Softstartér PSR 25, PSR 32 (ovládací nap tí 24 V DC)
D ležité informace
Instalaci, uvedení do provozu a údržbu tohoto p ístroje musí provád t pouze pln kvalifikovaná osoba dle následujících pokyn :
Tento p ístroj pracuje s nebezpe ným nap tím, které m že zp sobit smrt, nebo vážné zran ní.
Vždy odpojte nap tí p ed zapo etím práce na za ízení.
Nedotýkejte se svorek, pokud je za ízení pod nap tím.
Toto nap tí je trvale na svorkách motoru i p i vypnutém p ístroji (dvou- fázové ízení, jedna fáze je trvale propojena).
Zkontrolujte zda máte správný p ístroj s p ihlédnutím k sí ovému nap tí, napájecímu nap tí, jmenovitým hodnotám motoru a frekvenci.
Tento p ístroj byl pe liv vyroben a otestován, nicmén existuje možnost rizika poškození p i p eprav a manipulaci.
M l by být dodržen následující postup p i instalaci a uvád ní do provozu:
1. Odpojte sí ové nap tí (L1-L3)
2. P ipojte ovládací nap tí (A1-A2)
3. Zkontrolujte, zda bliká vrchní LED dioda. Pokud nebliká, nepokra ujte v dalších krocích.
4. P ipojte sí ové nap tí (L1-L3)
5. Zkontrolujte, zda trvale svítí vrchní LED dioda. Pokud trvale nesvítí, nepokra ujte v dalších krocích.
6. Nyní by m l být softstartér p ipraven k spoušt ní a zastavování motoru.

Softstartér PSR 25, PSR 32 (ovládací nap tí 24 V DC)
Napájení

P ipraven

Chod

Plné nap tí
Ovládací nap tí
(A1-A2)

doba nastavení rampy p i
rozb hu: 1-20 s

Sí ové nap tí
(L1-L3)

doba nastavení rampy p i
dob hu: 0-20 s

Signál Start/Stop
(A1-ST)
Nap tí na motoru
(T1-T3)

po áte ní nap tí Uini= 40-70 %

Chod- výstup
TOR- výstup

po áte ní nap tí

rozb hová rampa

dob hová rampa

Adaptér BEA

10 start /hodinu p i
4xIe a 6 s

20 start /hodinu p i
4xIe a 6 s

Softstartér PSR 25, PSR 32 (ovládací nap tí 24 V DC)

NEBO

Softstartér PSR 25, PSR 30 (ovládací nap tí 100-240 V AC)
D ležité informace
Instalaci, uvedení do provozu a údržbu tohoto p ístroje musí provád t pouze pln kvalifikovaná osoba dle následujících pokyn :
Tento p ístroj pracuje s nebezpe ným nap tím, které m že zp sobit smrt, nebo vážné zran ní.
Vždy odpojte nap tí p ed zapo etím práce na za ízení.
Nedotýkejte se svorek, pokud je za ízení pod nap tím.
Toto nap tí je trvale na svorkách motoru i p i vypnutém p ístroji (dvou- fázové ízení, jedna fáze je trvale propojena).
Zkontrolujte zda máte správný p ístroj s p ihlédnutím k sí ovému nap tí, napájecímu nap tí, jmenovitým hodnotám motoru a frekvenci.
Tento p ístroj byl pe liv vyroben a otestován, nicmén existuje možnost rizika poškození p i p eprav a manipulaci.
M l by být dodržen následující postup p i instalaci a uvád ní do provozu:
1. Odpojte sí ové nap tí (L1-L3)
2. P ipojte ovládací nap tí (A1-A2)
3. Zkontrolujte, zda bliká vrchní LED dioda. Pokud nebliká, nepokra ujte v dalších krocích.
4. P ipojte sí ové nap tí (L1-L3)
5. Zkontrolujte, zda trvale svítí vrchní LED dioda. Pokud trvale nesvítí, nepokra ujte v dalších krocích.
6. Nyní by m l být softstartér p ipraven k spoušt ní a zastavování motoru.

Softstartér PSR 25, PSR 30 (ovládací nap tí 100-240 V AC)

Napájení

P ipraven
Plné nap tí

Chod

Ovládací nap tí
(A1-A2)

doba nastavení rampy p i
rozb hu: 1-20 s

Sí ové nap tí
(L1-L3)

doba nastavení rampy p i
dob hu: 0-20 s

Signál Start/Stop
(A1-ST)
Nap tí na motoru
(T1-T3)

po áte ní nap tí Uini= 40-70 %

Chod- výstup
TOR- výstup

po áte ní nap tí

rozb hová rampa

dob hová rampa

Adaptér BEA

10 start /hodinu p i
4xIe a 6 s

20 start /hodinu p i
4xIe a 6 s

Softstartér PSR 25, PSR 30 (ovládací nap tí 100-240 V AC)

NEBO

