz oraz
zanikiem fazy

l Wirówki
l Wentylatory wyci¹gowe i nadmuchowe
l Napêdy drzwi i bram
l Betoniarki
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£agodny rozruch/hamowanie dla indukcyjnych

Zabezpieczenie przed
z³¹ kolejnoœci¹ faz

l Urz¹dzenia do paletowania
l itp.

Zalety
l Mniejszy koszt obs³ugi i eksploatacji
l Brak skoków cinienia w systemach pompowych
i kompresorach

l Ograniczenie pr¹dów rozruchowych - ochrona
sieci zasilaj¹cej.

ES400-25

l Redukcja szkodliwego wp³ywu na jakoæ zasilania
l Ograniczenie gabarytów instalacji

l Kompaktowa budowa urz¹dzenia u³atwia monta¿,
instalacjê, nastawianie, odbiór techniczny i konserwacjê

l Ograniczenie momentu rozruchu i hamowania
eliminuj¹c problemy mechaniczne

l Brak koniecznoci dodatkowego ch³odzenia dziêki
wbudowanemu przekanikowi bypassu

l Zastêpuje konwencjonalne styczniki:
- jeden przy rozruchu bezporednim
- trzy przy uk³adzie gwiazda-trójk¹t

ES400-45

Tabela wykonañ

Nastawianie
Napiêcie
silnika
100%

TRYBY PRACY :
£agodny rozruch
Zmiana z rozruchu bezporedniego na softstart:
1) przetnij kable obwodu silnika i wstaw softstart
2) pod³¹cz wejcia steruj¹ce do dwóch linii zasilaj¹cych i ustaw potencjometry zgodnie z ¿¹danymi
wartociami
3) Pod³¹cz ponownie obwody zasilania silnika

Czas

1

Czas rozruchu: RAMP UP

2

Czas hamowania: RAMP DOWN

3

Moment pocz¹tkowy: INITIAL TORQUE

Za³¹czenie stycznika C1 (K) spowoduje rozpoczêcie
³agodnego rozruchu silnika. Roz³¹czenie C1 (K) spowoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika. Ponowny
rozruch mo¿e byæ dokonany po uplywie 0,5 sek.

l Na wstêpie ustawiæ potencjometry 1 i 2
na maksimum

l Pod³¹czyæ zasilanie i ustawiæ potencjometr 3
tak, aby silnik wystartowa³ natychmiast po
podaniu zasilania

UWAGA: Nale¿y zauwa¿yæ, ¿a sofstart nie
izoluje silnika od sieci zasilajacej. Stycznik C1 (K) jest zatem niezbêdny jako wy³¹cznik obs³ugowy silnika.
£agodny rozruch i hamowanie
Gdy S1 (K) zostaje zamkniêty (patrz Diagramy pod³¹czeñ) realizowany jest ³agodny rozruch zgodnie
z nastawami potencjometrów: czasu rozruchu i mo-

l Ustawiæ czasy ramp rozruchu i hamowania na
¿¹dane wartoci

mentu pocz¹tkowego.
Po rozwarciu S1 (K) realizowane jest ³agodne hamowanie z czasem ustawionym potencjometrem

Diagramy pod³¹czeñ ES400-3/12 i ES400-25
£agodny rozruch

£agodny rozruch / hamowanie
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Diagramy pod³¹czeñ ES400-45
£agodny rozruch

£agodny rozruch / hamowanie

Wej. z czujnika
PTC z silnika

Alarm
Bypass
Common
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