
SOFTSTARTY ES

Dla indukcyjnych silników trójfazowych do 11kW/400V

Zintegrowany radiator i wewnêtrzny "bypass"

Kompaktowa obudowa do monta¿u na szynie DIN

Autozabezpieczenie temperaturowe (ES400-25)

£atwe nastawianie: momentu pocz¹tkowego, czasu roz-

ruchu i czasu zatrzymania

Prze³¹czenie na zestyki konwencjonalne w stanie usta-

lonym
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Napiêcie
silnika

Czas

Czas rampy rozruchu. Czas zmiany napiêcia od zerowego do pe³nego obci¹¿enia.
Czas rampy hamowania. Czas zmiany napiêcia od pe³nego do zerowego obci¹¿enia.
Moment pocz¹tkowy. % nominalnego momentu przy starcie funkcji rampy rozruchu.

Diagramy dzia³ania

Zasada dzia³ania

Tabela doboru
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Wymiary (mm)

ES400-3 i ES400-12 ES400-25

Tabela doboru (z zalecanymi wy³¹cznikami silnikowymi)

Pr¹d silnika przy pe³nym obci¹¿eniu (A)

0,1 0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,16 2,5 4 6,3 10 16 20
0,16 0,25 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6,3 10 16 20 25

Wy³¹czniki FANOX M-0,16 M-0,25 M-0,4 M-0,63 M-1 M-1,6 M-2,5 M-4 M-6,3 M-10 M-16 M-20 M-25

Softstart ES400-3 ES400-12 ES400-25

Wejœcie steruj¹ce Charakterystyka wyjœcia

Napiêcie steruj¹ce Uc Kategoria u¿ytkowania CA 53b wewnêtrzny bypass
A1-A2: 24-110 VAC/DC ±15%, pó³przewodników

12 mA
A1-A3: 110-480 VAC ±15%, Profil pr¹du przeci¹¿enia

5mA (klasa zadzia³ania przekaŸnika) ES400-3: 6/13
ES400-12: 6/13

Napiêcie izolacyjne 630 V rms ES400-25: 3/4/120
Kat. nadnapiêc. III (IEC 664)

Wytrzyma³oœæ dielektr.
Napiêcie dielektryczne 2kV (rms)
Odpornoœæ impulsowa 4kV (1,2/50 us)

Pr¹d Napiêcie Nominalna moc silnika Masa Nr kodowy
nominalny nominalne kW KM g

ES400-3 3 A 400 Vac 1,1 1,5 270 41803

ES400-12 12 A ±15% 5,5 7,5 270 41812

ES400-25 25 A (50-60 Hz) 11 15 530 41825

Obwód elektroniczny zawieraj¹cy pó³przewodniki uruchamia silnik bez u¿ycia elementów stykowych.
Nie wystêpuje zatem zjawisko iskrzenia zestyków i ich nadmiernego zu¿ycia.
Gdy tylko napiêcie silnika osi¹gnie wartoœæ nominaln¹, pó³przewodnikowe elementy mocy s¹ bypassowane
przez zestyki stycznika. Dziêki tej technologii Sofstarty ES400 charakteryzuje znacznie wiêksza trwa³oœæ
ni¿ konwencjonalnych styczników.
£atwe w instalacji i sterowaniu. Sterowanie softstartem mo¿e nastêpowaæ zewnêtrznym sygna³em
steruj¹cym (sterownik programowalny) lub bezpoœrednio z linii zasilaj¹cej sterowany silnik.



Charakterystyka zasilania

Tryb pracy

Charakterystyka ogólna Zastosowania

Zasilanie Nadnapiêcie Kat. III (IEC 664)
Nominalne napiêcie Ue
pomiedzy zaciskami L1-L2-L3 (IEC 38)

400 Vac rms ±15%
50/60 Hz -5/+5 Hz

Przerwy w zasilaniu 40ms
Napiêcie dielektryczne 2kV (rms)
Odpornoœæ impulsowa 4kV (1,2/50 us)

Nominalny pobór mocy 5VA
na zaciskach L1-L2

�

Dok³adnoœæ
Rampa rozruchu 0,5 s na min.

5,5-7,5 s na max. (ES400-3 i 12)
10 ±10% na max. (ES400-25)

Rampa hamowania 0,5 s na min.
6-10 s na max. (ES400-3 i 12)
20 ±10% na max. (ES400-25)

Moment pocz¹tkowy ±15% na max. (ES400-3 i 12)
±5% na max. (ES400-25)
<5% na min.

Odpornoœæ kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
EMC zgodna z EN 50 082-2

Œrodowisko
Stopieñ ochrony IP 20
Temperatutura pracy -20 do +50°C
Temper. sk³adowania -50 do +85°C

Zaciski ster. i zasilania 2,5 mm , AVG 14

Minimalnie 2,5 mm , AWG 20
Max. moment docisk. 0,6 Nm

Zaciski sterow. i linii 2,5 mm , AVG 14

Minimalnie 0,5 mm , AWG 20
Max. moment docisk. 0,6 Nm

Zaciski linii trójfazowej 10 mm lub 2 x 6 mm
AWG 6 lub 2 x AWG 10

Minimalnie 1 mm , AWG 15
Max. moment docisk. 2 Nm
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Dane pó³przewodników

Czas pomiêdzy rampowaniami

Schemat funkcjonalny

Sygnalizacja LED Nastawy

ES400-3 ES400-12 ES400-25 ES400-3 ES400-12 ES400-25

Moment pocz¹tkowy 0-85% 0-85% 5-50%
(% momentu nomin.)

Czas rampy rozruchu 0,5-5 s 0,5-5 s 0,5-10 s

Czas rampy hamow. 0,5-5 s 0,5-5 s 0,5-20 s

Softstart serii ES jest przeznaczony do stosowania dla
³agodnego rozruchu / zatrzymania 3-fazowych klatko-
wych silników indukcyjnych, a poprzez to do uzyskania
zmniejszenia naprê¿eñ i zu¿ycia napêdów przek³adnio-
wych i pasowo/³añcuchowych i spowodowania p³ynne-
go dzia³ania maszyn. £agodny rozruch i/lub zatrzymanie
jest osi¹gane poprzez sterownie napiêciem silnika.
Podczas pracy ustalonej, pó³przewodnik jest bypasso-
wany przez wewnêtrzny przekaŸnik elektromechaniczny.

Softstart ES400-25 nie bêdzie funkcjonowa³, je¿eli tem-
peratura radiatora przekracza ok. 100°C.
Gdy wyst¹pi nadmierna temperatura, softstart nie zez-
woli na rozruch. Reset nast¹pi, gdy temperatura spad-
nie poni¿ej wartoœci krytycznej i wy³¹cznie, je¿eli napiê-
cie zasilania przekaŸnika zostanie przerwane i ponow-
nie przywrócone.

Przekroczenie temperatury (wy³¹cznie ES400-25)

Zasilanie zielona zielona zielona

Rampa ¿ó³ta ¿ó³ta ¿ó³ta
(miganie)

Za³¹czenie bypassu ¿ó³ta ¿ó³ta ¿ó³ta

Przekrocz. temp. czerw.

Nominalny I t dla bezp. I dl/dt

pr¹d pracy t = 1 - 10 ms

2

TSM

3 A 72A s 120Ap 50A/us

12 A 610A s 350Ap 50A/us

25 A 1250A s 500Ap 100A/us
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Zmiana z rozruchu bezpoœredniego
na ³agodny rozruch (softstart ze
sterowaniem z torów pr¹dowych)
(Rys.1).

Przy zastosowaniu przekaŸnika
softstartu ES400 zmiana z rozruchu
bezpoœredniego na ³agodny rozruch
jest ³atwa w realizacji:
1) Przetnij przewody liniowe silnika i

pod³¹cz przekaŸnik softstartu ES.
2) Pod³¹cz wejœcia steruj¹ce do

dwóch przewodów linii zasilaj¹cej.
Ustaw moment rozruchowy na
wartoœæ minimaln¹ a wartoœci czasu
rampy rozruchu i hamowania na
maksimum.

3) W³¹cz ponownie zasilanie, ustaw
moment rozruchowy tak, aby silnik
startowa³ natychmiast po podaniu
zasilania, i ustaw czas rampy na
odpowiedni¹ wartoœæ.

Gdy stycznik (wy³¹cznik silnikowy) C1
zadzia³a, softstart wykona ³agodny
rozruch silnika. Gdy stycznik C1
zostanie wy³¹czony, silnik zatrzyma
siê, przekaŸnik zostanie zresetowany i
po 0,5 sek. bêdzie móg³ byæ realizo-
wany kolejny ³agodny rozruch.

Prosimy zauwa¿yæ, ¿e przekaŸnik
nie izoluje silnika od sieci zasilaj¹
cej. Stycznik C1 jest zatem niez-
bêdny jako wy³¹cznik obs³ugowy
silnika.

Gdy zestyk S1 zostaje zwarty a tym
samym napiêcie steruj¹ce zostanie
doprowadzone do zacisków A1-A3
(110-480Vac) lub A1-A2 (24-110
Vac/dc), rozpoczyna siê ³agodny
rozruch silnika zgodnie z nastaw¹
potencjometru czasu rozruchu i
potencjometru momentu rozrucho-
wego.
Gdy zestyk S1 zostaje rozwarty,
bêdzie realizowane ³agodne zatrzy-
manie zgodnie z nastaw¹ poten-
cjometru rampy ³agodnego zatrzy-
mania.

£agodny rozruch i zatrzymanie
(Rys.2).

Bezpieczniki
PrzekaŸnik softstartu umo¿liwia bypa-
ssing pó³przewodników podczas pracy
ustalonej. Dlatego te¿ pó³przewodniki
mog¹ ulegn¹æ uszkodzeniu wy³¹cznie
przez pr¹dy zwarciowe podczas funkcji
rozruchu i hamowania.
3-fazowy silnik indukcyjny z prawid³o-
wo zainstalowanym i nastawionym
zabezpieczeniem przeci¹¿eniowym nie
powoduje zwaræ zupe³nych pomiêdzy
liniami lub bezpoœrednio z ziemi¹ jak
pewne inne typy obci¹¿eñ.
W uszkodzonym silniku bêd¹ zawsze
pewne elementy uzwojeñ ogranicza-
j¹ce szkodliwe pr¹dy. Je¿eli silnik jest
zainstalowany w œrodowisku gdzie
zasilanie silnika nie mo¿e ulec znisz-
czeniu, zabezpieczenie zwarciowe
mo¿e byæ uznane za wystarczaj¹ce,
jeœli przekaŸnik softstartu jest chronio-
ny przez 3-fazowy termiczno-magnety-
czny przekaŸnik przeci¹¿eniowy.
Je¿eli ryzyko zwarcia w przewodzie
silnikowym, przekaŸniku softstartu lub
obci¹¿eniu jest realne, wówczas
softstart musi byæ chroniony przez
ultraszybkie bezpieczniki np. dla typu
3A: Ferraz 660gRB 10-10, dla typu
12A: Ferraz 660 gRB 10-25. Gniazda
bezpiecznikowe typ PST 10.

ES400-3

Czas rampowania
I (A) 1 2 5ramp

18 15s 30s 15min
15 12s 20s 60s
12 10s 20s 50s
9 8s 12s 30s
6 5s 9s 25s
3 2s 5s 20s

1,5 1s 2s 5s

ES400-12

Czas rampowania
I (A) 1 2 5ramp

72 2,5min 5min 40min
60 1,5min 3min 13min
48 50s 1,5min 5min
36 30s 1min 3min
24 15s 40s 1,5min
12 10s 20s 50s
6 5s 9s 20s

ES400-25

Czas rampowania
I (A) 1 2 5 7 10ramp

150 4min 8min 20min - -
125 3min 6min 14min 19min -
100 2min 4min 9min 12min 18min
75 1min 2min 5min 7min 10min
50 27s 53s 2min 3min 4min
25 7s 13s 33s 47s 67s

Dla ochrony przed przegrzaniem wewnêtrznych pó³przewodników nale¿y zachowaæ przerwê pomiêdzy kolejnymi rampowa-
niami. Minimalny czas takiej przerwy zale¿y od pr¹du silnika podczas rampowania i czasu trwania rampy.

Uwaga: Tabele obowi¹zuj¹ dla temperatury otoczenia 25°C. Dla wy¿szych teperatur nale¿y dodaæ 5% na ka¿dy °C do ka¿dej wartoœci w tabeli.
Ciemniejsze pola w tabeli dotycz¹ stanu utkniêcia wirnika. Nie nale¿y dopuszczac do ponownego rampowania przy utkniêtym wirniku.


