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Άµεση Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 

Άµεση Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία 

 
Στις απλές εφαρµογές ο Οµαλοί Εκκινητές της σειράς IMS2 µπορούν να εγκατασταθούν και να τεθούν σε 

λειτουργία πραγµατοποιώντας τα τρία ακόλουθα απλά βήµατα. 
 
1. Εγκατάσταση και Συνδεσµολογία 
1. Τοποθετήστε τον Οµαλό Εκκινητή κατακόρυφα 

και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος 
χώρος πάνω και κάτω από αυτόν έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα 
για την ψύξη του. 

2. Συνδέστε την παροχή (3Φ/400VAC/50Hz) στους 
ακροδέκτες ισχύος L1, L2 και L3. 
Προσοχή : όχι στους ακροδέκτες L1B, L2B 
και L3B 

3. Συνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα στους ακροδέκτες 
ισχύος T1,T2 και T3. 

4. 4.Τροφοδοτείστε µε τάση 230VAC τους 
ακροδέκτες A2-A3 ή µε 400VAC τους 
ακροδέκτες A1-A2. Μέσω των ακροδεκτών 
αυτών τροφοδοτούνται µε τάση το ηλεκτρονικό 
κύκλωµα ελέγχου του Οµαλού Εκκινητή και οι 
ανεµιστήρες ψύξης. 
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2. Προγραµµατισµός 
Στις απλές εφαρµογές απαιτείται µόνο ο 

προγραµµατισµός του Οµαλού Εκκινητή µε το 
ονοµαστικό ρεύµα του ηλεκτροκινητήρα. 

1. Επιλέξτε την παράµετρο No1 κρατώντας 
πατηµένο το πλήκτρο <FUNCTION> και 
πατώντας το πλήκτρο <5> διαδοχικά µέχρι η 
οθόνη να δείξει "1". 

2. Αφήστε το πλήκτρο <FUNCTION> και στην 
οθόνη θα εµφανιστεί η τρέχουσα τιµή της 
παράµετρο No1. 

3. Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα <5> και <6> 
προκειµένου να ρυθµίσετε την παράµετρο Νο1 
σύµφωνα µε το ονοµαστικό ρεύµα του 
ηλεκτροκινητήρα σας. 

4. Πατήστε το πλήκτρο <STORE> προκειµένου η 
νέα τιµή να αποθηκευτεί στην µνήµη. 

5. Βγείτε από την κατάσταση προγραµµατισµού 
κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο <FUNCTION> 
και πατώντας το πλήκτρο <6> διαδοχικά µέχρι η 
οθόνη να δείξει "0". 

 

 
3. Λειτουργία 
Ο Οµαλός Εκκινητής είναι τώρα έτοιµος για να εκκινήσει τον ηλεκτροκινητήρα. Η λειτουργία του 

ηλεκτροκινητήρα ελέγχεται από τα πλήκτρα <START> και <STOP> του πληκτρολογίου. Τέλος δύο ακόµα 
παράµετροι που είναι αρκετά χρήσιµες σε πολλές εφαρµογές είναι η παράµετρος Νο2 – καθορισµός του 
ρεύµατος εκκινήσεως σε % του ονοµαστικού –  και η παράµετρος Νο3 – χρόνος οµαλού σταµατήµατος σε 
sec – . 
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Γενική Περιγραφή 

Γενική Περιγραφή 
 

Τεχνολογία Οι Οµαλοί Εκκινητές της σειράς IMS2 χρησιµοποιούν ένα πανίσχυρο βιοµηχανικό 
µικροεπεξεργαστή προκειµένου να ελέγξουν την εκκίνηση, την λειτουργία αλλά και 
τη στάση των ηλεκτροκινητήρων. Αποτέλεσµα αυτού, αλλά και του προηγµένης 
τεχνολογίας σχεδιασµού τους, είναι ο απόλυτος και ολοκληρωµένος έλεγχος του 
ηλεκτροκινητήρα και η άψογη συµπεριφορά του ακόµα και στις πιο δύσκολες 
εφαρµογές (π.χ. φορτία µε υψηλή αδράνεια ή ροπή εκκινήσεως).  

 
∆υνατότητες Εκκίνηση 

• Με σταθερό ρεύµα. 
• Με ράµπα ρεύµατος. 
• Με έλεγχο ροπής. 
• Με ονοµαστική ροπή εκκίνησης 

(Kickstart). 

Στάση 
• Με ράµπα χρόνου. 
• Με ειδικό λογισµικό για αντλίες. 
• Με οµαλή πέδηση. 
• Με πέδηση συνεχούς τάσης. 

Προστασίες 
• Υπερφόρτιση κινητήρα (Θερµικό). 
• Κατάλληλη είσοδος για thermistor. 
• Ασυµµετρία και έλλειψη τάσης. 
• ∆ιαδοχή φάσεων. 
• Ανατροπή – «κόλληµα» κινητήρα. 
• Υπερβολικά χαµηλή φόρτιση 

κινητήρα. 
• Εξωτερική είσοδος σφάλµατος. 
• Υπερθέρµανση Οµαλού Εκκινητή. 
• Υπερβολικά µεγάλος χρόνος 

εκκίνησης. 
• Ακατάλληλη συχνότητα δικτύου. 
• Βραχυκυκλωµένο θυρίστορ. 
• Λανθασµένη συνδεσµολογία 

κινητήρα. 

Είσοδοι – Έξοδοι 
• Ψηφιακές είσοδοι (ON/OFF) 

(3 + 1 προγραµµατιζόµενη). 
• Ψηφιακές έξοδοι (ηλεκτρονόµοι) 

(1 + 3 προγραµµατιζόµενοι). 
• Προγραµµατιζόµενη αναλογική 

έξοδος 4-20mA. 
• Σειριακή επικοινωνία τύπου RS485. 

Ψηφιακό Χειριστήριο 
• Τοπικός έλεγχος µε τα πλήκτρα 

Start, Stop, Reset, Local/Remote. 
• Εύκολος προγραµµατισµός µε τα 

πλήκτρα Function, 5, 6, Store. 
• Ενδεικτικές λυχνίες (LEDs)  γα την 

κατάσταση των ψηφιακών εισόδων. 
• Ενδεικτικές λυχνίες (LEDs)  γα την 

κατάσταση και των τριών φάσεων. 

Κύκλωµα Ισχύος 
• ∆υνατότητα σύνδεσης του κινητήρα 

µε 3 ή µε 6 καλώδια. 
• Η προστασία του ηλεκτροκινητήρα 

παραµένει ενεργή ακόµα και µετά το 
Bypass. 

• Μεγάλο εύρος επιλογής ισχύος (από 
18 έως 1574 Amps). 

• ∆υνατότητα λειτουργίας σε ένα ευρύ 
φάσµα τάσεων (200VAC - 525VAC).

Πρόσθετες ∆υνατότητες 
• Κέλυφος µε προστασία IP42. 
• Ένδειξη ρεύµατος. 
• Ένδειξη θερµικής κατάστασης 

κινητήρα. 
• Αποµνηµόνευση µέχρι 8 σφαλµάτων
• Προειδοποίηση για χαµηλό ρεύµα. 
• Προειδοποίηση για χαµηλό ρεύµα. 
• Προειδοποίηση για υπερθέρµανση 

κινητήρα. 
• Αυτόµατη επανεκκίνηση µετά από 

σφάλµα. 
• Αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας. 
• Μέτρηση εκκινήσεων. 
• Κλείδωµα παραµέτρων. 
• Επαναφορά εργοστασιακών 

ρυθµίσεων 
 

Ονοµατολογία 

Supply Voltage
V5 = 200 VAC ~ 525 VAC
V7 = 200 VAC ~ 690 VAC

Control Supply Voltage
C24 = 230 VAC & 400 VAC
C45 = 460 VAC & 575 VAC

IMS2 - -

Nominal Current Ratings (Amps @ AC53a 3-30:50-10)
eg. 0125 = 125A AC53a 3-10:50-10

Functionality
F1 = Inside Delta (6 Wire) capable
F2 = D.C.Brake capable

Enclosure
E0 = IP00 / Nema 0
E4 = IP42 / Nema 1
E5 = IP54 / Nema 12

- -
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
Τροφοδοσία 
Κύρια τάση (Ισχύος) IMS2xxxx-V5-xxx-xx-xx  ...................  3 x 200VAC ~ 525VAC (Σύνδεση 3 καλωδίων) 
............................................................................................  3 x 200VAC ~ 440VAC (Σύνδεση 6 καλωδίων) 
Κύρια τάση (Ισχύος) IMS2xxxx-V7-xxx-xx-xx  ...................  3 x 200VAC ~ 690VAC (Σύνδεση 3 καλωδίων) 
............................................................................................  3 x 200VAC ~ 440VAC (Σύνδεση 6 καλωδίων) 
Βοηθητική τάση (Ελέγχου) IMS2xxx-xx-C24-xx-xx  .........   230VAC (+10%/-15%) ή 400VAC (+10%/-15%) 
Βοηθητική τάση (Ελέγχου) IMS2xxx-xx-C45-xx-xx  .........   460VAC (+10%/-15%) ή 575VAC (+10%/-15%) 
Συχνότητα (στην αρχή της εκκίνησης)  ...........................................................  50Hz (± 2Hz) ή 60Hz (±2Hz) 
Συχνότητα (κατά την εκκίνηση)  .........................................   > 45Hz (50Hz supply) ή > 55Hz (60Hz supply) 
Συχνότητα (κατά την λειτουργία)  ........................................  > 48Hz (50Hz supply) ή > 58Hz (60Hz supply) 

 
Ψηφιακές Είσοδοι 
Start (Ακροδέκτες C23, C24)  ........................................................................  Ψυχρή επαφή, Normally Open
Stop (Ακροδέκτες C31, C32)  ....................................................................  Ψυχρή επαφή,  Normally Closed
Reset (Ακροδέκτες C41, C42)  ..................................................................  Ψυχρή επαφή,  Normally Closed 
Προγραµµατιζόµενη είσοδος A (ΑκροδέκτεςC53, C54)  .................................Ψυχρή επαφή, Normally Open

 
Ψηφιακές και Αναλογικές Έξοδοι 
Έξοδος Run (Ακροδέκτες 23, 24) .....................................................   Normally Open, 5A @ 250VAC/360VA
......................................................................................................................................5A @ 30VDC resistive
Προγραµµατιζόµενη έξοδος A (Ακροδέκτες 13, 14)  .......................   Normally Open, 5A @ 250VAC/360VA
......................................................................................................................................5A @ 30VDC resistive
Προγραµµατιζόµενη έξοδος B (Ακροδέκτες 33, 34)  ......................   Normally Open, 5A @ 250VAC/360VA,
......................................................................................................................................5A @ 30VDC resistive
Προγραµµατιζόµενη έξοδος C (Ακροδέκτες 41, 42, 44)  .....................   Changeover, 5A @ 250VAC/360VA
......................................................................................................................................5A @ 30VDC resistive 
Αναλογική έξοδος (Ακροδέκτες B10, B11) ........................................................................................   4-20mA

 
Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Βαθµός προστασίας κελύφους IMS2xxxx-xx-xxx-xx-E0 .......................................................   IP00 (Ανοικτό) 
Βαθµός προστασίας κελύφους IMS2xxxx-xx-xxx-xx-E4 ......................................................  IP42 (NEMA 1) 
Βαθµός προστασίας κελύφους IMS2xxxx-xx-xxx-xx-E5 ....................................................  IP54 (NEMA 12) 
Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκύκλωσης ...................................................................................................  100kA 
Ονοµαστική τάση µόνωσης .................................................................................................................  690 V 
Αντοχή σε υπερτάσεις  ...........................................................   2kV (φάση µε γείωση), 1kV (φάση µε φάση) 
Αντοχή σε στιγµιαίες αλλά επαναλαµβανόµενες υπερτάσεις ...............................................  2.0kV / 5.0 kHz 
Ηλεκτροστατική εκκένωση ..............................................................   4kV (σώµα µε σώµα), 8 kV µέσω αέρα 
Θερµοκρασία περιβάλλοντος  ..................................................................................................   -5oC / +60oC 
Υγρασία περιβάλλοντος  ................................................................................   5 – 95% (χωρίς υγροποίηση) 

 
Πιστοποιήσεις 
CE .........................................................................................................................................   IEC 60947-4-2 
UL ......................................................................................................................................................   UL508 
C-UL ....................................................................................................................................   CSA 22.2 No.14 
C  ..................................................................................................................   AS/NZS 3947-4-2, CISPR-11 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 A B C a b Βάρος ∆ιαστάσεις 
 mm mm mm mm mm Kg 

 IP42/NEMA 1 
IMS20018 
IMS20034 
IMS20041 
IMS20047 

380 185 180 365 130 6 

IMS20067 
IMS20088 
IMS20096 
IMS20125 

380 185 250 365 130 7 

IMS20141 
IMS20202 
IMS20238 

425 270 27 410 200 17.5 

IMS20253 425 390 275 410 300 23 
 IP00 
IMS20302 
IMS20405 
IMS20513 
IMS20585 

42 

IMS20628 
IMS20775 
IMS20897 

545 430 294 522 320 

49 

IMS21153 
IMS21403 
IMS21574 

855 574 353 727 500 120 

 

IMS20018~IMS20253 

 

 

 

 

 

 

IMS20302~IMS21574 

o 16

o 9.0

o 9.0

o 12.0

o 6.5

o 6.5

A a

B
b

C

A a

B
b

C  
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ακροδέκτες Ισχύος 

IMS20302~ IMS20897

13 mm32 mm

10.5 mm

IMS20141
(8.5 NM, 6.3 FT-LBS)

5 mm20 mm

8 mm

IMS20253
(17 NM, 12.5 FT-LBS)

6 mm28 mm

10 mm

IMS20202~ IMS20238
(8.5 NM, 6.3 FT-LBS)

6 mm26 mm

8 mm

IMS21153~ IMS21574

16 mm51  mm

12.5 mm

IMS20018~ IMS20047
(3.5 NM, 2.6 FT-LBS)

3 mm14 mm

6 mm

IMS20067~ IMS20125
(3.5 NM, 2.6 FT-LBS)

4 mm16 mm

6 mm
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Εξαερισµός 

Εξαερισµός 

 
Όταν ο Οµαλός Εκκινητής πρόκειται να εγκατασταθεί εντός ηλεκτρικού πεδίου πρέπει να εξασφαλίζεται η 

επαρκής κυκλοφορία του αέρα προκειµένου να αποτρέπεται η υπερβολική υπερύψωση της θερµοκρασίας 
µέσα σε αυτό. Η θερµοκρασία στο εσωτερικό του πεδίου πρέπει να περιορίζεται εντός των επιτρεπτών 
ορίων, όπως αυτά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του Οµαλού Εκκινητή. 

 
Εάν ο Οµαλός Εκκινητής πρόκειται να εγκατασταθεί εντός ηλεκτρικού πεδίου που είναι ερµητικά κλειστό 

(IP55) η χρήση ηλεκτρονόµου bypass είναι απαραίτητη. 
 
Οι Οµαλοί Εκκινητές κατά την λειτουργία τους εκλύουν θερµότητα της τάξης των 4.5 watts ανά amp. Στον 

πίνακα που ακολουθεί δίδεται η απαιτούµενη κυκλοφορία αέρα (σε m3/min ή m3/hour) ανάλογα µε το 
ονοµαστικό ρεύµα λειτουργίας του κινητήρα, προκειµένου ή αύξηση της θερµοκρασίας εντός του πεδίου να 
είναι 5oC ή 10oC. Εάν εντός του πεδίου βρίσκονται εγκατεστηµένες και άλλες πηγές έκλυσης θερµότητας 
(άλλοι Οµαλοί Εκκινητές ή Ρυθµιστές Στροφών), θα πρέπει να εξασφαλιστεί και για αυτές πρόσθετη 
κυκλοφορία αέρα. 
 
 
 

Απαιτούµενη Κυκλοφορία Αέρα  
m3/min m3/hour 

Υπερύψωση Υπερύψωση  

Ρεύµα 
Λειτουργίας 

(Amps) 

Θερµότητα 
(watts) 

5oC 10oC 5oC 10oC 

10 45 0.5 0.2 30 15 
20 90 0.9 0.5 54 27 
30 135 1.4 0.7 84 42 
40 180 1.8 0.9 108 54 
50 225 2.3 1.1 138 69 
75 338 3.4 1.7 204 102 

100 450 4.5 2.3 270 135 
125 563 5.6 2.8 336 168 
150 675 6.8 3.4 408 204 
175 788 7.9 3.9 474 237 
200 900 9.0 4.5 540 270 
250 1125 11.3 5.6 678 339 
300 1350 13.5 6.8 810 405 
350 1575 15.8 7.9 948 474 
400 1800 18.0 9.0 1080 540 
450 2025 20.3 10.1 1218 609 
500 2250 22.5 11.3 1350 675 
550 2475 24.8 12.4 1488 744 
600 2700 27.0 13.5 1620 810 
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Συνδεσµολογίες Ισχύος 

Συνδεσµολογίες Ισχύος 

 
Εισαγωγή Οι Οµαλοί Εκκίνητές της σειράς IMS2 µπορούν να συνδεθούν µε την παροχή και 

τον κινητήρα µε ένα πλήθος διαφορετικών τρόπων ανάλογα µε τις ανάγκες της 
εκάστοτε εφαρµογής. 
 

Συνδεσµολογία 3 
καλωδίων 

Αυτή είναι η πιο συνήθης αλλά και πιο απλή συνδεσµολογία . Η παροχή ισχύος 
συνδέεται στους ακροδέκτες L1, L2 και L3, ενώ ο κινητήρας, που είναι ήδη 
συνδεδεµένος κατά ∆ ή Υ (ανάλογα µε τις προδιαγραφές του), στους ακροδέκτες 
T1, T2 και T3. Η χρήση ηλεκτρονόµου ή ασφαλειών υπερταχείας είναι προαιρετική.
 

 
 

 
Συνδεσµολογία 3 
καλωδίων 
µε Bypass 

Οι Οµαλοί Εκκινητές της σειράς IMS2 µπορούν να παρακαµφθούν (Bypassed)
µέσω ηλεκτρονόµου µετά την ολοκλήρωση της εκκίνησης του κινητήρα. Οι ειδικοί 
ακροδέκτες L1B, L2B και L3B πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την σύνδεση του 
ηλεκτρονόµου παράκαµψης (Bypass) προκειµένου  η προστασία του 
ηλεκτροκινητήρα να παραµείνει ενεργή ακόµη και µετά την παράκαµψη του 
Οµαλού Εκκινητή. 
Η ψηφιακή έξοδος Run (ακροδέκτες 23 & 24) πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την 
ενεργοποίηση του ηλεκτρονόµου παράκαµψης. Ο ηλεκτρονόµος παράκαµψης 
µπορεί να επιλεγεί ως AC1 βάση του ονοµαστικού ρεύµατος του ηλεκτροκινητήρα.
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Συνδεσµολογίες Ισχύος 

 
Συνδεσµολογία 6 
καλωδίων 

Οι Οµαλοί Εκκινητές της σειράς IMS2 µπορούν να συνδεθούν µε τoν κινητήρα σε 
συνδεσµολογία 6 καλωδίων (µέσα στο ∆). Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι ο Οµαλός 
Εκκινητής δεν διαρρέεται από το ονοµαστικό ρεύµα του ηλεκτροκινητήρα (ρεύµα 
γραµµής) αλλά µόνο από το 58% αυτού. Έτσι ο Οµαλός Εκκίνητης µπορεί να 
ελέγξει κινητήρα 70% µεγαλύτερο από αυτόν που µπορεί να ελέγξει µε τη συνήθη 
συνδεσµολογία των 3 καλωδίων. Η χρήση αυτής της δυνατότητας µπορεί να 
επιφέρει σηµαντική µείωση του κόστους.  
 

 
 
 
Με τον τρόπο που φαίνεται στο ανωτέρω σχήµα, συνδέστε τη µία άκρη (πλευρά) 
των τυλιγµάτων στους ακροδέκτες T1, T2 και T3 και την άλλη άκρη (πλευρά) των 
τυλιγµάτων στους ακροδέκτες  L1, L2 και L3. Είναι σηµαντικό όλες οι άκρες των 
τυλιγµάτων που θα συνδεθούν στους ακροδέκτες T1, T2 και T3 να είναι από την 
ίδια πλευρά (όλες αρχές ή όλες τέλη). 
 

L1
L2
L3

T1
T2
T3

MOTOR TERMINALS
6 WIRE CONNECTION

 
 
Συνήθως η διάταξη των ακροδεκτών στους ηλεκτροκινητήρες είναι σε δύο σειρές 
των τριών άκρων η κάθε µία, µε τα άκρα του κάθε τυλίγµατος να βρίσκονται σε 
διαγώνια θέση. Στην περίπτωση αυτή συνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα µε τον Οµαλό 
Εκκινητή όπως φαίνεται στο ανωτέρω σχήµα. 
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Συνδεσµολογίες Ισχύος 
 

Συνδεσµολογία 6 
καλωδίων 
µε Bypass 

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα, και στην συνδεσµολογία των 6 καλωδίων ο 
Οµαλός Εκκινητής µπορεί να παρακαµφθεί (Bypassed) από ηλεκτρονόµο µετά το 
πέρας της εκκινήσεως . 

 

 
 

Πυκνωτές 
διόρθωσης 
συνηµιτόνου 

Εάν υπάρχουν πυκνωτές διόρθωσης συνηµιτόνου (αντιστάθµισης αέργου ισχύος) 
αυτοί πρέπει να εγκατασταθούν από την πλευρά της τροφοδοσίας του Οµαλού 
Εκκινητής και όχι στον ηλεκτροκινητήρα. 

 

Προσοχή: 
Σε καµία περίπτωση οι πυκνωτές διόρθωσης συνηµιτόνου δεν πρέπει 
να συνδεθούν στην έξοδο του Οµαλού Εκκινητή (ακροδέκτες T1, T2 και 
T3). Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του Οµαλού 
Εκκίνητή αλλά και των πυκνωτών. 

 
Γενικός 
ηλεκτρονόµος 
τροφοδοσίας 

Οι Οµαλοί Εκκινητές της σειράς IMS2 είναι σχεδιασµένοι να λειτουργούν µε ή 
χωρίς ηλεκτρονόµο στην τροφοδοσία τους (ακροδέκτες L1, L2 και L3). Έτσι η 
χρήση γενικού ηλεκτρονόµου τροφοδοσίας (βλέπε K1M στα ανωτέρω σχήµατα) 
καθίσταται προαιρετική. Βεβαίως η χρήση ενός τέτοιου ηλεκτρονόµου  αυξάνει 
περαιτέρω την ασφάλεια τόσο του Οµαλού Εκκίνητή και του ηλεκτροκινητήρα όσο 
και του προσωπικού που χειρίζεται ή συντηρεί την εκάστοτε εφαρµογή.  
 
Στην περίπτωση όµως που ο Οµαλός Εκκινητής είναι συνδεδεµένος µε τον 
ηλεκτροκινητήρα σε συνδεσµολογία 6 καλωδίων η χρήση γενικού ηλεκτρονόµου 
τροφοδοσίας είναι υποχρεωτική,  αφού τα τρία από τα έξη άκρα του 
ηλεκτροκινητήρα είναι µονίµως υπό τάση είτε ο κινητήρας λειτουργεί είτε είναι 
σταµατηµένος. 
 
Η προγραµµατιζόµενη ψηφιακή έξοδος A (ακροδέκτες 13 & 14) µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση γενικού ηλεκτρονόµου τροφοδοσίας. Ο 
γενικός ηλεκτρονόµος τροφοδοσίας πρέπει να επιλεγεί ως AC3 βάση της 
ονοµαστικής ισχύος του ηλεκτροκινητήρα. 
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Συνδεσµολογίες Ελέγχου 

Συνδεσµολογίες Ελέγχου 

 
Γενικό Σχέδιο  

OROR

 PROGRAMMABLE
INPUT A C54

C53

C42

C41

C32

C31

C24

RESET

STOP

C23

START

C24 models

B11

B10
PROGRAMMABLE
4-20mA OUTPUT

PROGRAMMABLE
OUTPUT C
(Tripped)

RUN OUTPUT

23

24

L2B

L3B

L1B

E

T2

RS485 SERIAL
INTERFACEGND

B3

B2

B1

14

13

MOTOR
THERMISTOR

33

34

L1

L2

L3

T1

T3

A1

A2

A3

41

42

44

B4

B5

3 PHASE
SUPPLY TO MOTOR

230V +10
-15

-15
+10

PROGRAMMABLE
OUTPUT B
(Start/Run)

PROGRAMMABLE
OUTPUT A
(Main Contactor)

400V

C45 models

575V +10
-15

-15
+10

460V

 
 

 
Βοηθητική Τάση 
Τροφοδοσίας 

Προκειµένου το ηλεκτρονικό κύκλωµα ελέγχου αλλά και οι ανεµιστήρες ψύξης να 
λειτουργήσουν απαιτείται η τροφοδοσία του Οµαλού Εκκνητή µε µια επιπλέον 
τάση. Τροφοδοτήστε µε τάση 230VAC τους ακροδέκτες A2-A3 ή µε τάση 400VAC
τους ακροδέκτες A1-A2. Η βοηθητική τάση τροφοδοσίας πρέπει να ασφαλίζεται µε 
ασφάλειες των 2Amp. 
 

Ψηφιακές Είσοδοι Με τους Οµαλούς Εκκινητές της σειράς IMS2 µπορούµε να ελέγξουµε την 
λειτουργία του κινητήρα είτε µέσω του πληκτρολογίου τους (πλήκτρα <START> και 
<STOP>) είτε µέσω των ψηφιακών εισόδων τους. Η επιλογή ανάµεσα σε αυτούς 
τους δύο τρόπους γίνεται µε το πλήκτρο <LOCAL/REMOTE>. 
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα ο έλεγχος της λειτουργίας του κινητήρα 
από τις ψηφιακές εισόδους µπορεί να γίνετε είτε µε δύο πλήκτρα (Star/Stop) είτε µε 
µία επαφή (On/Off). 

Πλήκτρα Start/Stop 

C54

C53
Input A

Reset

Stop

Start

C32

C31

C24

C23

C42

C41

 

Επαφή On/Off 

C54

C53
Input A

Reset

Stop

Start

C32

C31

C24

C23

C42

C41

 
 

 

Προσοχή: 
Σε όλους τους ανωτέρω ακροδέκτες χρησιµοποιήστε ψυχρές επαφές. 
Εάν δεν συνδέσετε πλήκτρο Reset γεφυρώστε το C41 µε το C42. 
Πατήστε το πλήκτρο <LOCAL/REMOTE> ώστε η λυχνία <REMOTE>
να είναι αναµµένη. 
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Συνδεσµολογίες Ελέγχου 
Ψηφιακές Έξοδοι Οι Οµαλοί Εκκινητές της σειράς IMS2 διαθέτουν τέσσερις ψηφιακές εξόδους, τρεις 

από τις οποίες (η A, η B και η C) είναι προγραµµατιζόµενες και µπορούν να 
εκτελέσουν και άλλες λειτουργίες πέραν από αυτές που περιγράφονται εδώ. 

 

34

33

24

23

14

13

42

41

44

Functionality Assignment
- Tripped
- Overcurrent trip
- Undercurrent trip
- Motor thermistor trip
- Starter overtemperature trip
- Phase imbalance trip
- Electronic shearpin trip
- Low current flag
- High current flag
- Motor overload flag
- Start/Run
- Main Contactor
- D.C.Brake Control (Output A Only)

* = default functionality

Programmable
Output C
(*Tripped)

Run Output

Programmable
Output B
(*Start/Run)

Programmable
Output A
(*Main Contactor)

 
 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο σχήµα όταν ο Οµαλός Εκκινητής πάρει εντολή 
για να εκκινήσει τον κινητήρα αµέσως ενεργοποιεί την επαφή 13-14 (ψηφιακή 
έξοδος Α). Έτσι η επαφή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση 
του γενικού ηλεκτρονόµου τροφοδοσίας. 

Στη συνέχεια και αφού η συνδεσµολογία και η τροφοδοσία του Οµαλού Εκκινητή 
έχουν ελεγχθεί, ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα και η επαφή 33-34 
(ψηφιακή έξοδος B) ενεργοποιείται. Έτσι η επαφή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την ενεργοποίηση κάποιας λυχνίας ένδειξης λειτουργίας του κινητήρα. 

Όταν πλέον η εκκίνηση του κινητήρα έχει ολοκληρωθεί ενεργοποιείται και η 
επαφή 23-24 (ψηφιακή έξοδος RUN). Έτσι η επαφή αυτή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονόµου παράκαµψης (Bypass). 

Μόλις ο Οµαλός Εκκινητής πάρει εντολή για να σταµατήσει τον κινητήρα αµέσως 
απενεργοποιεί την επαφή 23-24 (ψηφιακή έξοδος RUN) και όταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία του οµαλού σταµατήµατος απενεργοποιεί την επαφή 33-34 (ψηφιακή 
έξοδος B) και την επαφή 13-14 (ψηφιακή έξοδος Α). 

Τέλος σε περίπτωση σφάλµατος κατά την λειτουργία οι επαφές 41-42 και 41-44 
(ψηφιακή έξοδος C) αλλάζουν κατάσταση. Έτσι οι επαφές αυτές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ενεργοποίηση κάποιας λυχνίας ένδειξης σφάλµατος. 

 
Start signal

Output voltage

RELAY FUNCTIONS

Main contactor

Start/Run

Run

Pre-start Tests  
 

 
Είσοδος 
Θερµίστορ 

Οι ακροδέκτες B4 και B5 µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απευθείας 
σύνδεση των θερµίστορ (PtC) του κινητήρα χωρίς να απαιτείται πρόσθετος ειδικός 
ηλεκτρονόµος. Ο Οµαλός Εκκινητής διακόπτει την λειτουργία του κινητήρα εάν η 
αντίσταση των θερµίστορ γίνει µεγαλύτερη από 2.8kΩ και δεν επιτρέπει την 
επανεκκίνηση του κινητήρα µέχρι η αντίσταση τους να ξαναγίνει µικρότερη των 
2.8kΩ. Σε περίπτωση που ο ελεγχόµενος ηλεκτροκινητήρας δεν διαθέτει θερµίστορ 
γεφυρώστε τους ακροδέκτες B4 και B5. 
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Προγραµµατισµός & Λειτουργία 

Προγραµµατισµός & Λειτουργία 

 
∆ιαδικασία 
Προγραµµατισµού 

Βήµα 1. Είσοδος στον κατάλογο των 
παραµέτρων και επιλογή της 
επιθυµητής παραµέτρου. 

 
1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το 

πλήκτρο <FUNCTION>. 
2. Έχοντας πατηµένο το πλήκτρο 

<FUNCTION> χρησιµοποιείστε τα 
πλήκτρα  <5> και <6> προκειµένου να 
οδηγηθείτε στην επιθυµητή παράµετρο. 

3. Φθάνοντας στη επιθυµητή παράµετρο 
αφήστε το πλήκτρο <FUNCTION>. Στην 
οθόνη εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή της 
παραµέτρου. 

 

 Βήµα 2. Αλλαγή της τιµής της 
παραµέτρου. 

 
1. Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα  <5> και 

<6> προκειµένου να αυξήσετε ή να 
µειώσετε αντίστοιχα την τιµή της 
παραµέτρου. Εάν θέλετε να ακυρώσετε 
την αλλαγή  που µόλις κάνατε πατήστε το 
πλήκτρο <FUNCTION> µία φορά και η 
τιµή της παραµέτρου θα επιστρέψει στην 
προηγούµενή της τιµή.  

 
 
 

 

 Βήµα 3. Αποθήκευση της νέας τιµής. 
 
1. Πατήστε το πλήκτρο <STORE> 

προκειµένου η νέα τιµή να αποθηκευτεί 
µόνιµα στη µνήµη. 

2. Επιβεβαιώστε ότι η νέα τιµή 
αποθηκεύτηκε στη µνήµη πατώντας το 
πλήκτρο  <FUNCTION> µία φορά. Στην 
οθόνη θα πρέπει να παραµείνει η νέα 
τιµή. 

 
 
 
 

 

 Βήµα 4. Έξοδος από τον κατάλογο των 
παραµέτρων. 

 
1. Για να εξέλθετε από τον κατάλογο των 

παραµέτρων κρατήστε πατηµένο το 
πλήκτρο <FUNCTION> και 
χρησιµοποιώντας το πλήκτρο <6> 
οδηγηθείτε στη Παράµετρο 0. 
Σηµείωση : 
Όσο βρίσκεσθε µέσα στον κατάλογο των 
παραµέτρων ο Οµαλός Εκκινητής δεν 
µπορεί να εκκινήσει τον κινητήρα και το 
αντίστροφο. 
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Προγραµµατισµός & Λειτουργία 

Κατάλογος Παραµέτρων 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

No. Περιγραφή No. Περιγραφή 
 Πρωτεύων Κινητήρας Α

ρχ
ικ
ές

 Ρ
υθ

µί
σε
ις

 

Μ
ον
άδ
ες

 

Τε
λι
κέ
ς 
Ρ
υθ

µί
σε
ις

 

 ∆ευτερεύων Κινητήρας Α
ρχ
ικ
ές

 Ρ
υθ

µί
σε
ις

 

Μ
ον
άδ
ες

 

Τε
λι
κέ
ς 
Ρ
υθ

µί
σε
ις

 

1 Ονοµαστικό Ρεύµα - Α  80 Ονοµαστικό Ρεύµα - Α  
2 Ρεύµα Εκκινήσεως 350 %  81 Ρεύµα Εκκινήσεως 350 %  
3 Αρχικό Ρεύµα Εκκινήσεως 350 %  82 Αρχικό Ρεύµα Εκκινήσεως 350 %  
4 Ράµπα Ρεύµατος Εκκινήσεως 1 Sec  83 Ράµπα Ρεύµατος Εκκινήσεως 1 Sec  
5 Ράµπα Οµαλού Σταµατήµατος 0 Sec  84 Ράµπα Οµαλού Σταµατήµατος 0 Sec  
6 Επιλογή Καµπύλης Θερµικού 10 Sec  85 Επιλογή Καµπύλης Θερµικού 10 Sec  
7 Ανοχή Επιτηρητή Τάσης 5 -  86 Ευαισθησία Επιτηρητή Τάσης 5 -  
8 Προστασία από Χαµηλό Ρεύµα 20 %  87 Προστασία από Χαµηλό Ρεύµα 20 %  
9 Άµεση ∆ιακοπή Υπερέντασης 400 %  88 Άµεση ∆ιακοπή Υπερέντασης 400 %  
 Ειδικές Λειτουργίες     Καθυστέρηση Προστασιών    

10 Εκκίνηση µε Έλεγχο Ροπής 0 0-1  90 Επιτηρητή Τάσης 3 Sec  
11 Ενεργοποίηση «Kickstart» 0 0-1  91 Χαµηλού Ρεύµατος 5 Sec  
12 Οµαλό Σταµάτηµα για Αντλίες 0 0-1  92 Άµεση ∆ιακοπή Υπερέντασης 0 Sec  
13 Χρόνος Αυτόµατης ∆ιακοπής 0 min  93 Συχνότητα ∆ικτύου 0 Sec  
14 ∆ιάρκεια Πέδησης µε DC Τάση 0 Sec  94 Εξωτερικού Σφάλµατος 0 Sec  
15 Ροπή Πέδησης µε DC Τάση 30 %   Στατιστικά    

 Ψηφιακές Είσοδοι & Έξοδοι    100 Τύπος Οµαλού Εκκινητή - -  
20 Επιλογή Local/Remote 0 -  101 Πλήθος Εκκινήσεων (Χ 1000) - -  
21 Λειτουργία ψηφιακής Eξόδου A 11 -  102 Πλήθος Εκκινήσεων (Χ 1) - -  
22 Λειτουργία ψηφιακής Eξόδου B 10 -  103 Ιστορικό Σφαλµάτων - -  
23 Λειτουργία ψηφιακής Eξόδου C 0 -   Κλειδωµένες Παράµετροι    
24 Λειτουργία ψηφιακής Eισόδου A 0 -  110 Κωδικός Πρόσβασης 0 -  

 Προστασίες    111 Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης 0 -  
30 Μέγιστη ∆ιάρκεια Εκκίνησης 20 Sec  112 Κλείδωµα Παραµέτρων 0 -  
31 ∆ιαδοχή των Φάσεων 0 -  113 Αρχικές Ρυθµίσεις 0 -  
32 Ηρεµία Μεταξύ Εκκινήσεων  1 Sec  114 Λειτουργία σε Έκτακτη Ανάγκη 0 -  
33 Απενεργ/ση Επιτηρητή Τάσης 0 0-1  115 Λειτουργία Εξόδου Σφάλµατος  0 -  
34 Απενεργ/ση Θερµίστορ 0 0-1  116 Υπέρβαση Θερµικού Μοντέλου - -  
35 Απενεργ/ση Υπερθέρµανσης 0 0-1  117 Πλήθος Υπερβάσεων - -  
36 Είσοδος Εξωτερικού Σφάλµατος 0 -       

 Σήµατα Προειδοποίησης         
40 Χαµηλού Ρεύµατος 50 %       
41 Υψηλού Ρεύµατος 105 %       
42 Υπερθέρµανσης Κινητήρα 80 %       
43 Ρύθµιση Αισθητήρων Ρεύµατος 100 %  Στοιχεία Εφαρµογής 

 Αναλογική Έξοδος (4-20mA)    Μοντέλο Οµαλού Εκκινητή    
50 Επιλογή Ένδειξης 0 0-1  Αριθµός Σειράς    
51 Τιµή που αντιστοιχεί στα 20mA 100 %  Συνδεσµολογία �  3 Καλωδίων 
52 Τιµή που αντιστοιχεί στα 4mA 0 %   �  6 Καλωδίων 

 Σειριακή Επικοινωνία (RS485)     �  Με Bypass 
60 Μέγιστος Χρόνος Αναµονής 0 Sec  Ονοµαστικό Ρεύµα Κινητήρα Amps 
61 Ταχύτητα 4 -  Ονοµαστική Ισχύς Κινητήρα kW 
62 Αριθµός Οµαλού Εκκινητή 20 -  Είδος Φορτίου  

 Αυτόµατη Επανεκκίνηση    Ρεύµα Εκκίνησης % FLC
70 Ενεργοποίηση 0 -  ∆ιάρκεια Εκκίνησης sec 
71 Αριθµός Επανεκκινήσεων 1 -  Εκκινήσεις ανά Ώρα  
72 Χρόνος Καθυστέρησης (A & B) 5 Sec  Θερµοκρασία Περιβάλλοντος oC 
73 Χρόνος Καθυστέρησης (C) 5 Min  Στοιχεία Πελάτη / Εφαρµογής  
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Προγραµµατισµός & Λειτουργία 

 
Λειτουργία Εκτός από τον προγραµµατισµό το ψηφιακό χειριστήριο µπορεί να εκτελέσει και να 

παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών και ενδείξεων κατά τη λειτουργία. 
 
Ψηφιακό Χειριστήριο. 
 

 
 
1. Ψηφιακή Οθόνη:  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα µπορούµε στην οθόνη 
να βλέπουµε το ρεύµα ή την θερµοκρασιακή κατάσταση του ηλεκτροκινητήρα 
(% - βάση µαθηµατικού µοντέλου που διαθέτει ο Οµαλός Εκκινητής). Με τα 
πλήκτρα <5> και <6> µπορούµε να επιλέξουµε µια από αυτές τις ενδείξεις. 

2. Ενδεικτικές Λυχνίες (LEDs) Κατάστασης: 
Κάτω ακριβώς από την ψηφιακή οθόνη υπάρχουν τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες 
οι οποίες ενηµερώνουν για την κατάσταση του Οµαλού Εκκίνητή και του 
κινητήρα. 
Start: Ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται υπό τάση. 
Run: Η εκκίνηση έχει ολοκληρωθεί και ο κινητήρας λειτουργεί υπό πλήρη τάση
Trip: Η λειτουργία έχει διακοπεί λόγω σφάλµατος. 
Remote: Ο έλεγχος γίνεται από τις ψηφιακές εισόδους (C23-24,C31-32 κλπ.).

3. Πληκτρολόγιο:  
Εκτός από τα πλήκτρα προγραµµατισµού <FUNCTION>,<5>, <6> και 
<STORΕ>, υπάρχουν και τρία πλήκτρα λειτουργίας  <START> <STOP> και 
<RESET>. Από τα πλήκτρα αυτά µπορεί να ελέγχεται τοπικά η λειτουργία του 
κινητήρα όταν δεν χρησιµοποιούνται οι ψηφιακές είσοδοι του Οµαλού 
Εκκινητή (αποµακρυσµένος έλεγχος). Η επιλογή µεταξύ του τοπικού και του 
αποµακρυσµένου ελέγχου γίνεται µε το πλήκτρο <LOCAL/REMOTE>. 

 

Σηµείωση: 
Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα <STOP> και <RESET> η 
τροφοδοσία του κινητήρα µε τάση διακόπτεται ακαριαία (λειτουργία 
Emergency Stop). 

  
4. Ενδεικτικές Λυχνίες Κατάστασης  Ψηφιακών Εισόδων :  

Στο κάτω αριστερό τµήµα της πρόσοψης του Οµαλού Εκκνητή υπάρχουν 
τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες ενηµερώνουν για την κατάσταση των 
Ψηφιακών Εισόδων. Όταν κάποια από αυτές τις λυχνίες είναι αναµµένη 
σηµαίνει πως η αντίστοιχη Ψηφιακή Είσοδος έχει ενεργοποιηθεί (on). 
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Σφάλµατα 

 
Κωδικοί 
Σφαλµάτων 

Όταν η λειτουργία του Οµαλού Εκκινητή διακόπτεται λόγω σφάλµατος, στην οθόνη 
εµφανίζονται δύο αριθµοί. Ο πρώτος είναι πάντα «1» υποδηλώνοντας ότι αυτό 
είναι το τελευταίο (πιο πρόσφατο) σφάλµα που έχει συµβεί και ο δεύτερος είναι ο 
κωδικός του σφάλµατος. Ανάλογα µε το είδος του σφάλµατος υπάρχουν και οι 
ακόλουθοι κωδικοί. 

 
Κωδικός Περιγραφή 

0 Βραχυκυκλωµένο Στοιχείο Ισχύος (Θυρίστορ) 
1. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 

1 Υπερβολικά Μεγάλος Χρόνος Εκκινήσεως 
Ο χρόνος εκκινήσεως έχει υπερβεί τη µέγιστη επιτρεπτή διάρκεια 
εκκίνησης που έχει ορισθεί στην παράµετρο Νο30. 
1. Βεβαιωθείτε ότι τα φορτίο του κινητήρα δεν είναι υπερβολικό. 
2. Αυξήστε το ρεύµα εκκίνησης (Παράµετρος Νο2). 
3. Αυξήστε την µέγιστη επιτρεπτή διάρκεια εκκίνησης 

(Παράµετρος Νο30). 

2 Υπερφόρτιση – Υπερθέρµανση Κινητήρα (Θερµικό) 
Ο κινητήρας έχει υπερφορτιστεί – υπερθερµανθεί λόγω 
υπερβολικού φορτίου ή υπερβολικά µεγάλου χρόνου ή πλήθους 
εκκινήσεων. 
1. ∆ιορθώστε την αιτία που προκάλεσε την υπερφόρτιση και 

αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον επανεκκινήσετε. 

3 Θερµίστορ (Ptc) Κινητήρα 
Ο κινητήρας έχει υπερθερµανθεί, σύµφωνα µε το θερµίστορ του, 
που είναι συνδεδεµένο στους ακροδέκτες B4 και B5 του Οµαλού 
Εκκινητή. 
1. ∆ιορθώστε την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρµανση και 

αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον επανεκκινήσετε. 
2. Εάν ο κινητήρας δεν διαθέτει θερµίστορ γεφυρώστε τους 

ακροδέκτες B4 και B5 του Οµαλού Εκκινητή. 
3. Ρυθµίζοντας την παράµετρο No34 σε «1» µπορούµε να 

απενεργοποιήσουµε την προστασία αυτή διακινδυνεύοντας 
όµως τον κινητήρα. Για το λόγο αυτό η λύση αυτή πρέπει να 
δίνεται µόνο σε περίπτωση ανάγκης. 

4 Επιτηρητής Τάσης και Έντασης 
Ο επιτηρητής τάσης και έντασης του Οµαλού Εκκινητή διέγνωσε 
σφάλµα. 
1. Ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας. 
2. Ελέγξτε τα τυλίγµατα του κινητήρα. 
3. Αυξήστε τις ανοχές του επιτηρητή τάσης (Παράµετρος Νο7). 
4. Ρυθµίζοντας την παράµετρο No33 σε «1» µπορούµε να 

απενεργοποιήσουµε την προστασία αυτή διακινδυνεύοντας 
όµως τον κινητήρα. Για το λόγο αυτό η λύση αυτή πρέπει να 
δίνεται µόνο σε περίπτωση ανάγκης. 
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Σφάλµατα 

 
Κωδικός Περιγραφή 

5 Συχνότητα ∆ικτύου 
Η συχνότητα του δικτύου (Hz) είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων. 
1. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες ισχύος L1, L2 και L3 του Οµαλού 

Εκκινητή τροφοδοτούνται µε τάση όταν δίνεται η εντολή για την 
εκκίνηση του κινητήρα. 

2. Ελέγξτε την συχνότητα και διορθώστε τυχόν πρόβληµα. 
3. Εάν η συχνότητα του δικτύου βρίσκεται εκτός ορίων στιγµιαία 

προκαλώντας αυτό το σφάλµα, µπορείτε να επιλύσετε το 
πρόβληµα εισάγοντας µία χρονοκαθυστέρηση στην 
ενεργοποίηση αυτής της προστασίας. Αυτό γίνεται µέσω της 
παραµέτρου No93, όπου η καθυστέρηση δίνεται σε sec. 

6 ∆ιαδοχή Φάσεων 
Η διαδοχή των φάσεων δεν είναι η επιθυµητή. Η επιθυµητή διαδοχή 
των φάσεων καθορίζεται µέσω της παραµέτρου No31(0: ορθή ή 
ανάστροφη, 1: µόνο ορθή, 2: µόνο ανάστροφη). 
1. Αλλάξτε δύο φάσεις µεταξύ τους από την τροφοδοσία. 

7 Άµεση ∆ιακοπή Υπερέντασης (Μαγνητική Προστασία) 
Το ύψος της υπερέντασης έχει υπερβεί το µέγιστο επιτρεπτό 
(Παράµετρος No9) προκαλώντας την άµεση διακοπή της 
λειτουργίας του κινητήρα. 
1. Εντοπίστε την αιτία της υπερέντασης (κινητήρας, φορτίο, 

ρυθµίσεις εκκίνησης) και διορθώστε την. 

8 Συνδεσµολογία Ισχύος 
Ο Οµαλός Εκκινητής έχει εντοπίσει κάποιο σφάλµα στην 
συνδεσµολογία ισχύος. 
1. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες ισχύος L1, L2 και L3 του Οµαλού 

Εκκινητή τροφοδοτούνται µε τάση όταν δίνεται η εντολή για την 
εκκίνηση του κινητήρα.. 

2. Ελέγξτε τη συνδεσµολογία µεταξύ κινητήρα και Οµαλού 
Εκκινητή. 

3. Ελέγξτε τα τυλίγµατα του κινητήρα. 

9 Υπερβολικά Χαµηλό Ρεύµα 
Το ρεύµα του κινητήρα είναι µικρότερο από αυτό που έχει ορισθεί 
για την προστασία από Χαµηλό Ρεύµα (Παράµετρος No8). Η 
προστασία αυτή είναι αρκετά χρήσιµη για εφαρµογές αντλιών, διότι 
εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος από τον κινητήρα µπορεί 
να σηµαίνει λειτουργία της αντλίας «εν ξηρώ». 
1. Εντοπίστε την αιτία του προβλήµατος και διορθώστε τη. 

J Βοηθητική Είσοδος Εξωτερικού Σφάλµατος  
Η προγραµµατιζόµενη ψηφιακή είσοδος A, που η λειτουργία της 
έχει προγραµµατιστεί για εξωτερικό σφάλµα (Παράµετρος No24=1 
για NO ή  =2 για NC), έχει ενεργοποιηθεί.  
1. Εντοπίστε την αιτία του εξωτερικού σφάλµατος και διορθώστε 

τη. 

P Συνδεσµολογία Ηλεκτροκινητήρα 
Ο Οµαλός Εκκινητής έχει διαγνώσει σφάλµα στη συνδεσµολογία 
του ηλεκτροκινητήρα. 
1. Ελέγξτε τη συνδεσµολογία του κινητήρα ανατρέχοντας στο 

κεφάλαιο Συνδεσµολογίες Ισχύος. 
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Σφάλµατα 
 

Κωδικός Περιγραφή 

F Υπερθέρµανση Οµαλού Εκκινητή 
Ο Οµαλός Εκκινητής έχει υπερθερµανθεί. 
1. Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα είναι επαρκής και δεν 

εµποδίζεται από άλλα αντικείµενα. 
2. Βεβαιωθείτε ότι οι ανεµιστήρες ψύξης του Οµαλού Εκκινητή 

(εάν διαθέτει) λειτουργούν κανονικά. 
3. Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι εντός των 

επιτρεπτών ορίων. 
4. ∆ιορθώστε την αιτία που προκάλεσε την υπερθέρµανση και 

αφήστε τον Οµαλό Εκκινητή να κρυώσει πριν τον 
επανεκκινήσετε. 

5. Ρυθµίζοντας την παράµετρο No35 σε «1» µπορούµε να 
απενεργοποιήσουµε την προστασία αυτή διακινδυνεύοντας 
όµως τον Οµαλό Εκκινητή. Για το λόγο αυτό η λύση αυτή 
πρέπει να δίνεται µόνο σε περίπτωση ανάγκης. 

C Σειριακή επικοινωνία (RS485) 
Η σειριακή επικοινωνία τύπου RS485 έχει µείνει ανενεργή για 
περισσότερο χρόνο από αυτόν που έχει ορισθεί στην παράµετρο 
No60 (Μέγιστος Χρόνος Αναµονής). 
1. Ελέγξτε την καλωδίωση της σειριακής επικοινωνίας. 

E Ανάγνωση / Εγγραφή µνήµης EEPROM 
Έχει εντοπιστεί πρόβληµα κατά την ανάγνωση ή κατά τη εγγραφή 
στην εσωτερική µνήµη τύπου EEPROM του Οµαλού Εκκινητή. 
1. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 

 Υπερβολικά υψηλό ονοµαστικό ρεύµα κιητήρα 
Το ονοµαστικό ρεύµα του ηλεκτροκινητήρα που έχει ορισθεί στη 
παράµετρο No1 (ή για τον δευτερεύοντα κινητήρα στη παράµετρο 
No80) είναι υπερβολικά υψηλό για το συγκεκριµένο Οµαλό 
Εκκινητή. 
1. Ελέγξτε ότι οι παράµετροι No1 και No80 είναι σωστά 

προγραµµατισµένες και σύµφωνες µε το ονοµαστικό ρεύµα του 
κινητήρα. 

2. Συνδέστε τον Οµαλό Εκκινητή µε τον κινητήρα σε 
συνδεσµολογία έξη καλωδίων. 

3. Επιλέξτε µεγαλύτερο Οµαλό Εκκινητή. 

 Ακατάλληλη κάρτα ελέγχου. 
Η κάρτα ελέγχου που βρίσκεται στο εσωτερικό του Οµαλού 
Εκκινητή δεν είναι κατάλληλη για το συγκεκριµένο τύπο ή έχει 
πρόβληµα. 
1. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 

u Σφάλµα µικροεπεξεργαστή 
Ο µικροεπεξεργαστής που βρίσκεται στο εσωτερικό του Οµαλού 
Εκκινητή έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα. 
1. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. 
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