Softstarty 3RW30 dost pne do mocy 55 KW
Softstarty z rodziny 3RW30 s najprostszymi układami łagodnego rozruchu silnika,
przeznaczonymi do rozruchów lekkich i normalnych, poniewa s wykonane w CLASS 10.
Softstarty te nie posiadaj wewn trznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem (mo na go
zabezpieczy zewn trznie), jedynym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem jest rozs dek
i wiedza u ytkownika.
Przed pierwszym podł czeniem i uruchomieniem niezb dne jest zapoznanie si z danymi
katalogowymi, DTR, oraz z instrukcj obsługi danego urz dzenia.

UWAGA.

Softstarty nie nadaj si do rozruchu silników pier cieniowych, nawet w przypadku
zwarcia (zmostkowania) pier cieni.
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Rampa napi ciowa
Softstarty SIRIUS 3RW30 osi gaj
łagodny rozruch za pomoc
odpowiednio
sparametryzowanej rampy napi ciowej. Napi cie na zaciskach silnika jest płynnie zwi kszane
od zadanego napi cia pocz tkowego do napi cia sieci w zdefiniowanym czasie.

Napi cie pocz tkowe
Napi cie pocz tkowe wyznacza moment pocz tkowy silnika. Ni sze napi cie pocz tkowe
oznacza ni szy moment pocz tkowy i mniejszy pr d pocz tkowy. Napi cie pocz tkowe musi
by na tyle wysokie, aby zapewni silnikowi płynny rozruch natychmiast po podaniu
na softstart komendy start..

Czas rampy
Długo nastawionego czasu rampy okre la czas wzrostu napi cia na zaciskach silnika od
nastawionego napi cia pocz tkowego do osi gni cia napi cia sieci. Wpływa to na warto
momentu, który nap dza obci enie w trakcie czasu rozruchu. Nastawienie dłu szego czasu
rampy skutkuje mniejszym momentem przy pieszenia w trakcie rozruchu. Rozruch jest wtedy
wolniejszy i bardziej płynny. Czas rampy powinien by na tyle długi, aby pozwoli rozp dzi
si silnikowi do pr dko ci znamionowej. Je eli czas jest za krótki, innymi słowy mówi c czas
rampy ko czy si przed osi gni ciem przez silnik pr dko ci znamionowej, wówczas
w układzie pojawi si bardzo wysoki pr d rozruchowy, mo liwe nawet, e chwilowo równy
pr dowi rozruchowemu wyst puj cemu przy rozruchu bezpo rednim przy tej samej
pr dko ci.

UWAGA.

Niebezpiecze stwo uszkodzenia urz dzenia

U ywaj c softstartu 3RW30 upewnij si , e wybrany czas rampy jest dłu szy od czasu
rampy silnika. Je eli nie, wówczas softstart SIRIUS 3RW30 mo e zosta uszkodzony, gdy
styki wewn trznego bypassu zostan zwarte, gdy nastawiony czas zostanie osi gni ty. Je eli
silnik nie zako czy rozruchu, przepływaj cy pr d AC3 mo e zniszczy system styków
wewn trznego bypassu.
Maksymalny czas rampy softstartu 3RW30 wynosi 20 sekund. Je eli czas rampy ma by
dłu szy ni 20 sekund, wówczas nale y dobra softstart 3RW40 lub 3RW44.

Sterowanie dwufazowe
Softstarty 3RW30
steruj
dwoma
fazami,
innymi
słowy
s
one
zaprojektowane z dwoma równoległymi układami tyrystorów w fazach L1 i L3. Faza L2 nie
jest kontrolowana i jest doprowadzona bezpo rednio do silnika.
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UWAGA.

Niebezpiecze stwo pora eniem pr dem

Nale y pami ta , e w przypadku, gdy silnik si nie obraca, a softstart jest w trybie stop, na
zaciskach silnika wyst puje napi cie pochodz ce z fazy L2, która jest doprowadzana
bezpo rednio i nie jest odcinana.
Wyst powanie składowych DC spowodowane przesuni ciem fazowym oraz nakładaniem
pr dów fazowych, jest negatywnym efektem sterowania dwufazowego. Mo e to
powodowa gło niejsz
prac
silnika w trakcie rozruchu. Metoda oparta na
"zrównowa eniu polaryzacji" została opracowana i opatentowana przez firm SIEMENS, aby
zapobiec powstawaniu składowych DC podczas rozruchu.
"Równowa enie polaryzacji" efektywnie eliminuje składowe DC wyst puj ce w trakcie
rozruchu silnika za pomoc softstartu kontroluj cego dwie fazy. Pozwala to uruchomi silnik
ze stałym wzrostem pr dko ci, momentu i pr du.

Asymetria pr du rozruchowego
W przypadku sterowania dwufazowego, pr d rozruchowy jest niesymetryczny, dlatego e
niekontrolowana faza jest sum pr dów w dwóch sterowanych fazach.
Ta asymetria w trakcie rozruchu mo e wynosi do 40% (współczynnik minimalnego pr du do
maksymalnego pr du we wszystkich trzech fazach) dla silników obci onych do 85 %.
Pomimo tego, e w wi kszo ci przypadków nie powinno to mie negatywnego wpływu,
czasami mo liwe jest przepalenie bezpiecznika w niekontrolowanej fazie L2. Dopuszcza si
w takim przypadku zastosowanie wi kszych wkładek w fazie L2.
W przypadku gdy silnik jest obci ony od 85-100%, nale y dobra wi kszy softstart,
asymetria mo e by wi ksza ni 40%.
Natomiast w przypadku gdy podczas pracy wyst puj pr dy powy ej pr dów znamionowych
silnika, nale y bezwzgl dnie dobra wi kszy silnik odpowiednio do danego obci enia, a tym
samym dobra wła ciwy softstart do danego silnika, w przeciwnym razie uszkodzeniu ulegnie
softstart, a w przy dłu szej pracy uszkodzeniu mo e równie ulec silnik. Nale y pami ta ,
e pr d znamionowy softstartu musi by wi kszy ni pr d znamionowy silnika.

Zabezpieczenie softstartów
Softstarty nale y zabezpiecza dokładnie zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogu dla
danego rodzaju softstartu.
W katalogu s podawane trzy rodzaje zabezpieczenia. Dwa rodzaje spełniaj
Typ koordynacji 1 (zabezpieczenie wył cznikiem silnikowym, zwykła wkładka typu gG),
a trzecie zabezpieczenie spełnia Typ koordynacji 2 (zabezpieczenie szybk wkładk typu gR
lub aR).
Typ koordynacji 1 mówi, e w przypadku zwarcia urz dzenie mo e ulec uszkodzeniu
(w przypadku softstartów nale y przyj , e softstart ulegnie uszkodzeniu).
Jedynym i pełnym zabezpieczeniem tyrystorów jest spełnienie Typu koordynacji 2
i zabezpieczenie ich szybkimi wkładkami. adne inne zabezpieczenie (nawet super szybkie
układy elektroniczne) nie zabezpiecza w pełni przed uszkodzeniem tyrystorów.
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Bł dy i Alarmy

Uwagi ko cowe
1. Nie nale y stosowa
adnych układów pojemno ciowych pomi dzy softstartem
a silnikiem.
2. Nie nale y stosowa stycznika pomi dzy softstartem a silnikiem
3. Najlepiej zasila softstart (zaciski A1, A2) z napi cia gwarantowanego.
4. Ilo zał cze na godz. dla danego softstartu jest podana w katalogu i nale y t ilo
równomiernie podzieli na godzin
5. W przypadku gdy przed softstartem stosujemy stycznik, powinien by on zał czony
najpierw, a dopiero pó niej mo na poda komend start na softstart. W przypadku
wył czenia stycznik powinien by wł czony tak długo, a silnik si zatrzyma.
6. Nale y chroni przed zablokowanie mechanicznym nap du.
7. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci lub pyta prosimy o kontakt z doradc
technicznym pod adresem sirius.pl@siemens.com
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