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Veiligheidsinstructies

Gefeliciteerd met uw product van CG Drives & 
Automation!

Voordat u de softstarter voor het eerst installeert, in bedrijf 
stelt of inschakelt, is het zeer belangrijk dat u eerst deze 
handleiding zorgvuldig hebt gelezen.
De volgende symbolen kunnen in deze gebruiksaanwijzing 
of op het product voorkomen. Lees deze altijd eerst voordat 
u verder gaat.

Veiligheid
De softstarter moet in een kast of in een elektrische 
regelkamer worden geïnstalleerd.
• Het apparaat moet door opgeleid personeel worden 

geïnstalleerd.

• Koppel alle voedingsbronnen los voordat u service aan 
het apparaat uitvoert.

• Gebruik altijd standaard zekeringen, smeltzekeringen, 
enz. 
gl, gG, om de bedrading te beschermen en kortsluiting 
te voorkomen. Er kunnen supersnelle 
halfgeleiderzekeringen worden gebruikt om de thyristors 
tegen kortsluitingstroom te beschermen. De normale 
garantie geldt ook als er geen supersnelle 
halfgeleiderzekeringen worden gebruikt.

Bedienings- en onderhoudspersoneel
1. Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u de 

apparatuur installeert en in gebruik neemt. 
2. Tijdens alle werkzaamheden (bediening, onderhoud, 

reparatie, enz.) moet u zich aan de uitschakelprocedures 
in deze gebruiksaanwijzing en andere 
bedieningsinstructies voor de/het aangedreven machine 
of systeem houden. Zie Noodgevallen hieronder.

3. De operator moet werkmethoden vermijden die de 
veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

4. De operator moet alles in het werk stellen om te 
voorkomen dat er ongeautoriseerd personeel aan het 
apparaat werkt.

5. De operator moet alle veranderingen in het apparaat die 
de veiligheid voor de gebruiker in gevaar brengen 
onmiddellijk melden.

6. De gebruiker moet alle noodzakelijke maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat het apparaat alleen 
worden bediend als het in perfecte toestand is. 

Cos phi compensatiecondensatoren
Als er een cos phi-compensatiecondensator wordt gebruikt, 
moet deze worden aangesloten bij de inlaat van de 
softstarter, niet tussen de motor en de softstarter.

Installatie van reserveonderdelen
We wijzen u er nadrukkelijk op dat reserveonderdelen en 
accessoires die niet door ons worden geleverd niet door ons 
zijn getest of goedgekeurd.
Het installeren en/of gebruiken van dergelijke producten 
kan een nadelig effect op de eigenschappen van uw apparaat 
hebben. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als 
gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen en 
accessoires.

Noodgevallen
U kunt het apparaat altijd uitschakelen met de 
hoofdschakelaar die vóór de softstarter is aangesloten (zowel 
de motor als de besturingsvoeding moet worden 
uitgeschakeld).

Algemene waarschuwingen

Alarmen
Negeer een alarm nooit. Controleer het alarm altijd en 
verhelp de oorzaak van het alarm.

LET OP: extra informatie als ondersteuning om 
problemen te voorkomen.

VOORZICHTIG!
Het niet naleven van deze instructies kan 
leiden tot storingen in of schade aan de 
softstarter.

WAARSCHUWING!
Het niet naleven van deze instructies kan 
leiden tot ernstig letsel voor de gebruiker en 
ernstige schade aan de softstarter.

!

WAARSCHUWING! 
Zorg dat alle veiligheidsmaatregelen zijn 
genomen voordat u de motor start, om letsel 
te voorkomen.

WAARSCHUWING! 
Bedien de softstarter nooit met de voorplaat 
verwijderd.

WAARSCHUWING! 
Zorg dat alle veiligheidsmaatregelen zijn 
genomen voordat u de voeding inschakelt.
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1. Inleiding

De Emotron TSA softstarter is bedoeld voor het regelen van 
de start en stop van standaard asynchrone driefasemotoren. 
Een ingebouwde krachtige digitale signaalprocessor (DSP) 
zorgt dat de softstarter hoge prestaties en een zeer goede 
controle over het starten en stoppen van de toepassing biedt.

Er zijn verschillende opties verkrijgbaar, vermeld in 
hoofdstuk 12. pagina 143, waarmee u de softstarter kunt 
aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Gebruikers
Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor:

• installateurs

• onderhoudspersoneel

• operators

• reparateurs

Motoren
De softstarter is geschikt voor gebruik met standaard 
asynchrone 3-fasemotoren. Neem contact op met uw 
leverancier voor nadere informatie.

1.1 Levering en uitpakken
Controleer op zichtbare beschadigingen. Neem in geval van 
schade onmiddellijk contact op met uw leverancier. 
Installeer de softstarter niet als deze beschadigd is.

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of het 
typenummer correct is. 

1.2 Gebruik van deze 
gebruiksaanwijzing

Controleer of het softwareversienummer op de eerste pagina 
van deze gebruiksaanwijzing overeenkomt met de 
softwareversie van de softstarter. Zie hoofdstuk 8.9.1 pagina 
125.

Met behulp van de index en de inhoudsopgave kunt u 
gemakkelijk individuele functies opzoeken en nakijken hoe 
u ze moet gebruiken en instellen.

1.3 Garantie
De garantie is van toepassing als de apparatuur wordt 
geïnstalleerd, bediend en onderhouden volgens de 
instructies in deze handleiding. De duur van de garantie is 
afhankelijk van het contract. 
Storingen die ontstaan door verkeerde installatie of 
bediening, vallen niet onder de garantie.

1.4 Typecodenummer
In Afb. 1 staat een voorbeeld van de typecodenummering 
die op de Emotron TSA softstarter wordt gebruikt. Deze 
identificatie is nodig voor type-afhankelijk informatie bij 
montage en installatie. Het codenummer staat op het 
productlabel op de rechterkant van de eenheid (vanaf de 
voorkant bekeken).

Afb. 1 Typecodenummer

LET OP: Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat 
u begint met installatie, aansluiting of werken met de 
softstarter.

TSA 52 -016 -23 N N N — A A —

Positienummer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tabel 1

Functie Configuratie Beschrijving

1 Type TSA

2 Voedingsspanning
52 = Max 525 V netvoeding
69 = Max 690 V netvoeding

3 Stroomspecificatie
- 016= 16 A
-
- 1K8 =1800 A

4 Besturingsspanning 23=230 V

5 Optiepositie 1
N=Geen optie
P=PTC/PT100
I=I/O-print

6 Optiepositie 2
N=Geen optie
P=PTC/PT100
I=I/O-print

7 Communicatie-optie

N=Geen optie
A=Profinet IO 1-poort
B=Profinet IO 2-poort
D=DeviceNet
M=Modbus/TCP
P=Profibus
R=RS485
U=USB

8 Optioneel IT-net
— = Geen optie
I=IT-net

9 Merklabel
A=Standaard:
CG Drives & Automation

10 Software A=Standaardsoftware

11 Standaard — =CE-goedkeuring
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1.5 Normen
De softstarters die in deze handleiding worden beschreven 
voldoen aan de normen in Tabel 2. Met betrekking tot de 
verklaringen van overeenstemming en de 
fabrikantenverklaring kunt u voor meer informatie contact 
opnemen met uw leverancier of kijken op 
www.emotron.com of www.cgglobal.com.

1.5.1Productnorm voor EMC
De Emotron TSA softstarter voldoet aan de productnorm 
EN(IEC) 60947-4-2: 2007. De standaard uitvoering van de 
Emotron TSA softstarter voldoet aan de EMC-eisen 
conform categorie C1.

1.6 Ontmanteling en 
verschrotting

De behuizingen van de Emotron TSA softstarters zijn 
gemaakt van recycleerbaar materiaal, zoals aluminium, ijzer 
en kunststof. Iedere softstarter bevat een aantal 
componenten waarvoor een speciale behandeling vereist is. 
De printplaten bevatten kleine hoeveelheden tin en lood. 
Aan alle plaatselijke of nationale bepalingen die gelden voor 
de verwijdering en recycling van deze materialen dient te 
worden voldaan.

1.6.1Afdanken van oude elektrische 
en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft 
aan dat het product naar het juiste inzamelpunt moet 
worden gebracht voor de recycling van elektrische en 
elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat het 
product op correcte wijze wordt afgedankt, draagt u bij aan 
het voorkomen van potentieel negatieve gevolgen voor het 
milieu en de gezondheid, die zouden voortvloeien uit een 
onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van 
materiaal draagt bij aan het in stand houden van natuurlijke 
hulpbronnen. Neem voor nadere informatie over de 
recycling van dit product contact op met uw lokale 
distributeur van het product.

Tabel 2 Normen

Markt Standaard Beschrijving

Europese

EMC-richtlijn 2004/108/EC

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC

AEEA-richtlijn 2002/96/EC

Alle

EN 60204-1
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines
Deel 1: Algemene vereisten.

EN(IEC)60947-4-2: 
2007

Magneetschakelaars en motorregelaars
Deel 3: EMC-eisen en specifieke testmethodes.
EMC-richtlijn: Verklaring van overeenstemming en CE-markering

EN(IEC)60947-4-2: 
2007

Magneetschakelaars en motorregelaars
Veiligheidseisen - Elektrisch, thermisch en energie.
Laagspanningsrichtlijn: Verklaring van overeenstemming en CE-markering

IEC 60721-3-3
Classificatie van omgevingscondities. Luchtkwaliteit chemische dampen, tijdens 
bedrijf. Chemische gassen 3C3, vaste deeltjes 3 S1.

UL508C UL-veiligheidsnorm voor vermogensomzetters. In behandeling.

VS UL 840 UL-veiligheidsnorm voor vermogensomzetters. In behandeling.
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1.7 Woordenlijst

1.7.1 Afkortingen en symbolen
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende afkortingen 
gebruikt:

1.7.2 Definities
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende definities 
gebruikt:

*) Berekening van nominaal motorkoppel:

Tabel 3 Afkortingen

Afkorting/
symbool

Beschrijving

BP
Bedienpaneel, de programmeer- en 
presentatie-eenheid van de softstarter

CP Controlprint

 I2t 
De hoeveelheid energieverliezen waarmee 
de motor wordt opgewarmd.

PTC
Positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) 
(temperatuursensor, ook wel thermistor 
genoemd)

PB-PTC PTC-ingang powerboard

RMS Waarde kwadratisch gemiddelde

FLC Vollaststroomsterkte

DOL Direct On-Line

EInt Communicatieformaat

UInt Communicatieformaat (Unsigned integer)

Int Communicatieformaat (Integer)

Lang Communicatieformaat (Integer Long)

Functies kunnen tijdens de Run-modus niet 
gewijzigd worden

Tabel 4 Definities

Naam Beschrijving Eenheid

In_soft Nominale stroom softstarter [Arms]

In_mot Nominale motorstroom [Arms]

Pn_soft Nominaal vermogen softstarter [kW] of [pk]

Pn_mot Nominaal motorvermogen [kW] of [pk]

Tn Nominaal motorkoppel* [Nm] of [lb.ft]

nn_mot Nominaal motortoerental [rpm]

cosn
Factor nominaal 
motorvermogen

(dimensieloos)

U 3-fase netspanning [Vrms]

Un_mot Nominale motorspanning [V]

Tn Nm 
9550 Pn mot kW 

nn mot rpm 
-----------------------------------------------=

Tn lb ft 
5252 Pn mot hp 

nn mot rpm 
----------------------------------------------=
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2. Monteren

In dit hoofdstuk wordt de montage van de Emotron TSA 
softstarter beschreven. Wij adviseren u om de installatie vóór 
de montage goed te plannen:

• Zorg dat de softstarter geschikt is voor de 
montagelocatie.

• De montageplaats moet het gewicht van de softstarter 
kunnen dragen.

• Wordt de softstarter doorlopend blootgesteld aan 
trillingen en/of schokken?

• Overweeg dan het gebruik van een trillingsdemper.

• Controleer de omgevingscondities, vermogenswaarden, 
benodigde koellucht, compatibiliteit van de motor enz.

• Weet u hoe de softstarter wordt opgehesen en vervoerd?

Zorg dat de installatie wordt uitgevoerd volgens de 
plaatselijke veiligheidsvoorschriften in overeenstemming 
met DIN VDE 0100 voor het opstellen van 
vermogensinstallaties.

Zorg dat personeel niet in contact kan komen met onder 
spanning staande onderdelen van het circuit.

2.1 Installatie in een kast
Bij installatie van de softstarter:

• Zorg dat de kast na installatie voldoende wordt 
geventileerd.

• Houd u aan de minimale vrije ruimte, zoals vermeld in 
Tabel 5.

• Zorg dat de lucht onbelemmerd van de onderkant naar 
de bovenkant kan stromen. 

De Emotron TSA softstarters worden geleverd als 
uitvoeringen met behuizing, voorzien van toegangsklep aan 
de voorkant. Bij de eenheden kunnen aan de boven- en 
onderkant kabels, enz. worden ingevoerd, zie hoofdstuk 3. 
pagina 11.

2.1.1 KoelingWAARSCHUWING!
Bedien de softstarter nooit met de voorplaat 
verwijderd. 

LET OP: wanneer u de softstarter installeert, zorg dan 
dat deze geen contact maakt met onder stroom staande 
onderdelen. De warmte die ontstaat, moet worden 
afgevoerd via de koelribben om schade aan de thyristors 
te voorkomen (vrije circulatie van lucht).

Tabel 5 Minimale vrije ruimte

TSA
Bouwvorm

Minimale vrije ruimte (mm):

boven* onder zijkant

1
100 100 0

2

*) Boven: dak kast tot softstarter of softstarter tot softstarter
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2.1.2 Mechanische specificaties en tekeningen

*) H1 = hoogte behuizing, H2 = totale hoogte

Afb. 2 Afmetingen voor Emotron TSA, bouwvorm 1 en 2.

Afb. 3 Afmetingen voor Emotron TSA, bouwvorm 1 en 2, 
onderaanzicht.

Montageschema’s

Emotron TSA, bouwvorm 1 - 2

Afb. 4 Gatenpatroon voor Emotron TSA, bouwvorm 1 en 2.

Op onze websites, www.cgglobal.com of 
www.emotron.com, kunt u een sjabloon op ware grootte 
downloaden voor de positionering van de bevestigingsgaten. 

Tabel 6

TSA
Bouwvorm

Afmetingen* 
H1/H2 x W x D [mm]

Montagepositie 
[verticaal/

horizontaal]

Gewicht 
[kg]

Afmetingen 
railaansluit-

ingen en 
pressnuts 

[mm]

PE
schroef

Koel-
systeem

Bescher-
mings-
klasse

1

246/296 x 126 x 188 Verticaal

5.5
15 x 4, Cu 

(M6)
M5

Convec-
tie

IP20

2 5.7
Ventila-

tor

H1 H2

126 188

1
8

8

104.511

27
3

 Ø 6,5 (x 4)

11
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3. Aansluitingen

De beschrijving van de installatie in dit hoofdstuk voldoet 
aan de EMC-normen en de Machinerichtlijn.

Als de softstarter vóór aansluiting tijdelijk wordt opgeslagen, 
moet u de technische gegevens controleren voor de 
omgevingscondities paragraaf 13.3, pagina 148. Als de 
softstarter wordt verplaatst van een koude opslagruimte naar 
de ruimte waar hij moet worden geïnstalleerd, kan er zich 
condens op de eenheid vormen. Laat de softstarter volledig 
acclimatiseren en wacht tot alle zichtbare condens is 
verdampt voordat u de netspanning aansluit.

Kabels

Dimensioneer de netvoedings- en motorkabels volgens de 
lokale voorschriften en de nominale stroom van de motor. 

Het is niet nodig om afgeschermde motorkabels bij de 
Emotron TSA softstarter te gebruiken. Het apparaat straalt 
zeer lage emissies uit. 

Er hoeven ook geen afgeschermde netvoedingskabels voor de 
Emotron TSA softstarter te worden gebruikt.

Er hoeven ook geen afgeschermde besturingskabels te 
worden gebruikt, behalve voor de aansluitingen van de 
optieprint (zie  paragraaf 3.2, pagina 14) waarvoor we het 
gebruik van flexibele draad met een gevlochten afscherming 
aanbevelen. .

LET OP: Voor de Emotron TSA softstarter is het niet 
verplicht om afgeschermde kabels te gebruiken om aan 
de EMC-voorschriften te voldoen (paragraaf 1.4, pagina 
5). De enige uitzondering is bij aansluiting van de 
optieprintkabels, waarvoor een aardingsklem wordt 
gebruikt om de afgeschermde besturingskabels te 
bevestigen (zie Afb. 9 op pagina 14). 

LET OP: Gebruik voor UL-goedkeuring alleen 75 °C 
koperen draad.
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3.1 Netvoedings- en motoraansluiting

Afb. 5 Netvoedings- en motoraansluitingen voor Emotron TSA Bouwvorm 1-2.

Emotron TSA bouwvorm 1 - 2
1. 3-fase netvoedingsaansluiting, L1, L2, L3

2. Aardingsaansluiting (PE) voor netvoeding

3. Netvoedingsaansluiting motor T1, T2, T3

4. Motoraarde,  aansluiting

Afb. 6 Aansluiting netvoeding, motor en besturingsvoeding

PE

T1 T2 T3

L1 L2 L3

L1 L2 L3

T1 T2 T3

3

4

2

1

WAARSCHUWING! 
Er kan zich aardlekstroom voordoen vanaf de 
thyristors als er een 3-fase netvoeding is 
aangesloten. De volledige spanning kan 
worden waargenomen als er geen motor is 

aangesloten.

Tabel 7 Aandraaimoment voor bouten [Nm].

TSA 
Bouwvorm

Aandraaimoment voor bouten [Nm]

Motor- of netvoe-
dingkabels

PE-kabel

1 8 5

2 8 5

100 - 240 VAC
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Afb. 7 Railafstanden voor Emotron TSA Bouwvorm 1 en 2

Als de netvoedings- en motorkabels zijn aangesloten, 
monteer de kabelafdekkingen aan de hand van Afb. 8.

Fig. 8 Monteer de kabelafdekkingen.

Tabel 8 Railafstanden.

TSA 
bouwvorm

Afst. W1 
[mm]

Afst. W2 
[mm]

Afst. W3 
[mm]

1 23 40 40

2 23 40 40

W3

W3 W2 W1

W1W2
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3.2 Indeling print en stekkers
In dit deel staat algemene informatie over het powerboard en 
de controlprint voor elke bouwvorm van de Emotron TSA. 
Zie voor meer informatie over speciale omstandigheden 
paragraaf 4.4, pagina 28. Ga voor een beschrijving van de 
beschikbare opties naar hoofdstuk 12. pagina 143.

Isolatie
De controlprint in de Emotron TSA-producten is een 
SELV-circuit (Separated Extra Low Voltage). Dit betekent 
dat deze print veilig is gescheiden van andere circuits met 
hoge spanning en geïsoleerd van aarde en van 
aardingsgeleiders van andere circuits. Het PTC-circuit op 
het powerboard is gescheiden van het SELV-circuit voor de 
controlprint met een afscheiding gespecificeerd voor:

• Dubbele isolatie bij gebruik in softstarters tot 525 VAC.

• Basisisolatie bij gebruik in softstarters tot 690 VAC.

We raden u aan om PTC/PT100-sensoren altijd te scheiden 
van onder spanning staande onderdelen met minimaal 
basisisolatie voor de relevante spanning.

Afb. 9 Indeling print voor Emotron TSA Bouwvorm 1-2.

Emotron TSA, bouwvorm 1 - 2
1. Aansluiting besturingsvoeding PE, N, L (powerboard).

2. Een aardingsklem met sleuven voor tie wraps voor 
bevestiging van stuursignaalkabels en optieprintkabels. 
Deze klem is verbonden met aarde voor het aarden van 
afgeschermde kabels.

3. S1 jumper voor U/I selectie van analoge ingang

4. Stekker lintkabel optieprint

5. Communicatiemodule (optie)

6. LED-indicators (zichtbaar door perforatie):
- Rood en blauw voor communicatiesignalen
- Groen betekent voeding aan

7. Klokbatterij, type CR 2032, 3 V

8. Aansluitklemmen voor signalen DigIn/AnIn/AnOut 
(controlprint)

9. Aansluitklemmen voor uitgangssignalen relais en PTC-
aansluiting (powerboard)

10. RS232-stekker voor tijdelijke aansluiting van een 
computer of aansluiting van een extern bedienpaneel 
(optie)

WAARSCHUWING! 
Voor softstarters met een specificatie van 
meer dan 525 VAC is het verplicht om 
minimaal basisisolatie te gebruiken vanaf de 
temperatuursensor naar de actieve spanning.

4

3

6

7

1
9

8
2

10

5

WAARSCHUWING! 
Vanwege de veiligheid moet de aarding (PE) 
voor de besturingsvoeding worden 
aangesloten.

Tabel 9 Afmetingen en striplengte stuursignaalkabel 

Bouwvorm 
TSA

Max. kabelafmetin-
gen

Aanbevolen
striplengte

1 - 2
Flexibel: 1,5 mm2

Massief: 2,5 mm2 6 mm*

* Bij gebruik van Ferrules is de juiste Ferrule-lengte 10-12 
mm.
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3.3 Besturingsaansluitingen

Afb. 10 Aansluitingen controlprint en powerboard.

WAARSCHUWING!
Hetzelfde externe 
voedingsspanningsniveau 
(max 24 VDC of max 250 VAC) 
moet worden gebruikt voor 

alle drie uitgangsrelais 
(aansluitklemmen 21-33). Meng 
wisselstroom en gelijkstroom niet.
Zorg dat u hetzelfde spanningsniveau 
binnen dit deel van de aansluitklem 
gebruikt, anders kan de softstarter 
beschadigd raken.

Tabel 10 Aansluitingen powerboard

Aansluit-
klem

Functie Elektrische eigenschappen

PE Aarding Beschermende aarding
N

Besturingsvoeding 100-240 VAC ±10% 
L

21 NO Programmeerbaar relais 1. Fabrieksinstelling is 
“Bedrijf” met indicatie door sluitcontact op 
aansluitklemmen 21 - 22.

1-polig sluitcontact (NO), 250 VAC 8 A of 24 VDC 8 A 
resistief, 250 VAC, 3 A inductief. Zie Waarschuwing.22 C

23 NO Programmeerbaar relais 2. Fabrieksinstelling is 
“Uit” met indicatie door sluitcontact op 
aansluitklemmen 23 - 24.

1-polig sluitcontact (NO), 250 VAC 8 A of 24 VDC 8 A 
resistief, 250 VAC, 3 A inductief. Zie Waarschuwing.24 C

31 NO Programmeerbaar relais 3. Fabrieksinstelling is 
“Trip”. Indicatie door sluitcontact op 
aansluitklemmen 31 - 32 en openingscontact op 
32 - 33.

1-polig wisselcontact (NO/NC), 250 VAC 8 A of 24 VDC 8 A 
resistief, 250 VAC, 3A inductief. Zie Waarschuwing.

32 C

33 NC

69-70 Ingang thermistor PTC Alarmniveau 2,4 kΩ.. Uitschakelniveau 2,2 kΩ. 

Tabel 11 Aansluitingen controlprint

Aansl.
klem

Functie Elektrische eigenschappen

11 Digitale ingang 1. Fabrieksinstelling is "Run rechts" 0-4 V --> 0; 8-27 V--> 1. Max. 37 V gedurende 10 sec. 
Impedantie tot 0 VDC: <3.3 VDC: 4.7 kΩ. - >3.3 VDC: 3.6 kΩ12 Digitale ingang 2. Fabrieksinstelling is “Stop”.

13 Voeding stuursignalen naar analoge ingang. +10 VDC ±5%. Max. stroom van +10 VDC: 10 mA. 
Bestand tegen kortsluiting en overbelasting.

14
Analoge ingang, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA en 4-20 mA. 
Fabrieksinstelling is “4-20 mA”.
S1 jumper voor selectie U/I.

Impedantie naar spanningssignaal aansluitklem 
15 (0 VDC): 20 kΩ, stroomsignaal: 250 Ω.

15 GND (common) 0 VDC signaalaarde
16 Digitale ingang 3. Fabrieksinstelling is “ParSet kz 1” 0-4 V --> 0; 8-27 V--> 1. Max. 37 V gedurende 10 sec. 

Impedantie tot 0 VDC: <3.3 VDC: 4.7 kΩ. - >3.3 VDC: 3.6 kΩ17 Digitale ingang 4. Fabrieksinstelling is “Reset”

18 Stuursignaalspanning 1, spanning naar digitale 
ingang.

+24 VDC ±5%. Max. stroom van +24 VDC = 50 mA. 
Bestand tegen kortsluiting en overbelasting.

19 Analoge uitgang. Fabrieksinstelling is “Stroom”.
Analoge uitgang: 
0-10 V, 2-10 V; min belastingsimpedantie 700 Ω 
0-20 mA en 4-20 mA; max belastingsimpedantie 500 Ω

20 Stuursignaalvoeding 2, spanning naar digitale 
ingang.

+24 VDC ±5%. Max. stroom van +24 VDC = 50 mA. 
Bestand tegen kortsluiting en overbelasting.
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Afb. 11 Doorvoer besturingskabel.

LET OP: Afgeschermde besturingskabel moet worden 
gebruikt voor aansluitingen optieprint.

U        I

Afgeschermende stuursignaalkabel

Aardings-
klem met 
sleuven voor 
tie wraps
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3.4 Bedradingsvoorbeelden
Zorg altijd dat de installatie voldoet aan de geldende lokale 
voorschriften.

Minimale bedrading voor extern bediende start wordt 
aangegeven in Afb. 19, pagina 32, waarin niveaubesturing 
wordt toegepast, menu [21A].

Voorbeeld 1: Standaardtype van 
startbedrading

• Sluit aarding (PE) aan op aardingsstang met markering 
PE en voor Motoraarde de aardingsstang met markering  

 zie hoofdstuk 3.1 pagina 12. 

• Sluit de softstarter aan tussen de 3-fase netvoeding (L1, 
L2 en L3) en de motor (T1, T2 en T3). 

• Sluit de besturingsvoeding (100-240 VAC) aan op 
aansluitklemmen N en L en de aardingsdraad op 
aansluitklem PE. 

• Sluit de start- en stopbesturing aan op DigIn 1 en 2 
(aansluitklemmen 11 e n 12) met 24 V vanaf 
aansluitklem 18.

• Sluit relais R1 (aansluitklemmen 21 en 22) aan op de 
magneetschakelaar – de softstarter bestuurt dan de 
magneetschakelaar voor de netvoeding (voor 
fabrieksconfiguratie van R1).

.

Afb. 12 Voorbeeld van standaardbedrading

LET OP: Als er volgens de lokale voorschriften een magneetschakelaar moet worden gebruikt, kan relais R1 dit besturen. 
Gebruik altijd gewone, in de handel verkrijgbare smeltzekeringen, bijvoorbeeld type gl of gG, om de bedrading te 
beschermen en kortsluiting te voorkomen. Er kunnen ultrasnelle halfgeleiderzekeringen worden gebruikt om de thyristors 
tegen kortsluitstroom te beschermen. De normale garantie blijft gelden, ook als er geen ultrasnelle halfgeleiderzekeringen 
worden gebruikt. Alle signaalingangen en -uitgangen zijn galvanisch geïsoleerd van de netvoeding.

DigIn 1 DigIn 2 +10 V AnIn GND DigIn 3 DigIn 4 +24 V AnOut +24 V

Relais 1 Relais 2 Relais 3

StopRun Rechts

PTC
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Voorbeeld 2: Verlengde bedrading
Afb. 13 geeft een bedradingsvoorbeeld met de volgende 
functies:

• Analoge start/stop via proceswaarde, zie beschrijving op 
pagina 93.

• Analoge uitgang, zie paragraaf 8.5.3, pagina 97

• PTC-ingang motor, zie beschrijving van Thermische 
motorbeveiliging in paragraaf 8.2.4, pagina 65.

Afb. 13 Voorbeeld met verlengde bedrading, met digitale en analoge in- en uitgangen.

Menu Beschrijving Instelling

521 Digitale ingang 1 
(aansluitklem 11)

Run Rechts 
(standaard)

522 Digitale ingang 2 
(aansluitklem 12) Stop (standaard)

524 Digitale ingang 4 
(aansluitklem 17) Reset (standaard)

511 Functie analoge ingang 
(aansluitklem 14)

ProcesWaard 
(standaard)

531 Functie analoge uitgang 
(aansluitklem 19) Stroom (standaard)

2331 Actie PTC-alarm (aansluitklem 
69 en 70)

Harde trip/Zachte 
trip

Reset

Stop

MetenProceswaarde

DigIn 1 DigIn 2 +10 V AnIn GND DigIn 3 DigIn 4 +24 V AnOut

PTC

+24 V

Relais 1 Relais 2 Relais 3

Run Rechts
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Voorbeeld 3: Bedrading omkeerrem
Het voorbeeld in Afb. 14 toont de bedrading voor de functie 
omkeerrem. Zie voor meer instellingen de beschrijving voor 
“Remmethode [344]”op pagina 84.

De magneetschakelaars moeten worden bestuurd door de 
relaisuitgangen van de softstarter. Zie voor de 
relaisinstellingen menu [550] en Afb. 54, pagina 101. Het 
relais (R1) voor de eerste magneetschakelaar voor de 
netvoeding (K1) is ingesteld op “RunSignaal R” in menu 
[551] en stuurt de magneetschakelaar voor de netvoeding 
(K1) aan. De tweede magneetschakelaar voor de netvoeding 
(K2) wordt bestuurd door een ander relais (R2), dat is 
ingesteld op “OmkStroomRem” in menu [552]. Tijdens het 
starten en bij gebruik met maximale spanning wordt de eerste 
magneetschakelaar (K1) geactiveerd (Afb. 14, pagina 19). 

Voor remmen gaat R1 open en wordt de tweede 
magneetschakelaar (K2) geactiveerd via R2 om de 
fasevolgorde te veranderen.

Afb. 14 Voorbeeld bedrading omkeerrem

Menu Beschrijving Instelling

521 Digitale ingang 1 
(aansluitklem 11)

Run Rechts 
(standaard)

522 Digitale ingang 2 
(aansluitklem 12) Stop (standaard)

551 Relais 1 (aansluitklemmen 21 
en 22) RunSignaal R

552 Relais 2 (aansluitklemmen 23 
en 24) OmkStroomRem

DigIn 1 DigIn 2 +10 V AnIn GND DigIn 3 DigIn 4 +24 V AnOut +24 V

Relais 1 Relais 2 Relais 3

Run Rechts Stop

PTC
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Voorbeeld 4: Functie omgekeerde start
De digitale ingang kunnen zo worden geconfigureerd dat 
een motor in twee richtingen kan worden gestart met behulp 
van de programmeerbare relais R1 en R2. In Afb. 15 ziet u 
een aansluitvoorbeeld. Voor de volgende beschrijving van de 
functie start voorwaarts/achterwaarts gaan we uit van de 
volgende instellingen voor de digitale ingangen.

.

Afb. 15 Aansluiting voor start voorwaarts/achterwaarts.

De configuratie van de relais hangt af van de vereisten van de 
toepassing. Voor toepassingen waarbij de omkeerfunctie niet 
wordt gebruikt, kunnen de volgende instellingen worden 
gebruikt.

De werking voor beide toepassingen (met of zonder 
omkeerstroomfunctie) is als volgt:

Als DigIn 1 “Rechtsom” is gesloten en DigIn 3 “Run Links” 
open is, wordt de magneetschakelaar voor de netvoeding 
(K1) voor voorwaarts draaien geactiveerd door relais R1 en 
start de motor in de voorwaartse richting. DigIn 1 “Run 
Rechts” kan zonder gevolg worden geopend tijdens 
voorwaarts draaien. Als DigIn 2 “Stop” open is, worden de 
stopinstellingen in menugroep [340] uitgevoerd. Als de stop 
is voltooid, wordt de magneetschakelaar voor de netvoeding 
voor voorwaarts draaien (K1) gedeactiveerd door relais R1.

Menu Beschrijving Instelling

521 Digitale ingang 1 
(aansluitklem 11)

Run Rechts 
(standaard)

522 Digitale ingang 2 
(aansluitklem 12) Stop (standaard)

523 Digitale ingang 3 
(aansluitklem 16) Run Links

VOORZICHTIG!
Er kunnen zich zeer hoge koppel/kracht 
voordoen als de motor wordt omgekeerd 
vanuit maximaal toerental in een richting 
naar maximaal toerental in de tegengestelde 

richting. 

WAARSCHUWING!
Bij een configuratie volgens de beschrijving 
worden relais R1 en R2 nooit tegelijkertijd 
geactiveerd. Er is een tijdsvertraging van 100 

ms voordat er tussen de relais wordt geschakeld. Als de 
relais echter niet goed zijn geconfigureerd, kunnen ze 
wel tegelijkertijd worden geactiveerd.

!

Run Rechts Run LinksStop

DigIn 1 DigIn 2 +10 V AnIn GND DigIn 3 DigIn 4 +24 V AnOut +24 V

PTCRelais 1 Relais 2 Relais 3

Menu Beschrijving Instelling

551 Relais 1 (aansluitklemmen 21 
en 22) Rechtsom

552 Relais 2 (aansluitklemmen 23 
en 24) Linksom



CG Drives & Automation 01-5980-03r0 Aansluitingen 21

Wanneer zowel DigIn 1 “Stop” als DigIn 3 “Run Links” 
gesloten zijn terwijl DigIn 1 “Run Rechts” open is, wordt de 
magneetschakelaar voor de netvoeding voor achterwaarts 
draaien (K2) geactiveerd door relais R2 en start de motor in 
de omgekeerde richting. DigIn 3 “Run Links” kan zonder 
gevolg worden geopend tijdens het omgekeerd draaien. Als 
DigIn 2 “Stop” open is, wordt er een stop volgens de 
stopinstellingen in menugroep [340] uitgevoerd. Als de stop 
is voltooid, wordt de magneetschakelaar voor de netvoeding 
voor omgekeerd draaien (K2) gedeactiveerd door relais R2.

Wanneer zowel DigIn 1 “Run Rechts” als DigIn 3 “Run 
Links” tegelijkertijd zijn gesloten, wordt er een stop 
uitgevoerd volgens de stopinstellingen in menugroep [340]. 
In dit geval is een start niet toegestaan.

Een motor kan als volgt overschakelen van rechtsom naar de 
linksom: Open DigIn 1 “Run Rechts” terwijl de motor in de 
rechtsom draait. Sluit daarna DigIn 3 “Run Links”. Als 
gevolg wordt de spanning naar de motor uitgeschakeld en 
wordt de magneetschakelaar voor de netvoeding voor 
rechtsom draaien (K1) gedeactiveerd door relais R1. Na een 
tijdsvertraging van 100 milliseconden wordt de 
magneetschakelaar voor de netvoeding voor linksom (K2) 
geactiveerd door relais R2 en wordt er een start linksom 
uitgevoerd. De motor kan op dezelfde manier schakelen van 
linksom naar rechtsom draaien door het openen van DigIn 3 
“Run Links” bij het draaien in omgekeerde richting en daarna 
het sluiten van DigIn 1 “Run Rechts”.
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4. Richtlijnen bij toepassing

Dit hoofdstuk helpt u om de juiste specificaties en 
functionaliteit voor uw softstarter voor verschillende 
toepassingen te selecteren. 

De volgende middelen worden gebruikt om de juiste keuze 
te maken: 

De normen AC-53
De normen AC-53 worden gedefinieerd in de standaard 
EN(IEC) 60947-4-2:2007 voor elektronische softstarters. 
Het doel van deze normen is om de juiste softstarter te 
kiezen met betrekking tot werkcyclus, aantal keer starten per 
uur en de maximale inschakelstroom.

De lijst met specificaties voor toepassingen
Met deze lijst kan het type specificatie voor de Emotron 
TSA-softstarter worden geselecteerd op basis van het type 
toepassing, zie Tabel 12, pagina 24.

De lijst met functies voor toepassingen
In deze tabel staat een overzicht van de meest gebruikte 
toepassingen en eventuele problemen. Voor elke toepassing 
worden instellingen voor de Emotron TSA-softstarter 
voorgesteld, met verwijzing naar de gebruikte menu's. Zie 
Tabel 13, pagina 26.

4.1 Dimensionering softstarter 
volgens AC-53b

De standaard EN(IEC) 60947-4-2:2007 definieert AC-53b 
als een norm voor het dimensioneren van softstarters voor 
continu draaien met een bypasscontactgever. Dit is de norm 
waarvoor de Emotron TSA is bedoeld.

Voorbeeld specificatie AC-53b
Uitleg van de toegewezen specificatie (zie ook Afb. 16):

1. Nominale stroom (FLC) van softstarter, [ampère]

2. Classificatie (AC-53b voor alle Emotron TSA-modellen)

3. Inschakelstroom uitgedrukt als een veelvoud van FLC

4. Starttijd, [seconden]

5. Bypasstijd, [seconden]

Het voorbeeld betreft Emotron TSA-model 52-056, 
gebruikt voor een pomptoepassing. De toegewezen 
specificatie geeft een stroomspecificatie van 56 A met een 
inschakelstroom van 3,0 x FLC (168 A) gedurende 30 
seconden en met een interval van 330 seconden (5,5 
minuten) tussen de starts (stroom via bypasscontact).

Afb. 16 Werkcyclus

4.2 Specificatie toepassingen
Volgens de norm AC-53b kan een softstarter meerdere 
stroomspecificaties hebben. De Toepassingslijst Tabel 12, 
pagina 24 geeft de aanbevolen stroomsterkte voor de meeste 
toepassingen.

Het Emotron TSA-model wordt geselecteerd op basis van de 
afmetingen van het model en van de werkcyclus van de 
toepassing:

Specificaties AC-53b voor Emotron TSA bouw-
vorm 1:
• AC-53b 3.0-15:345 (normaal bedrijf met bypass)

• AC-53b 5.0-15:345 (zwaar bedrijf met bypass)

Specificaties AC-53b voor Emotron TSA bouw-
vorm 2 - 6:
• AC-53b 3.0-30:330 (normaal bedrijf met bypass)

• AC-53b 5.0-30:330 (zwaar bypass met bypass)

Voorbeeld:
In het vorige voorbeeld, waarin de Emotron TSA 52-056 
wordt gebruikt voor een pomptoepassing, is de aanbevolen 
specificatie "normaal bedrijf" volgens de lijst met 
specificaties voor toepassingen.

56 A: AC-53b 3.0 - 30: 330
    

LET OP: Als u vermogen van de softstarter selecteert, 
zorg dan dat niet alleen FLC (Full Load Current) bekent 
is, maar ook de overige startvereisten.

Start Bypass 

Tijd

Inschakelstroom

Stroom

bedrijf
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Toepassingslijst
In deze lijst staat het typische specificatietype voor de 
machine of toepassing, onderverdeeld in toepassingen met 
"normaal bedrijf" en "zwaar bedrijf" (beide met bypass). Als 
de machine of toepassing niet in deze lijst staat, probeer dan 
een vergelijkbare machine of toepassing te vinden. Neem bij 
twijfel contact op met uw Emotron TSA-leverancier.

Voorbeeld: 
Als de Emotron TSA 52-056 uit het vorige voorbeeld wordt 
gebruikt in bijvoorbeeld een toepassing met een walsmolen, 

dan zouden de specificaties anders zijn op basis van de 
toepassingslijst. Vanwege de hoge inschakelstroom wordt 
een walsmolen beschouwd als een toepassing met zwaar 
bedrijf, waardoor er meer van de softstarter wordt gevraagd. 
De technische gegevens (pagina 145) geven aan dat de 
specificatie van de TSA 52-056 is verlaagd naar 33 A FLC 
voor toepassingen met zwaar bedrijf. Als er een FLC-stroom 
van ongeveer 56 A nodig is voor de walsmolen, wordt 
aangeraden het TSA-model 52-100 te kiezen, waarvoor de 
gespecificeerde stroom voor zwaar bedrijf 60 A is.

Tabel 12 Toepassingslijst

Specificatie voor toepassingen met de Emotron TSA softstarter

Industrie Normale werkcyclus AC53b-3.0 Zware werkcyclus AC53b-5.0

Algemeen en water

Centrifugaalpomp Transporteur

Dompelpomp Menger

Compressor, schroef Agitator

Compressor, zuiger

Ventilator

Blower

Metalen en mijnbouw

Stofverzamelaar Transportband

Slijpmachine Hamermolen

Rotsbreker

Rollenbaan

Walsmolen

Tuimelaar

Kabeltrekmachine

Voedingsmiddelenverwerking

Flessenspoelmachine Centrifuge

Snijmachine Droger

Molen

Palletmachine

Pulp en papier

Herpulpmachine

Versnipperaar

Kraankat

Timmerhout en hout

Bandzaagmachine

Hakmachine

Cirkelzaag

Ontschorsingsmachine

Schaafmachine

Schuurmachine

Petrochemisch

Kogelmolen

Centrifuge

Extruder

Transportschroef

Transport en machine

Kogelmolen

Slijpmachine

Materiaalband

Palletmachine

Pers

Walsmolen

Draaitafel

Kraankat

Roltrap
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4.3 Applicatie Functielijst
In deze lijst staat een overzicht van heel veel verschillende 
toepassingen met eventuele problemen en een mogelijke 
oplossing binnen de functies van de Emotron TSA.

Beschrijving en gebruik van de tabel:

“Toepassing”
In deze kolom staan de verschillende toepassingen. Als de 
machine of toepassing niet in deze lijst staat, probeer dan 
een vergelijkbare machine of toepassing te vinden. Neem bij 
twijfel contact op met uw leverancier.

"Probleem" 
In deze kolom worden mogelijke problemen beschreven die 
zich bij dit soort toepassing kunnen voordoen.

“Oplossing Emotron TSA” 
In deze kolom staat de mogelijke oplossing voor het 
probleem met een van de functies van de Emotron TSA.

“Menu/Hoofdstuk”
Deze kolom stuurt u naar het menu, de menugroep of het 
deel in de handleiding waar u een beschrijving van de 
instellingen voor de functie vindt.
Zo betekent "331=Kwadr Koppel": stel parameter [331] in 
op “Kwadr Koppel”.

Voorbeeld: Hamermolen
• Lineaire koppelbesturing (menu [331], selectie ”Lin 

Koppel”) geeft de beste resultaten.

• Verhoogd aanloopkoppel om een hoog lostrekmoment 
te overwinnen (menu [337], submenu's [3371] en  
[3372]).

• Functie voor alarm bij overbelasting voor 
vastloopbescherming (menu [410] “Last Monitor”, met 
submenu's voor maximaal alarm)

Stopfunctie omkeerrem (stel “Stop Methode” [341] in op 
“Afremmen” en menu [344] op “Omkeer Rem”). Het is 
mogelijk om een “OmkStrmVertr” in menu [346] in te 
stellen.



26 Richtlijnen bij toepassing CG Drives & Automation 01-5924-03r0

.

Tabel 13 Applicatie Functielijst

Toepassing Probleem Oplossing Emotron TSA Menu/Hoofdstuk

POMP

Niet-lineaire aanloop
Kwadratische koppelregeling voor 
kwadratische ladingen

331=Kwadr Koppel 
341=Kwadr Koppel

Waterslag Kwadratische koppelregeling 340
Hoge stroom en pieken tijdens starten Kwadratische koppelregeling 330
Pomp loopt in verkeerde richting Alarm fasenomkering 444

Drooglopen
Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410

Hoge belasting door vuil in pomp
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

COMPRESSOR

Mechanische schok voor compressor, motor 
en transmissies

Lineaire koppelbesturing 330

Kleine zekeringen en lage stroom 
beschikbaar.

Lineaire koppelbesturing en 
stroombegrenzing bij start.

331=Lin Koppel
335

Schroefcompressor loopt in verkeerde richting Alarm fasenomkering 444
Beschadigde compressor als vloeibare 
ammoniak in de compressorschroef komt.

Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Energieverbruik door onbelast draaien van 
compressor

Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410

BLOWER
Mechanische schok voor blower, motor en 
transmissies. Hoge inschakelstroom vereist 
grote kabels en zekeringen.

Koppelbesturing zorgt voor soepel 
starten met minimale mechanische 
stress. 
Inschakelstroom wordt 
geminimaliseerd door 
koppelgecontroleerde start.

331=Lin Koppel

TRANSPORTEUR 

Mechanische schokken voor transmissies en 
getransporteerde goederen.

Lineaire koppelbesturing 330

Transporteurs laden of lossen
Lage snelheid en nauwkeurige 
positieregeling.

350
600

Transporteur vast
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Transportband of -ketting is los, maar de 
motor draait nog

Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410

Starten nadat transportschroef is gestopt 
door overbelasting. 

JOG in omgekeerde richting en daarna 
in vooruit starten.

 7.1, pag. 41

Transporteur vast bij starten Functie rotor vast 422

VENTILATOR 

Hoge inschakelstroom in einde aanloop Kwadratische koppelregeling voor 
kwadratische belastingseigenschappen

330
Versplinterde banden.

Ventilator gaat in verkeerde richting bij 
starten.

Invangen van de motor en soepel 
afremmen tot stilstand en daarna in de 
juiste richting starten.

331=Kwadr Koppel

Band of koppeling kapot Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410
Verstopt filter of gesloten demper.

SCHAAFMACHINE

Belasting met hoge traagheid met hoge vraag 
voor koppel- en stroombesturing.

Lineaire koppelbesturing geeft lineaire 
acceleratie en lage inschakelstroom.

330

Snel stoppen zowel in noodgevallen als voor 
productie-efficiëntie.

Dynamische vectorrem zonder 
magneetschakelaar voor middelzware 
belastingen.

341=Rem
344=Dyn Vect Rem
347

Omkeerrem met externe 
magneetschakelaar voor zware 
belastingen.

341=Rem
344=Omkeer Rem

Hogesnelheidsleidingen
Snelheid transporteur ingesteld op 
basis van analoge uitgang asbelasting 
schaafmachine.

530

Versleten gereedschap
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Kapotte koppeling
Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410
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ROTSBREKER

Hoge traagheid
Lineaire koppelbesturing geeft lineaire 
acceleratie en lage inschakelstroom.

330

Zware belasting bij starten met materiaal Verhoogd aanloopkoppel 337
Laag vermogen als er een dieselgenerator 
wordt gebruikt.

Stroombegrenzing bij start 335

Verkeerd materiaal in breker
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Trillingen tijdens stoppen
Dynamische vectorrem zonder 
contactgever

341=Rem
344=Dyn Vect Rem
347

BANDZAAG

Belasting met hoge traagheid met hoge vraag 
voor koppel- en stroombesturing.

Lineaire koppelaanloop geeft lineaire 
acceleratie en lage inschakelstroom. 

330

Behoefte aan snel stoppen.

Dynamische vectorrem zonder 
magneetschakelaar voor middelzware 
belastingen.

341=Rem
344=Dyn Vect Rem
347 

Omkeerrem met externe 
magneetschakelaar voor zware 
belastingen.

341=Rem 
344=OmkeerRem

Hogesnelheidsleidingen
Snelheid transporteur ingesteld van 
analoge uitgang asbelasting bandzaag

530

Versleten zaagblad
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Kapotte koppeling, zaagblad of band
Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410

CENTRIFUGE

Belasting met hoge traagheid 
Lineaire koppelbesturing geeft lineaire 
acceleratie en lage inschakelstroom.

330

Te hoge belasting of niet-uitgebalanceerde 
centrifuge

Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Gecontroleerde stop

Dynamische vectorrem zonder 
magneetschakelaar voor middelzware 
belastingen.

341=Rem
344=Dyn Vect Rem
347 

Omkeerrem met externe 
magneetschakelaar voor zware 
belastingen.

341=Rem
344=Omkeer Rem

Moet centrifuge in een bepaalde stand 
kunnen openen.

Afremmen tot lage snelheid en daarna 
positioneringscontrole.

340, 350
600, 650

MENGER 

Verschillende materialen 
Lineaire koppelbesturing geeft lineaire 
acceleratie en lage inschakelstroom

330

Viscositeit materiaal moet worden 
gecontroleerd

Analoge uitgang asbelasting 530

Kapotte of beschadigde bladen
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Gebruik minimumalarm 
belastingsmonitor

410

HAMERMOLEN

Zware belasting met hoog losbreekkoppel

Lineaire koppelbesturing geeft lineaire 
acceleratie en lage inschakelstroom.

331=Lin Koppel

Verhoogd aanloopkoppel aan begin van 
aanloop.

337

Vastlopen
Gebruik maximumalarm 
belastingsmonitor

410

Snel stoppen
Omkeerrem met omkeerschakelaar 
voor zware belastingen.

341=Rem
344=Omkeer Rem

Motor geblokkeerd Functie rotor vast 422

Tabel 13 Applicatie Functielijst

Toepassing Probleem Oplossing Emotron TSA Menu/Hoofdstuk
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4.4 Speciale omstandigheden

4.4.1 Kleine motor of lage belasting
De minimale belastingsstroom voor de Emotron TSA 
softstarter is 10% van de nominale stroom voor de 
softstarter. Een uitzondering is de TSA52-016 waarvoor de 
minimale belastingsstroom 2 A is.

Voorbeeld: TSA52-056 met nominale stroom van 56 A 
heeft een minimale stroom van 5,6 A. 

Let wel dat dit de "minimale belastingsstroom" is en geen 
minimale nominale motorstroom.

4.4.2 Omgevingstemperatuur lager 
dan 0 °C

Voor omgevingstemperaturen lager dan 0 °C moet er een 
elektrische verwarming of iets dergelijks in de kast worden 
geïnstalleerd. De softstarter kan uit de buurt van de motor 
worden gemonteerd, omdat de afstand tussen de motor en 
de softstarter niet kritisch is.

4.4.3 Pompbesturing met softstarter 
en frequentieregelaar samen

Het is mogelijk, bijvoorbeeld in een pompstation met twee 
of meer pompen, om één Emotron Frequentieregelaar op 
één pomp en softstarters op de andere pompen te gebruiken. 
De aansturing van de pompen wordt geregeld door de 
pompbesturingsfunctie in de Emotron Frequentieregelaar.

4.4.4 Starten met linksom draaiende 
(omgekeerde) belastingen

Het is mogelijk om een motor rechtsom te laten draaien, 
zelfs als de belasting en de motor elk een andere kant op 
draaien (omgekeerd), zoals bij ventilatoren. Afhankelijk van 
de snelheid en de belasting in de "verkeerde richting". Let op 
dat de stroomsterkte zeer hoog kan zijn.

4.4.5 Draaiende, parallel 
geschakelde motoren

Als parallel geschakelde motoren worden gestart en gaan 
draaien, moet de totale hoeveelheid motorstroom gelijk of 
lager zijn dan het vermogen van de aangesloten softstarter. 
Let wel dat het niet mogelijk is om de interne thermische 
motorbeveiliging of andere afzonderlijke instellingen voor 
elke motor te gebruiken. De startaanloop kan bijvoorbeeld 
alleen worden ingesteld voor een gemiddelde aanlooptijd 
voor alle aangesloten motoren. Dit betekent dat de starttijd 
per motor kan verschillen. Ook worden de alarmniveaus/-
marges voor de belastingsmonitor toegepast voor de 
gemiddelde asbelasting van de aangesloten motoren. U kunt 
dit probleem omzeilen door een aantal functies en alarmen 
uit te schakelen.

Voor parallel geschakelde motoren wordt koppelbesturing 
niet aanbevolen vanwege de kans op schommelingen tussen 
de motoren. Dan wordt spanningsregeling met of zonder 
stroombegrenzing aanbevolen. Het gebruik van de 
remfunctie wordt niet aanbevolen voor parallel geschakelde 
motoren.

4.4.6 Draaiende, aan elkaar 
gekoppelde motoren

Als motoren die mechanisch zijn gekoppeld worden gestart 
en draaien, maar met één softstarter aangesloten op elke 
motor, dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste is om de 
motoren tegelijkertijd te starten met spanningsbesturing met 
of zonder stroombegrenzing. De tweede mogelijkheid is om 
één motor eerst met koppel- of spanningsbesturing te starten 
en als de motor het volledige motortoerental heeft bereikt, 
wordt de spanning naar de andere motoren verhoogd met 
spanningsbesturing.

4.4.7 Warmteverspreiding in kasten
Neem voor richtlijnen over de berekening van de 
warmteverspreiding in kasten contact op met de leverancier 
van uw kast. De vereiste gegevens staan in “Technische 
gegevens”, hoofdstuk 13. pagina 145. 

4.4.8 Isolatietest op motor
Als de motor met hoogspanning wordt getest, bijvoorbeeld 
bij een isolatietest, moet de softstarter worden losgekoppeld 
van de motor. Dit komt omdat de softstarter ernstig 
beschadigd raakt door de hoge testspanning.

4.4.9 Gebruik boven 1.000 m
Alle specificaties zijn voor gebruik bij maximaal 1.000 m 
boven zeeniveau.

Als de softstarter bijvoorbeeld op een hoogte van 3.000 m 
wordt gebruikt, moet het vermogen van de softstarter 
worden verlaagd en is er waarschijnlijk een model met een 
hoger vermogen nodig om de taak uit te voeren. U vindt 
meer informatie in paragraaf 13.3.2, pagina 148.
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4.4.10 Agressieve omgevingen
De Emotron TSA is standaard voorzien van prints met 
coating om de kans op corrosie door chemische gassen te 
verkleinen. Zie voor specificaties voor de vervuilingsklasse 
paragraaf 13.3, pagina 148 .

4.4.11 IT-aardingssysteem
Distributiesystemen kunnen zijn voorzien van een IT-
geïsoleerd aardingssysteem, waardoor de werking niet wordt 
onderbroken als er zich een aardingsfout voordoet. Als u de 
Emotron TSA in deze systemen wilt gebruiken, moet u een 
optioneel IT-net bestellen. 

Als u een softstarter zonder optioneel IT-net hebt, kan de 
softstarter worden aangepast. Neem hiervoor contact op met 
uw plaatselijke servicepartner van CG Drives & 
Automation.

4.4.12 Relais aardingsfout
Er kan een relais voor aardingsfouten worden gebruikt om 
de motor en kabels te beschermen (niet voor de veiligheid 
van mensen). U kunt onnodig activeren door laadstromen 
van filtercondensatoren voorkomen door een 
aardlekbeveiligingsschakelaar met tijdsvertraging 
gespecificeerd voor een lekstroom van 300 mA te kiezen.

4.4.13 Andere besturingsspanning
Het powerboard moet worden aangesloten op een 
enkelfasige regelvoeding van 100-240 VAC. Als die niet 
beschikbaar is, moet er een transformator worden gebruikt. 
Deze transformator moet worden aangesloten zoals in Afb. 
17.
De transformator moet in staat zijn een voeding van 50 VA 
of meer te leveren. Dit artikel is geen optie van CG.

Afb. 17 Voorbeeld van bedrading bij gebruik van transformator voor 380 - 500 VAC

Transformator
Emotron TSA
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5. Aan de slag

Dit hoofdstuk is een stapsgewijze handleiding die u laat zien 
hoe u de motor het snelst aan het draaien krijgt. Wij laten u 
twee voorbeelden zien: met externe bediening en met 
bediening via het bedienpaneel.

5.1 Checklijst
• Controleren of de motor en de voedingsspanning 

overeenkomen met de waarden op het typeplaatje van de 
softstarter.

• De softstarter monteren (hoofdstuk 2. pagina 9).

• Sluit de 3-fase voedingsspanningskabels aan op de 
aansluitingen bovenop de softstarter (paragraaf 3.1, 
pagina 12).

• Sluit de motorkabels aan op de aansluitingen op de 
onderkant van de softstarter (paragraaf 3.1, pagina 12).

• De besturingsvoeding aansluiten (paragraaf 3.1, pagina 
12).

• Ervoor zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende 
plaatselijke voorschriften.

Externe (I/O) bediening:
• De I/O-besturingskabels aansluiten (paragraaf 3.3, 

pagina 15).

• De 3-fase netspanning en de besturingsvoeding 
aansluiten.

• Taal selecteren (menu [211], paragraaf 8.2.1, pagina 59).

• Motorgegevens instellen (menu [220] - [227], paragraaf 
8.2.3, pagina 63).

• De real-time klok instellen (menu [740], paragraaf 8.7.4, 
pagina 123)

• Een testrun uitvoeren met extern I/O-startcommando.

Werking van het bedienpaneel:
• De 3-fase netspanning en de besturingsvoeding 

aansluiten.

• Taal selecteren (menu [211], paragraaf 8.2.1, pagina 59).

• Motorgegevens instellen (menu [220] - [227], paragraaf 
8.2.3, pagina 63).

• De real-time klok instellen (menu [740], paragraaf 8.7.4, 
pagina 123)

• Bediening via het toetsenbord selecteren (menu [2151], 
paragraaf 7.1.1, pagina 41).

• Een testrun vanaf het bedienpaneel uitvoeren.

5.2 Netvoeding en 
motoraansluiting

De softstarter tussen de 3-fase netvoeding en de motor 
aansluiten. Zie voor de betreffende aansluitingen de 
onderstaande tabel.

De netvoedings- en motorkabels volgens de lokale 
voorschriften dimensioneren. De kabels moeten bestand zijn 
tegen de belastingsstroom van de softstarter (zie  
“Technische gegevens” op pagina 145). 

5.2.1 De voedingspanningskabels 
aansluiten

De aansluiting van de voedingspanningskabels wordt 
getoond in paragraaf 3.1, pagina 12. De Emotron TSA 
softstarter heeft standaard een ingebouwd RFI-
netspanningsfilter dat voldoet aan categorie C1, geschikt 
voor omgeving B.

5.2.2 De motorkabels aansluiten
De aansluiting van de motorkabels wordt aangegeven in 
paragraaf 3.1, pagina 12.

5.2.3 De besturingsvoeding 
aansluiten

De besturingsvoeding wordt aangesloten op de 
aansluitklemmen N en L op het powerboard (Afb. 19).

WAARSCHUWING! 
De montage, de bedrading en het in gebruik 
nemen van het apparaat moeten worden 
uitgevoerd door voldoende opgeleid en 

gekwalificeerd personeel. 
Tabel 14 Netvoeding en motoraansluiting

L1, L2, L3
PE

Netvoeding, 3-fase
Aarding

T1, T2, T3 Motoruitgang, 3-fase
Motoraarde

WAARSCHUWING!
Om veilig te kunnen werken, moet de 
netspanningsaarde worden verbonden met 
de PE en de aarde van de motor met .



32 Aan de slag CG Drives & Automation 01-5980-03r0

5.3 Standaard-toggle-lus
Er is een standaard-toggle-lus om de eerste gegevens 
gemakkelijker in te stellen, zie Afb. 18. Deze lus bevat de 
benodigde menu’s die moeten worden ingesteld voordat de 
softstarter voor het eerst wordt gestart. Druk op de toets 
Toggle om bijvoorbeeld menu [740] te openen, gebruik 
daarna de volgende toetsen om naar de submenu's te gaan 
([741] en verder) en voer de parameters in. Als u nogmaals 
op de toets Toggle drukt, wordt het volgende toggle-menu 
weergegeven.

Afb. 18 Standaard-toggle-lus

5.4 Externe I/O-bediening
Over het algemeen worden er externe signalen gebruikt om 
de softstarter en de motor te bedienen. In dit voorbeeld ziet 
u de instellingen van een standaardmotor waarvoor een 
externe startknop wordt gebruikt.

De stuursignaalkabels aansluiten
De minimale bedrading voor een extern bediende start 
wordt hieronder in Afb. 19 aangegeven. In dit voorbeeld 
draaien de motor/softstarter met een voorwaartse rotatie. Zie 
paragraaf 3.4, pagina 17 voor andere 
bedradingsvoorbeelden.

We raden u aan om afgeschermd stuursignaalkabels met 
flexibele draad tot maximaal 1,5 mm2 of massieve draad tot 
2,5 mm2 te gebruiken.

Sluit een externe startknop aan tussen aansluitklem 18 (+24 
VDC) en 11 (DigIn 1, Run FWD). Verander de instelling in 
menu [21A] naar “Niveau” (niveausturing). Verander de 
instelling voor DigIn 2 in menu [522] naar “Uit”.

Afb. 19 Minimale bedrading voor extern bediende start met 
niveausturing.

Spanning inschakelen
Als de 3-fase netvoeding en besturingsvoeding zijn 
ingeschakeld, wordt de softstarter gestart en draait de interne 
ventilator (alleen bij bouwvormen 2-6) gedurende 5 
seconden.

Basisgegevens instellen

Standaard-toggle-lus
Er is een standaard-toggle-lus om de eerste gegevens 
gemakkelijker in te stellen, zie Afb. 18. Deze lus bevat de 
benodigde menu’s die moeten worden ingesteld voordat de 
softstarter voor het eerst wordt gestart. Druk op de toets 
Toggle om bijvoorbeeld menu [740] te openen, gebruik 
daarna de volgende toetsen om naar de submenu's te gaan 
([741] en verder) en voer de parameters in. Als u nogmaals 
op de toets Toggle drukt, wordt het volgende toggle-menu 
weergegeven.

Afb. 20 Standaard-toggle-lus

Voer de basisgegevens in, dus taal, tijd en motorgegevens 
voor de aangesloten motor. De motorgegevens worden 
gebruikt bij de berekening van de volledige operationele 
gegevens in de softstarter.

LET OP: De standaardinstelling is flankbediening (menu 
[21A] ingesteld op “Flank”) om aan de machinerichtlijn 
te voldoen.

Toggle-lus

Naar submenu's

Start /Stop

Powerboard

Controlprint

100-240 V

PE

Toggle-lus

Naar submenu's
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U kunt instellingen wijzigen met de toetsen van het 
bedienpaneel. Zie voor meer informatie over het 
bedienpaneel en de menustructuur hoofdstuk 6. pagina 35.

Menu [100], “Startvenster” wordt bij het starten 
weergegeven.

1. Druk op  om menu [211] "Taal" weer te geven. 
Kies de taal met de toetsen  en . 
Bevestig met .

2. Druk op  om menu [221] "Motor Spann" weer te 
geven en stel de nominale motorspanning in. Verander 
de waarde met de toetsen  en . Bevestig met .

Voer de volgende instellingen op ongeveer dezelfde manier 
uit:

3. Stel motorfrequentie in [222] 

4. Stel motorvermogen in [223]

5. Stel motorstroom in [224].

6. Stel motortoerental in [225].

7. Stel arbeidsfactor in (cos) [227].

8. Druk op  om menu [740] "Klok" weer te geven. 

9. Druk op  om menu [741] "Tijd" weer te geven. Pas 
de tijd aan met de toetsen  en . Gebruik om de 
instelling voor hh.mm.ss te activeren de toetsen  of 

.
Bevestig met .

10. Druk op  om menu [742] "Datum" weer te geven en 
stel de datum in.
Bevestig met .

11. Schakel de voeding uit.
12. Sluit digitale en analoge ingangen/uitgangen aan zoals in

Afb. 19. 
13. Schakel de voeding in.

Testrun met extern startcommando
De installatie is nu klaar en u kunt op de externe startknop 
(contact gesloten) drukken om de motor te starten.

U kunt de motor stoppen door het startcommando los te 
koppelen (contact open). 

5.5 Werking van het 
bedienpaneel

Via het bedienpaneel kan er een handmatige testrun wordt 
uitgevoerd. In dit voorbeeld laten we zien hoe u dit bij een 
standaardmotor kunt doen.

Spanning inschakelen
Als de 3-fase netvoeding en besturingsvoeding zijn 
ingeschakeld, wordt de softstarter gestart en draait de interne 
ventilator (alleen bouwvormen 2-6) gedurende 5 seconden.

Basisgegevens instellen
Voer de basisgegevens in, dus taal, tijd en motorgegevens 
voor de aangesloten motor. Doe dit hetzelfde als voor 
“Externe I/O-bediening” op pagina 32. 
Voer de stappen 1 - 10 uit. 

Druk daarna op  totdat u teruggaat naar menu [100], 
”Startvenster”.

Handmatige bediening selecteren
1. Druk op  om menu [200] "Hoofdinstellingen" weer 

te geven.

2. Druk op  om menu [210] "Bedrijf" weer te geven.

3. Druk op  totdat u naar menu [215] “Stuur bron” 
gaat en druk daarna op  om naar submenu [2151] 
“Start/Stp” te gaan.

4. Selecteer "Int Toetsen" met de toets . 
Druk op  om te bevestigen.

Testrun vanaf bedienpaneel
Druk op de toets  op het bedienpaneel om de motor 
rechtsom te laten draaien.

U kunt de motor stoppen door op de toets  op het 
bedienpaneel te drukken. 

LET OP: Als u een andere startmethode dan de 
standaardmethode “lineaire koppelbesturing” wilt 
gebruiken, zie 7.1.2, pagina 35

LET OP: Als de interne bypassrelais is geactiveerd, hoort 
u drie duidelijke klikken.

LET OP: Als u een andere stopmethode dan de 
standaardmethode “Uitlopen” wilt gebruiken, zie 7.1.2, 
pagina 35 en menu [341].

NQE1
TGO

NQE1
TGO

NQE1
TGO

LET OP: Als de interne bypassrelais is geactiveerd, hoort 
u drie duidelijke klikken.

LET OP: Als u een andere stopmethode dan de 
standaardmethode “Uitlopen” wilt gebruiken, zie 7.1.2, 
pagina 35 en menu [341].
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6. Bediening via het bedienpaneel

Het bedienpaneel toont de status van de softstarter en wordt 
gebruikt om alle parameters in te stellen. Het is ook 
mogelijk om de motor direct vanaf het bedienpaneel te 
besturen.

Afb. 21 Bedienpaneel

6.1 Display
De display heeft achtergrondverlichting en bestaat uit 2 
regels met ruimte voor 16 tekens per regel. De display is 
onderverdeeld in zes gebieden. 

De verschillende gebieden in het venster Startvenster 
worden hieronder beschreven:

Afb. 22 LC-display

LCD-display

LED's

Bedienings-

Toets Toggle

Functietoetsen

toetsen

221 Motor Spann
Stp M1: 400 V

A C

D F

B

E

Gebied A: Geeft het actuele menunummer aan (3 of 4 
cijfers).

Gebied B: Geeft aan dat het menu in de toggle-lus zit 
(pagina 38) aangegeven met  en/of dat de 
softstarter is ingesteld voor lokale bediening 
(pagina 38), aangegeven met .

Gebied C: Geeft de afgekorte naam van het actieve menu 
aan, bijvoorbeeld parameter of beschrijving van 
de inhoud. 

Gebied 
D:

Geeft de status van de softstarter aan (3 tekens).

De volgende statusindicaties zijn mogelijk:

Acc: motor start

Dec: motor stopt

I2t: actieve I2t motorbeveiliging

Run: motor draait met maximaal toerental

Jog: motor draait met jog-toerental

Trp: getript

 Stp: motor is gestopt

Gebied E: Toont actieve parameterset: , ,  of ; 
en als het een motorparameter is: M1, M2, M3 
of M4.

Toont een knipperende cursor als er een 
verandering aan de actuele menuparameter 
wordt uitgevoerd.

Geeft ook een “S” aan om een zachte trip aan te 
geven en “A” als 
het maximale aantal pogingen voor autoreset is 
overschreden.

Gebied F: Geeft de instelling of keuze in het actieve menu 
weer (leeg op het 1e en 2e menuniveau). 

Toont waarschuwingen en alarmmeldingen.
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6.2 LED-indicatoren
De drie lampjes onder de display geven de operationele 
status van de softstarter en de motor/machine aan (zie Afb. 
23). Afhankelijk van de bedieningsmodus knipperen de 
lampjes TRIP en RUN ook om de gebruiker te 
waarschuwen voor een gebeurtenis of actie. In de Tabel 15 
hieronder staat een beschrijving van de verschillende LED-
signalen. Afb. 23 LED-indicatoren

*) Frequentie: 1 Hz=1 keer knipperen per seconde; 2 Hz=2 keer knipperen per seconde

6.3 Bedieningstoetsen
De bedieningstoetsen  worden gebruikt om rechtstreeks de 
commando’s RUN, STOP of RESET te geven. Standaard 
zijn de toetsen START en STOP uitgeschakeld en worden 
de commando's extern ingesteld (via de digitale ingang). 

Zie voor het inschakelen van de START-commando's 
(omgekeerde en voorwaartse run) met de bedieningstoetsen 
de beschrijving in paragraaf 7.1.1, pagina 41, menu [2151].

De toets RESET is standaard geactiveerd. Deze blijft actief 
zolang een van de alternatieven voor het toetsenbord is 
geselecteerd in menu [216]. 

Als de Enable-functie is geprogrammeerd op een van de 
digitale ingangen, moet deze ingang actief zijn voor het 
toestaan van START-/STOP-commando’s vanaf het 
bedienpaneel.

RUN
(groen)

TRIP
(rood)

VOEDING
(groen)

Tabel 15 LED-indicatie 

LED-symbool:

Status:

AAN
NORMAAL KNIPPEREN (2 

Hz)*
LANGZAAM KNIPPEREN (1 

Hz)*
UIT

VOEDING 
(groen)

Netvoeding 
voeding aan

---------------- --------------- Voeding uit

TRIP
(rood)

Softstarter getript Waarsch Wachten op autoreset van 
trip (LED's RUN en TRIP 
knipperen tegelijkertijd)

Geen Trip

RUN (groen)
Draaien op volle snel-
heid

Aanlooptijd en aflooptijd Softstarter niet actief

Tabel 16 Commando's bedieningstoetsen.

RUN OMGEKEERD 
STARTEN

Starten met omge-
keerde (links) rotatie.
(Hiervoor is een 
omkeerrelais nodig).

STOP/RESET
Stop motor.
Reset softstarter (na 
een trip).

START VOORWAARTSE 
RUN

Starten met voor-
waartse (rechts) rota-
tie.

LET OP: Het is niet mogelijk om de Run/Stop-
commando’s tegelijkertijd vanaf het toetsenbord en 
extern vanaf de klemmenstrook te activeren. Behalve 
voor de JOG-functie die een startopdracht kan geven, zie 
“Functies voor de kruipsnelheid (jog)” op pagina 42.
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6.4 Functietoetsen
De functietoetsen bedienen de menu’s en worden daarnaast 
gebruikt voor het programmeren en aflezen van alle menu-
instellingen.

6.4.1 Functie toets +/- 
Als u handmatig een waarde of selectie wilt wijzigen of als u 
een nieuwe waarde wilt invoeren, kunt u de toetsen “+” en “-
” gebruiken. Deze functie is alleen actief als het toetsenbord 
ontgrendeld is (het is standaard ontgrendeld), menu [218].

Selectie van parameter wijzigen
U kunt een selectie in een menu wijzigen door met de 
toetsen “+” of “-” tussen de beschikbare alternatieven te 
wisselen. De cursor links (gebied  E) knippert ondertussen. 
U kunt een selectie bevestigen met ENTER; de cursor stopt 
met knipperen.

Parameterwaarden bewerken
De meeste parameters kunnen tijdens bedrijf worden 
gewijzigd zonder de softstarter te stoppen.

De parameters die niet tijdens bedrijf kunnen worden 
gewijzigd, worden in deze handleiding aangegeven met een 
slotsymbool: .

• U kunt een parameterwaarde wijzigen met de toetsen 
“+” of “-”. De cursor links knippert terwijl de waarde 
wordt verhoogd of verlaagd. Als u de toetsen "+" of "-" 
ingedrukt houdt, wordt de waarde steeds hoger of lager. 

• Voor grotere wijzigingen kunt u ook direct met de cursor 
een cijfer kiezen met de toetsen PREV en NEXT, en dit 
dan veranderen met de toetsen “+” of “-”.

• Druk op de Toggle-toets om het teken van de ingevoerde 
waarde te wijzigen (alleen voor bepaalde parameters). 
Het teken van de waarde verandert ook als nul wordt 
gepasseerd. 

• Druk op ENTER om de waarde te bevestigen. De cursor 
links stopt met knipperen.

• Druk op ESC om de bewerkingsmodus af te sluiten.

De blokkeringscode invoeren
De blokkeringscode in menu [218] wordt ingevoerd van 
rechts naar links, de positie die door de cursor wordt 
aangegeven. Het cijfer wordt ingesteld door met de toetsen 
+/- te bladeren en de cursor wordt met de toets PREV naar 
links verplaatst, om het volgende symbool in te voeren. De 
toets NEXT kan dan worden gebruikt om naar rechts te 
gaan en eventueel iets te wijzigen. Als u klaar bent, kunt u 
bevestigen met ENTER.

Deze methode wordt ook gebruikt voor nieuwe invoeren, 
bijvoorbeeld bij Gebr.Eenheid of Unit Naam. Cijfers of 
tekens worden van rechts naar links op dezelfde manier als 
hierboven toegevoegd.

6.4.2 Functie Jog-toets
De toetsen “+” en “-” kunnen worden geprogrammeerd voor 
jogging, waardoor er een handmatige jog-start kan worden 
uitgevoerd vanaf het bedienpaneel door de toets ingedrukt te 
houden. 

Zie voor het activeren van de functie van de Jog-toets 
“Functies voor de kruipsnelheid (jog)” op pagina 42.

Als u de functie van de Jog-toets wilt uitschakelen, 
ontgrendel het toetsenbord in menu [218]. 

Tabel 17 Commando's functietoetsen.

ENTER
Ga naar een lager menuniveau.
Bevestig een gewijzigde instel-
ling.

ESCAPE

Ga naar een hoger menuni-
veau.
Negeer een gewijzigde instel-
ling (zonder bevestiging).

PREVIOUS

Ga naar een vorig menu binnen 
hetzelfde niveau.
Verplaats de cursor een positie 
naar links.

NEXT

Ga naar het volgende menu 
binnen hetzelfde niveau.
Verplaats de cursor een positie 
naar rechts.

- (MINUS)
of
JOG REV

Verlaag een waarde.
Wijzig een keuze.
Of:
Start omgekeerde jog-functie.

+ (PLUS)
of
JOG FWD

Verhoog een waarde.
Wijzig een keuze.
Of:
Start voorwaartse jog-functie.

LET OP: als u tijdens bedrijf een functie probeert te 
wijzigen die alleen kan worden gewijzigd als de motor is 
gestopt, wordt de melding “Eerst Stop” weergegeven.

LET OP: Als het bedienpaneel is vergrendeld, kunt u de 
toetsen +/- alleen in het menu [218] “Code Blokk” 
gebruiken. 
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6.5 Toets Toggle en Lokaal/Ext.
Deze toets heeft twee functies: wisselen 
tussen geselecteerde menu's (toggle) en 
schakelen tussen lokale en externe bediening. 

Als de toets is geprogrammeerd voor “Toggle” 
(standaard in menu [2171]), dan werkt alleen 

de "Toggle"-functie.

Als de toets voor “Lokaal/Ext” in menu [2171] is 
geprogrammeerd, kan deze alleen worden gebruikt om 
tussen de lokale en externe bediening van de softstarter 
worden gebruikt.

Als de toets is geprogrammeerd voor “Combinatie” in menu 
[2171], kan de toets op de volgende manier voor beide 
functies worden gebruikt:

• Eén seconde ingedrukt houden voor toggle-functie.

• De toggle-toets langer dan vijf seconden ingedrukt om te 
schakelen tussen Lokale en Externe functie, zie “Functie 
Lokaal/Ext” op pagina 38.

Bij het bewerken van parameterwaarden kan de toggle-toets 
worden gebruikt om het teken van de waarde te wijzigen.

6.5.1 Toggle-functie
Het gebruik van de toggle-functie maakt het mogelijk om 
eenvoudig door de gekozen menu’s in een lus te bladeren. 
De toggle-lus kan maximaal tien menu’s bevatten. Standaard 
bevat de toggle-lus de menu’s die nodig zijn voor Aan de 
slag. U kunt de toggle-lus ook gebruiken om een snelmenu 
aan te maken voor de parameters die het meest van belang 
zijn voor uw specifieke toepassing.

Een menu toevoegen aan de toggle-lus
1. Ga naar het menu dat u aan de lus wilt toevoegen.

2. Druk de Toggle-toets in en houd deze ingedrukt terwijl 
u ook op de toets "+" drukt.

3. Controleer of er een “ ” rechts van het menunummer 
worden weergegeven (gebied B).

Een menu verwijderen uit de toggle-lus
1. Ga met de toggle-toets naar het menu dat u wilt verwij-

deren.

2. Druk de Toggle-toets in en houd deze ingedrukt terwijl 
u op de toets "-" drukt. 

3. Controleer of het symbool “ ” niet meer rechts van het 
menunummer wordt weergegeven.

Alle menu’s verwijderen uit de toggle-lus
1. Druk de Toggle-toets in en houd deze ingedrukt terwijl 

u op de toets ESC drukt. 

2. Bevestig met ENTER. 

Standaard-toggle-lus
Afb. 24 toont de standaard-toggle-lus. Deze lus bevat de 
benodigde menu’s die moeten worden ingesteld voordat de 
softstarter voor het eerst wordt gestart. Druk op de Toggle-
toets om bijvoorbeeld menu [211] te openen. Gebruik 
daarna de toets NEXT om naar de submenu's ([212] en 
verder) te gaan en de parameters in te voeren. Als u 
nogmaals op de toets Toggle drukt, wordt het volgende 
toggle-menu weergegeven.

Afb. 24 Standaard-toggle-lus

Indicatie van menu’s in toggle-lus
Menu’s in de toggle-lus worden aangegeven met een  in 
gebied B van de display.

6.5.2 Functie Lokaal/Ext
Met de functie Lokaal/Ext. kunt u vanaf het bedienpaneel 
tussen lokale en externe bediening van de softstarter 
schakelen. De functie Lokaal/Ext. van de toets is standaard 
uitgeschakeld. Schakel de functie in menu [2171] in.

De functie Loc/Ext. kan ook worden gewijzigd via de DigIn, 
zie menu “Digitale ingangen [520]”.

Bedieningsmodus wijzigen
1. Houd de toets Lokaal/Ext. vijf seconden ingedrukt, tot-

dat “Lokaal?” of “Extern?” wordt weergegeven

2. en bevestig daarna met ENTER

3. of annuleer met ESC.

Als u de toets LOKAAL/EXT. gebruikt, is het belangrijk om 
te definiëren wat LOKAAL en EXTERN betekenen:

Lokale modus
De functie “LOKAAL” wordt ingesteld in het menu 
“LokRunCtrl” [2173], waarvoor de fabrieksinstelling 
“Toetsen” is. De actuele status van de softstarter verandert 
niet, dus de Run/stop-voorwaarden blijven precies hetzelfde. 
Als de softstarter is ingesteld voor lokale bediening, wordt 
" " weergegeven in gebied B van de display (afgewisseld 
met " " als het ook een toggle-lus-menu is).

LET OP: houd de Toggle-toets niet langer dan vijf 
seconden ingedrukt zonder op de toets "+", "-" of ESC te 
drukken. Hierdoor kan namelijk de functie Lokaal/Ext. 
van deze toets worden geactiveerd. Zie menu [2171].

212

Toggle-lus

Naar submenu's
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Externe modus
De functie “EXTERN” wordt gedefinieerd in menu [2151] 
“Start/Stp”, waar de standaardwaarde “Extern” is.

U kunt de actuele lokale of externe status van de 
softstarterbediening controleren via het signaal “Lokaal/
Ext.” op de relais [550]. Als de softstarter is ingesteld op 
“LOKAAL”, is het signaal op het relais actief/hoog. In 
“EXTERN” is het signaal niet actief/laag.

6.6 De menustructuur
De menustructuur bestaat uit 4 niveaus: 

Deze opbouw is als gevolg hiervan onafhankelijk van het 
aantal menu’s per niveau.

Een menu kan bijvoorbeeld twee selecteerbare menu's 
hebben (Jog [350]) of het kan 12 selecteerbare menu's 
hebben (Motordata [220]). 

Afb. 25 Menustructuur

6.6.1 Het hoofdmenu
In dit deel vindt u een korte beschrijving van de functies in 
het hoofdmenu. Zie hoofdstuk 8. pagina 57 voor een 
uitgebreide beschrijving van de inhoud onder elk 
hoofdmenu.

100 Startvenster
Wordt weergegeven bij het opstarten; in dit menu staan twee 
actuele processignalen (standaard elektrische voeding en 
stroom). Het menu is programmeerbaar voor een aantal 
andere uitlezingen.

200 Hoofdinstellingen
Hier staan de belangrijkste instellen om de softstarter te 
kunnen bedienen, waarbij de instellingen voor de 
motorgegevens het belangrijkste zijn. De menugroep bevat 
ook instellingen voor beveiliging en communicatie.

300 Proces
In dit menu staan instellingen die meer van toepassing zijn 
op de toepassing, zoals instellingen voor starten, stoppen en 
de Jog-modus.

400 Procesbeveiliging
Sommige beveiligingsinstellingen, zoals de 
belastingsmonitor, kunnen onder dit menu worden 
geconfigureerd om machine en proces tegen schade te 
beschermen. 

500 I/O’s en virtuele verbindingen
Instellingen voor ingangen en uitgangen worden hier 
ingevoerd.

600 Logische functies en timers
In dit deel staat een aantal vrij programmeerbare blokken.

700 Bedrijf/status weergeven
In dit menu kunt u operationele gegevens (vermogen, 
koppel, stroom, enz.) bekijken, samen met statusinformatie 
over bijvoorbeeld in- en uitgangen.

800 Tripgeheugen bekijken
Hier ziet u de laatste 9 trips in het tripgeheugen.

900 System Data
Dit menu bevat informatie over het model en de 
softwareversie van de softstarter.

Hoofdmenu
1e niveau

Het eerste teken in het menunummer.

2e niveau Het tweede teken in het menunummer.

3e niveau Het derde teken in het menunummer.

4e niveau Het vierde teken in het menunummer.

LET OP: als er binnen één niveau meer dan 9 menu’s zijn, 
gaat de nummering verder in alfabetische volgorde (A, 
B, C, ...).

Hoofdmenu

2e niveau

3e niveau

4e niveau
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7. Belangrijkste kenmerken

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van de belangrijkste 
functies van de Emotron TSA-softstarter gegeven. 

7.1 De Start-, Stop- en Run-
functies instellen

7.1.1 Start- en stopbesturing
De stuursignalen voor starten en stoppen kunnen worden 
gegeven vanaf het bedienpaneel met de bedieningstoetsen, 
via externe bediening (dus programmeerbare I/O) of via 
seriële communicatie. De startcommando's vanaf de 
verschillende besturingsbronnen zijn afhankelijk van de 
rotatierichting van de motor die voor de motor is 
geselecteerd (zie Afb. 26). Volg de procedure in Afb. 27 voor 
het instellen van de start- en stopsignalen.

Afb. 26 Rotatierichting

Afb. 27 Beslissingsstructuur Run/Stop

Zie voor het configureren van de programmeerbare I/O de 
beschrijving voor de betreffende ingang/uitgang. Zie voor 
een lijst met de verschillende mogelijkheden paragraaf 7.4, 
pagina 54.

Interne en externe besturingsmodus
Er wordt een extra mogelijkheid voor start- en stopbesturing 
gegeven met de functie LOKAAL/EXT. van de toggle-toets 
(instellen van “LOKAAL/EXT” in het menu “FunctieTts” 
[2171]). De gebruiker moet zelf de functies “EXT.” en 
“LOKAAL” in de menu's voor “Run/Stp Sig” [2151] en 
“LokRunCtrl” [2173] instellen. In dat opzicht kan er met de 
toets LOKAAL/EXT. niet alleen tussen het bedienpaneel en 
de I/O-besturing worden gewisseld, maar kan de toets ook 
worden gebruikt om snel te wisselen tussen de locaties voor 
de start- en stopbesturing. Zie de beschrijving in paragraaf 
6.5.2, pagina 38.

7.1.2 Start- en stopmethodes
De methodes voor het starten en stoppen van de motor 
kunnen worden geconfigureerd in de menu's [330] 
“StartInstel” en [340] “StopInstel”. Zie de beschrijvingen in 
paragraaf 8.3.3, pagina 80.

Het is ook mogelijk om een “Startlimiet” [235] als onderdeel 
van de acties voor het beschermen van de softstarter toe te 
passen. De functies die hierbij kunnen worden gebruikt, zijn 
vooral tijdsinstellingen, bijvoorbeeld het beperken van het 
aantal starten per uur of een minimale tijdsvertraging tussen 
starten instellen. Zie voor richtlijnen voor specifieke 
toepassingen “Applicatie Functielijst” op pagina 25.

Als de functie voor de belastingsmonitor [410] is geactiveerd 
(pagina 48), kan deze eventueel worden gebruikt om een 
vertragingstijd voor starten voor de belastingsmonitor  [417] 
in te stellen om foutieve alarmen tijdens het starten te 
voorkomen als gevolg van de hoge startstroom.

Spinrem
Spinrem kan worden gekozen als een digitale ingang [520], 
zie paragraaf 8.5.2, pagina 96. Het remmen wordt dan 
gestart vanuit een inactieve of actieve toestand (tijdens het 
draaien), door de ingang te activeren. Dit betekent dat de 
softstarter een vrijlopende motor kan "vangen" en deze 
daarna tot stilstand afremt. 

Rechtsom

Linksom
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7.1.3 Functies voor de kruipsnelheid 
(jog)

De kruipsnelheid (jog) kan onafhankelijk van een start of 
stop worden geactiveerd, via het bedienpaneel met de jog-
toetsen, via de externe I/O-besturing of via seriële 
communicatie.

Volg de procedure in Afb. 28 om de methode te kiezen 
waarmee de functie voor de kruipsnelheid wordt gekozen.

Afb. 28 Beslissingsstructuur kruipsnelheid

De instellingen voor de rotatierichting van alle betrokken 
parameters in de functie voor de kruipsnelheid moeten op 
elkaar zijn afgestemd. Zie Table 18 hieronder.

1) Standaardwaarde die in het betreffende menu kan 
worden gewijzigd.

7.1.4 Prioriteit Start/Stop-signaal
Een commando voor kruipsnelheid heeft een lagere 
prioriteit dan een normaal startcommando, dus als de 
softstarter al draait, wordt het commando voor 
kruipsnelheid genegeerd. Als de softstarter in de 
kruipsnelheid staat, gaat een normaal startcommando voor 
en wordt de motor op maximaal toerental gestart.

Een commando “Enable” (instellen via Digin [520]) heeft 
de hoogste prioriteit en gaat voor een normaal start-/
stopcommando en een commando voor kruipsnelheid. Als 
“Enable” niet actief is, is het niet mogelijk om een normale 
start of start met kruipsnelheid uit te voeren. De totale 
prioriteitvolgorde staat in Table 19 hieronder.

7.1.5  Motorgegevens instellen
Voor optimale prestaties moet de Emotron TSA-softstarter 
worden geconfigureerd op basis van het typeplaatje van de 
motor. De menu's hiervoor staan in paragraaf 8.2.3, pagina 
63; menugroep [220]. De motorgegevens worden verwerkt 
als een parameterset (een van vier: M1- M4). Motor M1 is 
standaard gekozen en ingevoerde motorgegevens gelden voor 
motor M1. Als er verschillende motoren worden gebruikt, 
moeten de motorgegevens worden opgeslagen onder 
verschillende motorsets, geselecteerd in menu [212]. Zie ook 
“Motorgegevens in parametersets verwerken” op pagina 44.

7.1.6 Procesinformatie
U kunt de softstarter instellen op een proceswaarde met 
menugroep [320], waar een processignaal en eventuele 
limieten kunnen worden ingesteld. 

Dit kan worden gebruikt om start- en stopcommando's op 
het niveau van proceswaarden te creëren.

Alle actuele operationele gegevens kunnen worden bekeken 
in de menugroep [700] Bedr/Status.  De softstarter is 
standaard ingesteld om de operationele gegevens met SI-
eenheden weer te geven. Waar nodig kan dit worden 
veranderd in US-eenheden in menu [21C].

Tabel 18 Instellingen voor de kruipsnelheid afhankelijk van 
rotatierichting

Menu
Rechtsom 
Kruipsnel-

heid

Linksom 
Kruipsnel-

heid

Kruipsnelheid 
rechtsom en 

linksom

219 Rechtsom Linksom Rechts+Links

351 10% 1) Uit 10% 1)

352 Uit 10% (1) 10% 1)

LET OP: Houd de jog-toetsen van het bedienpaneel 
ingedrukt als u die wilt gebruiken voor de kruipsnelheid.

Tabel 19 Signaalprioriteit voor digitale ingangen

Prioriteit Keuze digitale ingang

1 Enable

2 Spinrem

3 Stop

4 Run Rechts en Run Links

5 Jog Rechts en Jog Links
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7.2 Met parametersets werken
Parametersets kunnen worden gebruikt om de softstarter in 
te stellen voor verschillende parameters, zoals verschillende 
gebruikte en aangesloten motoren, start- en stopmethodes, 
alarminstellingen en besturingsbronnen.

Met de vier parametersets kunnen verschillende regelopties 
worden geconfigureerd voor snelle veranderingen in het 
gedrag van de softstarter. Het is mogelijk om de softstarter in 
bedrijf aan te passen aan een veranderd gedrag. Dit is 
gebaseerd op het feit dat elk van de vier parametersets op elk 
gewenst moment tijdens het bedrijf kan worden geactiveerd; 
via de digitale ingangen of het bedienpaneel. 

Een parameterset bestaat uit vrijwel alle veranderbare 
parameters in het menusysteem. Uitzonderingen zijn 
sommige parameters die slechts één waarde kunnen hebben, 
ongeacht de geselecteerde parameterset: 
[211] Taal, [217] ToetsFunctie, [218] Code blokk? en [260] 
Seriële communicatie. Deze parameterinstellingen zijn 
globaal, dus geldig in het hele menusysteem.

De menu's voor het instellen van parametersets staan in 
paragraaf 8.2.5, pagina 68, te beginnen met menu [240].

De actieve parameterset wordt linksonder op het display 
weergegeven en kan ook worden bekeken in menu [721] 
TSA Status. De gedetailleerde configuratie voor elke set kan 
worden genoteerd in de menulijst aan het einde van deze 
handleiding of worden gedownload via internet op 
www.cgglobal.com of www.emotron.com.

7.2.1 Besturing van parametersets
De parametersets kunnen via het bedienpaneel, via digitale 
ingangen of via seriële communicatie worden gewijzigd. Dit 
wordt ingesteld in menu [241] Kies Set.

Alle digitale en virtuele ingangen kunnen worden 
geconfigureerd voor het kiezen van parametersets. Afb. 29 
laat zien de manier waarop de parametersets kunnen worden 
geactiveerd via een digitale ingang, waarbij bijvoorbeeld 
DigIn 3 [523] is ingesteld op “ParSet kz 1” en DigIn 4 [524] 
is ingesteld op “ParSet kz 2”.

Afb. 29 De parametersets via digitale ingangen kiezen

Als de parametersets via digitale ingangen worden gekozen, 
worden ze geactiveerd zoals in Table 20. Activateer de 
parameterwijzigingen via de digitale ingang door menu 
[241] in te stellen op "DigIn".

Voorbeeld: Handmatige en automatische 
besturing 

In een toepassing wordt handmatige besturing gebruikt als 
voorbereiding op de servicepositie. Na service schakelt het 
proces over opde automatische besturingsmodus. Dit kan 
worden opgelost door een setparameters te gebruiken om de 
handmatige besturingsmodus te activeren (dus 
besturingssignalen via I/O) en een tweede set parametersom 
het draaien in de automatische besturingsmodus te activeren 
(dus besturingssignalenvanaf PLC via veldbus).

LET OP: Actuele timerwaarden zijn hetzelfde voor alle 
sets. Als een set wordt gewijzigd, verandert de werking 
van de timer op basis van de nieuwe set, maar blijft de 
timerwaarde onveranderd.

Tabel 20 Parameterset

Parameterset ParSet kz 1 ParSet kz 2

A 0 0

B 1 0

C 0 1

D 1 1

LET OP: De keuze via de digitale ingangen wordt 
onmiddellijk geactiveerd. De nieuwe 
parameterinstellingen worden online, dus tijdens Run, 
geactiveerd.

LET OP: De standaardparameterset is parameterset A.

{

Parameterset A

B

C

D

DI3

DI4

ParSet kz 1
ParSet kz 2

+24 V

Run/Stop

Besturing kruipsnelheid

Remmethode

Motorbeveiliging

Last Monitor
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7.2.2 Parametersets configureren
Als het kiezen van de parameterset is uitgevoerd in menu 
[241], kunnen de instellingen voor de specifieke toepassing 
of besturingsmodus worden uitgevoerd. Parameterset A is 
standaard, wat betekent dat alle wijzigingen in de 
standaardinstellingen in het menusysteem worden 
opgeslagen onder parameterset A. 

U kunt een parameterset als volgt weer instellen op de 
standaardwaarden; ga naar menu [243] Fabriek>Set en kies 
hoe u wilt resetten. 

Als u met meerdere parametersets werkt, kunt u veel tijd 
besparen als u menu [242] Copy Set gebruikt om sets te 
kopiëren, bijvoorbeeld “A>B” en “C>D”. Hierbij wordt de 
volledige inhoud van een parameterset naar een andere 
parameterset gekopieerd en hoeft u alleen de verschillen in 
de nieuwe set te wijzigen. 

7.2.3 Motorgegevens in 
parametersets verwerken

“Motor Data” (M1-M4) is zelf een soort parameterset, zie 
paragraaf 7.1.5, pagina 42. De instellingen voor de 
motorgegevens staan onder een specifieke motor en horen 
hierbij.

Als u de parameterset wilt wijzigen in een set waarbij de 
wijzigingen in motorgegevens zijn opgenomen, moet u ook 
de motor in Kies Motor [212] wijzigen. De volgende 
gevallen kunnen zich voordoen:

Eén motor en één parameterset
Dit is meestal het geval. Standaard worden alle gegevens 
opgeslagen onder parameterset A en de motorgegevens 
onder motorgegevens M1. 

Eén motor en twee parametersets
Dit is handig als u wilt wisselen tussen bijvoorbeeld twee 
besturingsbronnen of twee verschillende vereisten voor 
starten of remmen.

Nadat standaardmotor M1 is gekozen:

1. Kies parameterset A in menu [241].

2. Voer motorgegevens in in menu [220].

3. Voer de instellingen in voor andere parameters in set A.

4. Als er slechts sprake is van kleine verschillen tussen de 
parametersets, kunt u parameterset A kopiëren naar 
parameterset B, menu [242].

5. Nu kunt u de instellingen voor de parameters invoeren 
of wijzigen, behalve de motorgegevens, in set B. 

Twee motoren en twee parametersets
Dit is handig als u twee verschillende motoren hebt die niet 
tegelijkertijd gaan draaien. De ene motor moet stoppen 
voordat er wordt overgeschakeld naar de andere motor.

1. Kies parameterset A in menu [241].

2. Kies motor M1 in menu [212].

3. Voer motorgegevens en instellingen voor andere 
parameters in. 

4. Kies parameterset B in menu [241].

5. Kies motor M2 in menu [212].

6. Voer motorgegevens en instellingen voor andere 
parameters in.
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7.2.4 Het geheugen van het 
bedienpaneel gebruiken

Het geheugen van het bedienpaneel is handig als er meerdere 
Emotron TSA-eenheden worden gebruikt. Met de kopieer-/
laadfunctie kunt u gegevens uitwisselen tussen de interne 
controlprint van de softstarter en het bedienpaneel, een 
snelle oplossing voor het kopiëren van parametersets en 
motorgegevens naar andere softstartereenheden. Het 
bedienpaneel kan ook worden gebruikt voor tijdelijke opslag 
of een back-up van instellingen. Zie menu's [244] en [245], 
pagina 69 voor een beschrijving van de menu-opties en de 
kopieer-/laadfunctie.

Er zijn twee instellingen voor het overzetten van gegevens 
tussen Emotron TSA-eenheden.

Kopiëren door het bedienpaneel tussen de 
eenheden te verplaatsen

Voor het overzetten van gegevens van een TSA-eenheid naar 
een tweede TSA-eenheid via het gewone TSA-bedienpaneel 
(zie Afb. 30):

1. Kopieer de instellingen van de interne controlprint van 
TSA-eenheid 1 naar het bedienpaneel, menu [244]. 

2. Schakel de voeding voor beide TSA-eenheden uit en 
verwijder de voorste kappen met ingebouwd 
bedienpaneel.

3. Koppel de kabelaansluitingen van het bedienpaneel los 
uit de contacten op de controlprint.

4. Sluit de kabel van het bedienpaneel van voorste kap 1 
aan op TSA-eenheid 2, met het contact voor het interne 
bedienpaneel.

5. Schakel TSA-eenheid 2 in en laad de gewenste 
instellingen vanaf bedienpaneel 1 naar de interne 
controlprint van TSA-eenheid 2, met menu [245].

Afb. 30 Parameters kopiëren en laden tussen twee Emotron TSA-eenheden via het bedienpaneel.

LET OP: De twee softstarters moeten dezelfde 
softwareversie hebben. Controleer de softwareversie in 
menu [922].

WAARSCHUWING! 
Schakel alle voedingsaansluitingen uit 
voordat u de voorste kap opent.

TSA-eenheid 1
TSA-eenheid 2
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Kopiëren via extern bedienpaneel
Als er een extern bedienpaneel beschikbaar is (optie 
pagina 143), hoeven de voorste kappen niet te worden 
verwijderd bij het kopiëren en laden van gegevens tussen 
twee of meer Emotron TSA-eenheden (zie  Afb. 31). Het 
externe bedienpaneel wordt meestal op de kastdeur 
gemonteerd.

1. Kopieer met het externe bedienpaneel de instellingen 
van de controlprint van de softstarter naar het externe 
bedienpaneel, menu [244].

2. Koppel het externe bedienpaneel los van de kast van de 
bron-softstarter en bevestig het op de kast met de doel-
softstarter.

3. Laad met het externe bedienpaneel de instellingen hier 
vandaan naar de interne controlprint van de doel-
softstarter, menu [245].

Afb. 31 Parameters kopiëren en laden tussen twee Emotron TSA-eenheden met een extern bedienpaneel (optioneel).

LET OP: Het laden vanaf en kopiëren naar de softstarter 
is alleen mogelijk als de softstarter in de stopmodus 
staat.

LET OP: Een andere oplossing voor het kopiëren van 
instellingen en gegevens tussen verschillende 
softstarters is via de computer, met het programma 
EmoSoftCom (optie). Zie paragraaf 12.2, pagina 143.

TSA-eenheid 1 TSA-eenheid 2Ext CP
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7.3 Limieten, alarmen en 
autoreset toepassen

De belangrijkste bedrijfsvariabelen worden continu door het 
systeem bewaakt om de softstarter en aangesloten apparaten 
te beschermen. Als één van deze variabelen de veiligheidsli-
miet overschrijdt, wordt er een foutmelding/waarschuwing 
gegeven. De softstarter zet zichzelf in de modus "Trip" en de 
oorzaak van de trip wordt op het display weergegeven om 
mogelijk gevaarlijke situaties te vermijden. Bij een trip wordt 
de softstarter altijd gestopt. 

7.3.1 Alarmtypes en acties

Over het algemeen kan een alarm alleen worden geactiveerd 
als de softstarter actief is (dus tijdens de aanloop, bij bedrijf 
met maximaal toerental of bij het gebruik van de 
kruipsnelheid naar stilstand). Uitzonderingen zijn het 
externe alarm en het communicatiealarm, die altijd actief 
zijn.

Voor de meeste alarmen kunnen verschillende alarmacties 
worden gekozen. Gemeenschappelijk voor alle alarmacties is 
dat de alarmconditie op het display wordt weergegeven, via 
seriële communicatie en bij elk relais dat is geprogrammeerd 
voor de juiste alarmfunctie. Een alarmconditie wordt 
aangegeven via de LEDs (zie hoofdstuk 6.2, pagina 36). De 
alarmacties zijn: 

7.3.2 Alarminstellingen
Gebruik om de motor te beschermen de alarminstellingen 
en limieten voor de werking in menu [230] 
"Motorbeveiliging" met submenu's. Zie paragraaf 8.2.4, 
pagina 65.
Voor de beveiliging van proces, netspanning en andere 
externe apparaten vindt u monitorfuncties en 
alarminstellingen in menugroep [400]. Zie paragraaf 8.3, 
pagina 78.
Alarmacties voor communicatiefouten worden ingesteld in 
menu [264].

7.3.3 Alarmindicaties 
Afhankelijk van de alarmconditie die actief is, worden de 
volgende indicaties gegeven:

Waarschuwing
• Het lampje voor Trip (rode driehoek) op het 

bedienpaneel knippert met 2 Hz (zie Tabel 15, pagina 
36).

• Een van de statusindicaties wordt weergegeven (gebied D 
van het display).

• De bijbehorende waarschuwingsmelding wordt 
weergegeven (gebied F). Zie een lijst met mogelijke 
waarschuwingsmeldingen in Tabel 32, pagina 120. De 
meest recente waarschuwingsmelding wordt ook 
weergegeven in menu [722] “Waarsch”.

• Waarschuwingsrelais of -uitgang is actief (indien 
gekozen).

Harde trip
• De softstarter is geactiveerd en de motor loopt uit tot 

stilstand.
• De LED voor Trip (rode driehoek) is aan.
• De statusindicatie “TRP” wordt weergegeven (gebied D 

van de display).
• De bijbehorende tripmelding wordt weergegeven.
• Triprelais of -uitgang is actief (indien gekozen).

Zachte trip
• De softstarter is geactiveerd en de motor stopt volgens de 

ingestelde stopmethode voor normale werking. 
De softstarter maakt een gecontroleerde stop. Tijdens het 
stoppen:

• De bijbehorende tripmelding wordt weergegeven, 
inclusief een extra zachtetrip-indicator “S” in gebied E 
van het display.

• De LED voor Trip (rode driehoek) knippert met 2 hz.
• Waarschuwingsrelais of -uitgang is actief (indien 

gekozen).
Na stilstand:

• De LED voor Trip (rode driehoek) is aan.
• De statusindicatie “TRP” wordt weergegeven (gebied D 

van de display).
• Triprelais of -uitgang is actief (indien gekozen).

“Alarm” Een foutconditie

“Trip”

Een actie of foutconditie die leidt tot een 
onderbreking in de werking.
Trips kunnen worden opgedeeld in 
harde en zachte trips, zie Table 21

"Waarschuwing"
Een actie of foutconditie die niet leidt tot 
een onderbreking in de werking.

Tabel 21  Alarmacties

Geen actie De alarmconditie wordt genegeerd.

Waarschuwing

Er wordt een waarschuwingsmelding 
weergegeven. De werking gaat normaal 
door als er geen maatregelen worden 
genomen. 

Harde trip

Softstarter is geactiveerd. De werking 
wordt onderbroken en een herstart is niet 
toegestaan:
- als de softstarter niet actief is: 
Activering is niet toegestaan
- als de softstarter in werking is: 
De motor loopt uit tot stilstand.

Zachte trip

Softstarter is geactiveerd. Er wordt een 
stop uitgevoerd op dezelfde manier als bij 
de normale werking, dus met dezelfde 
stopmethode. Herstart is niet toegestaan.
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Tripmelding
De tripmelding kan worden bekeken in het menu 
“Tripgeheugen” [800], waarin de negen meest recente 
tripmeldingen worden opgeslagen ([810] - [890]). Voor elke 
opgeslagen trip worden datum en tijd - van de real-time klok 
[740] - weergegeven, samen met de werkelijke tripmelding 
volgens de denotaties in Tabel 32, pagina 120. De oorzaak 
van de meest recente of werkelijke trip wordt aangegeven in 
menu  [810].

Het oplossen van problemen wordt gemakkelijker gemaakt 
omdat de gegevens worden gekopieerd vanuit de 
menugroepen voor bedrijf en status  [710] - [730] als er zich 
een trip voordoet. Zie Tabel 33, pagina 124 voor een lijst 
met opgeslagen parameters. De opgeslagen parameters en 
hun waarden worden weergegeven onder de menu's [8X1] 
“Bedrijf ”, [8X2] “Status” en [8X3] “OpgeslWaard”. Als u de 
waarde wilt bekijken, ga omlaag naar menuniveau 4, dus 
8XXX.

7.3.4 Functie belastingsmonitor
De instellingen voor de belastingsmonitor in menu [410] 
kunnen worden gebruikt om machines en processen tegen 
mechanische over- en onderbelasting te beschermen, zoals 
het vastlopen van een transportband of transportschroef, een 
riembreuk in een ventilator of het drooglopen van een 
pomp. De belasting wordt bepaald door het berekenen van 
het asvermogen van de motor tijdens het draaien.
Er zijn twee overbelastingsalarmen, “Max. alarm” en “Max 
vooralarm”, en twee onderbelastingsalarmen, “Min. alarm” 
en “Min. vooralarm”. De functie voor de belastingsmonitor 
is niet actief tijdens aflooptijd, kruipsnelheid of remmen. 
Voor de aanlooptijd kunt u ervoor kiezen om het activeren 
van de belastingsmonitor te vertragen door de 
startvertraging te gebruiken, menu [416].

Meestal worden minimale en maximale alarmen ingesteld op 
een zachte of harde trip, terwijl de vooralarmen worden 
gebruikt om een indicatie te geven dat er zich een over- of 
onderbelastingssituatie kan voordoen door een 
waarschuwingsmelding weer te geven (bijvoorbeeld “Mon 
MinVrAl”).

Als de werking is onderbroken door een alarm van de 
belastingsmonitor, moet er een reset en een nieuw 
startsignaal worden gegeven om verder te gaan. Autoreset 
voor de alarmen van de belastingsmonitor kunnen worden 
geactiveerd onder menu [254]. Zie voor handmatig resetten 
“Handmatige reset” op pagina 53.

Alarmniveaus belastingsmonitor
Er zijn twee andere manieren om de alarmniveaus voor de 
belastingsmonitor in te stellen:

1. Handmatig instellen, waarbij maximaal vier 
“Alarmniveaus” direct worden ingesteld (Afb. 32).

2. De instelling voor “Autoset”, waarbij de alarmniveaus 
automatisch worden ingesteld, op basis van 
“NormaalLast”  vier “Alarmmarges” (Afb. 33).

Beide methodes hebben gemeen dat de resulterende 
alarmniveaus worden gegeven als percentage ten opzichte 
van het nominale motorvermogen [223] (dat 100% is). De 
manier waarop de niveaus worden ingesteld verschilt bij de 
twee methodes:

LET OP: Als de trip wordt gereset, wordt de tripmelding 
verwijderd van het display van het bedienpaneel, maar 
blijft het wel in het tripgeheugen [800] staan.

LET OP: Als u de belastingsmonitor gebruikt, controleer 
of het nominale motorvermogen goed is ingesteld in 
menu [223].
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Handmatig ingestelde alarmniveaus
Zie Afb. 32. Voor de handmatige instellingen voor de 
belastingsmonitor worden de “Alarmniveaus” [411] - [414] 
direct als percentage van het nominale motorvermogen 
ingesteld (menu [223]). De actuele waarde voor het signaal 
voor het asvermogen wordt samen met de waarde voor 
alarmniveau ingesteld om het instellen gemakkelijker te 
maken. Zie het voorbeeld rechts.

Voorbeeld:

Afb. 32 Handmatig ingestelde alarmniveaus belastingsmonitor.

4112 MaxAlarmNiv
Run (104%) 116%

(van Pn_mot)

Normaal bedrijfsgebied RUN-commando

Vooralarmgebied Timer startvertraging

Min. en max. alarmgebied Alarmactie

Handmatige instelling

Max. alarmniveau

Max vooralarmniveau

Min. vooralarm

Min. alarm

Startvertraging Min vooralarm Min alarm Max vooralarm Max alarm

VertragingVertragingVertragingVertraging

Actie Actie Actie Actie

niveau

niveau
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Functie Autoset met alarmmarges
Zie Afb. 33. De snelste manier om de monitor aan te passen 
aan verschillende belastingssituaties is de functie "Autoset", 
die automatisch vier "Alarmmarges" instelt voor een 
geregistreerd niveau voor "NormaalLast" terwijl de motor 
draait. De “Alarmmarges” worden ingesteld als een 
percentage opgeteld bij of afgetrokken van de 
“NormaalLast”, wat het asvermogen is tijdens normale 
bedrijfsomstandigheden. Zie de berekeningen in Tabel 24, 
pagina 88. De “NormaalLast” wordt uitgedrukt als een 
percentage van het nominale motorvermogen (dus 100% 
normale belasting staat gelijk aan het motorvermogen zoals 
ingesteld in menu [223]).

De “Alarmmarges” worden ingesteld onder menu [417] en 
“NormaalLast” wordt automatisch geregistreerd als de 
functie Autoset wordt geactiveerd in menu [4175] AutoSet 
Alarm. De actuele waarde voor “NormaalLast” kan dan 
worden bekeken in menu [4176]. 

Telkens als er een nieuw commando voor “Autoset Alarm” 
wordt uitgevoerd, wordt de actuele waarde voor het 
asvermogen bijgewerkt als de waarde voor “NormaalLast”, 
waarbij de alarmniveaus volgen.

Autoset kan ook worden geactiveerd met een extern signaal 
(geactiveerd door flank) door de functie van een digitale 
ingang in te stellen op “Autoset”.

Afb. 33 Alarmmarges voor belastingsmonitor Autoset.

LET OP: Als een van de “Alarmniveaus” in [411] - [414] 
handmatig wordt gewijzigd, gaat dit voor de 
monitorinstellingen voor “Autoset” en wordt de 
“NormaalLast” weer ingesteld op “Uit”. 

(van Pn_mot)

Normaal bedrijfsgebied RUN-commando

Vooralarmgebied Timer startvertraging

Min. en max. alarmgebied Alarmactie

Startvertraging Min vooralarm Min alarm Max vooralarm Max alarm

VertragingVertragingVertragingVertraging

Actie Actie Actie Actie

Max. alarmniveau

Max vooralarmniveau

Min. vooralarm

Min. alarm

niveau

niveau

NormaalLast

Autoset
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Belastingsmonitor alarmacties
Alle alarmen en vooralarmen kunnen afzonderlijk worden 
geconfigureerd voor de werking door een alarmactie toe te 
passen, zoals een trip of een waarschuwing. Zie paragraaf 
7.3.1, pagina 47. De status van het alarm of vooralarm is 
beschikbaar op een van de programmeerbare relais als dat zo 
is ingesteld (zie menu [550] voor meer informatie). 

De alarmacties voor beide alarmmarges voor autoset en de 
handmatig ingestelde alarmniveaus worden ingesteld in 
menu [4111], [4121], [4131] en [4141].

De bijbehorende “Alarmvertragingen”, die effect hebben op 
de responstijd van de alarmen, worden ingesteld in menu 
[4113], [4123], [4133] en [4143].

Belastingsmonitor tijdens opstarten
U kunt foutieve alarmen door een eerste over- of 
onderbelasting bij het starten voorkomen door een tijd voor 
"Startvertraging" op de belastingsmonitor toe te passen. Zie 
menu [416], pagina 88. 

Voorbeeld 1: Alarmniveaus handmatig 
instellen

Stel dat de belastingsmonitor moet worden geblokkeerd 
tijdens de startprocedure. Er wordt dan een startvertraging 
van 30 seconden in menu [416] gekozen zodat het proces 
zich kan stabiliseren voordat de belastingsmonitor actief 
wordt.

In dit geval moet een pomp worden beschermd tegen over- 
en onderbelasting (bijvoorbeeld cavitatie), maar zijn er geen 
vooralarmen nodig. De alarmactie voor de vooralarmen 
([4121] en [4131]) wordt daarom ingesteld op “Geen actie”. 
Bovendien zijn de alarmacties voor Max alarm [4111] en 
Min alarm [4141] ingesteld op “Zachte trip”, met de 
bijbehorende alarmvertragingen; 10 seconden in menu 
[4113] Max Alarmvertraging en 5 seconden in [4143] Min 
Alarmvertraging. 

De toestand voor normaallast (asvermogen) voor de pomp is 
50% van het nominale motorvermogen [223] en daarom 
wordt het Max. Alarmniveau [4112] ingesteld op 70%. Het 
Min. alarmniveau [4142] wordt ingesteld op 10%, wat 
bijvoorbeeld wordt bereikt bij cavitatie van de pomp.

Deze configuratie leidt tot de volgende reeks gebeurtenissen 
(zoals wordt aangegeven in Afb. 34):

A. De functie belastingsmonitor wordt geactiveerd als de 
ingestelde startvertragingstijd (30 seconden) is 
verstreken.

B. Er wordt een maximale alarmconditie geactiveerd, maar 
omdat de belasting binnen de ingestelde 
alarmvertragingstijd (dus < 10 seconden) teruggaat naar 
een veilig niveau, wordt er geen alarmactie uitgevoerd.

C. Er wordt een nieuwe maximale alarmconditie 
geactiveerd.

D. Als de ingestelde alarmvertragingstijd (10 seconden) is 
verstreken, wordt de maximale alarmactie uitgevoerd (in 
dit geval een zachte trip).

Afb. 34 Voorbeeld 1: Handmatig ingestelde functie voor belas-
tingsmonitor.

LET OP: De alarmen voor de belastingsmonitor worden 
uitgeschakeld tijdens kruipsnelheid, remmen en 
aflooptijd.

30 s. 10 s.

Plast

Tijd

Max

Min

Normaal
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Voorbeeld 2: Alarmmarges automatisch 
instellen

U kunt de belastingsmonitor tijdens het opstarten blokkeren 
door een startvertraging van 30 seconden in menu [416] te 
kiezen. 

In dit geval moet een motor die in een transportband wordt 
gebruikt worden beschermd. Het is alleen interessant om 
een maximaal alarm en een maximaal vooralarm toe te 
passen en daarom worden de alarmacties voor het minimale 
alarm [4141] en het minimale vooralarm [4131] ingesteld 
op “Geen actie” (standaard). De Max. actie vooralarm 
[4122] wordt ingesteld op “Waarschuwing” en de Max. 
alarmactie [4111] is ingesteld op “Harde trip”. Dan wordt 
de Max. alarmvertraging [4113] ingesteld op 3 seconden en 
de Max. vertraging vooralarm [4123] op 0 seconde om 
meteen een waarschuwing te krijgen als de belasting 
toeneemt. Menu [4171] Max. alarmmarge is ingesteld op 
10% en menu [4172] Max. marge vooralarm is ingesteld op 
5%, om aan te geven dat er bijna een overbelastingsconditie 
is. 

De motor wordt gestart en het actuele asvermogen staat 
links in menu [4175] Autoset Alarm. Als het proces zich 
heeft gestabiliseerd, geeft dit aan dat de normale 
belastingsconditie plaatsvinden op 60% van het nominale 
motorvermogen [223]. De alarmen kunnen automatisch 
worden ingesteld door “Ja” te kiezen en daarna op 
“ENTER” te drukken. “Autoset OK!” wordt weergegeven. 
De motor is nu volledig beschermd met een maximaal alarm 
ingesteld op 70% (Normaallast + Max. alarmmarge, 60% + 
10%) en een vooralarm bij 65% (Normaallast + Max. marge 
vooralarm, 60% + 5%). De waarde voor “NormaalLast” 
staat in menu [4176], samen met de actuele waarde voor het 
asvermogen.

De volgende gebeurtenissen doen zich voor (zie Afb. 35):

A. De functie belastingsmonitor wordt geactiveerd als de 
ingestelde startvertragingstijd (30 seconden) is 
verstreken.

B. Er wordt een maximale vooralarmconditie geactiveerd en 
dat geeft meteen een waarschuwingsmelding: ”Mon 
MaxVrAl”, omdat er geen alarmvertraging is in dit geval.

C. Er wordt een maximale alarmconditie geactiveerd. 

D. Als de ingestelde maximale vertragingstijd voor het 
alarm (3 seconden) is verstreken, wordt de ingestelde 
maximale alarmactie uitgevoerd, een harde trip.

Afb. 35 Voorbeeld 2: Functie belastingsmonitor Autoset.

3 s.30 s.

Plast

Tijd

Normaal

Voor-Max

Max
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7.3.5 Reset en autoreset
Als de softstarter wordt getript vanwege een storing, moet er 
een resetcommando worden gegeven om de softstarter 
opnieuw te kunnen starten. Het resetcommando kan komen 
van een van de geselecteerde bronnen in menu [216] 
"Resetsignaal" of automatisch worden genegeerd via 
instellingen in menugroep [250] . "Autoreset"

Voor de volgende uitleg is het belangrijk om onderscheid te 
maken tussen "reset" en "herstart". “Reset” betekent dat de 
softstarter niet meer in een getripte toestand is, zoals 
bevestigd door het verdwijnen van de alarmmelding op het 
display. Als de werking is onderbroken door een getripte 
conditie, wordt de softstarter voorbereid op een herstart. 

Als er zich een alarm voordoet waarvoor de alarmactie is 
geconfigureerd voor “Waarschuwing” (zie beschrijving voor 
alarmacties in Tabel 21, pagina 47), dan wordt de indicatie 
automatisch verwijderd zodra de waarschuwingsconditie 
verdwijnt, dus er is geen resetcommando nodig. 

Als de werking is onderbroken door een trip, moeten er 
mogelijk een resetsignaal en een nieuw startsignaal worden 
gegeven om de motor weer te starten. Sommige alarmen 
worden echter automatisch gereset als er een nieuw 
startsignaal wordt gegeven.

Handmatige reset
De besturingsbron voor het resetsignaal wordt gekozen in 
[216] “Resetsignaal”. De toets RESET op het bedienpaneel 
wordt geactiveerd door een van de alternatieven voor het 
toetsenbord te kiezen (standaard ingeschakeld).

Bij besturing via een digitale ingang [520] of via virtuele I/O 
[560] wordt dit ingesteld door het signaal “Reset” te kiezen. 

Er kan een uitgangssignaal worden ingesteld door een relais 
in te stellen [550] op “ManRst Trip” wat worden 
gedefinieerd als een actieve tripconditie die handmatig moet 
worden gereset.

Autoreset
Voor een aantal alarmen kan er automatisch een 
resetcommando worden gegenereerd om de storingsconditie 
te verhelpen. Als alle andere condities normaal zijn, probeert 
de softstarter de werking te herstarten. Alleen als een storing 
blijft terugkomen en zich herhaalt op vaste tijden en daarom 
niet door de softstarter kan worden opgelost, geeft de 
eenheid een alarm als indicatie voor de operator.

De functie Autoreset kan worden ingesteld in menugroep 
[250] Autoreset, met submenu's voor Autoreset 
Motorbeveiliging [252], Autoreset communicatiefout [253], 
Autoreset procesbeveiliging [254], Autoreset 

softstarterbeveiliging [255] en Autoreset netspanningsfout 
[256].

U kunt de functie Autoreset inschakelen door “Reset” op 
een van de [520] Digitale ingangen te kiezen. De resetingang 
moet constant zijn geactiveerd.

U kunt de functie Autoreset activeren via Virtueel I/O [560] 
door “Reset” te selecteren in het bestemmingsmenu voor de 
interne aansluiting.

In de menu's voor Relais [550] kan er een uitgangssignaal 
van de trip voor Autoreset worden ingesteld, “AutoRst Trip”. 
Het relais is geactiveerd als het maximaal aantal autoresets is 
bereikt.

U vindt meer informatie over externe resetbesturing in 
“Reset- en Autoreset-bediening” op pagina 56.

U kunt de functie Autoreset activeren door Toegestane 
pogingen Autoreset in [2511] in te stellen. Als het maximale 
aantal autoresets is bereikt, blijft de softstarter in de 
storingsconditie, wat betekent dat er externe ondersteuning 
nodig is. U vindt meer informatie over de teller voor de 
Autoreset in “Pogingen voor automatische reset [251]” op 
pagina 71.

Voorbeeld: Autoreset voor thermische 
overbelasting

Een motor wordt beschermd door een interne beveiliging 
tegen thermische overbelasting. Als deze beveiliging wordt 
geactiveerd, moet de softstarter wachten totdat de motor 
voldoende is afgekoeld voordat de normale werking kan 
worden hervat. In dit geval is de geschatte tijd voor het 
afkoelen 300 seconden. Als dit probleem zich binnen korte 
tijd drie keer voordoet, is externe ondersteuning vereist.

Doe dat als volgt:

• Schakel de Autoreset-functie in door de reset-ingang 
continu op hoog in te stellen.

• Stel het maximale aantal herstarts in op 3 in menu [251].
• Activeer Motor I2t om automatisch te worden gereset; 

stel menu [2521] in op 300 s.
• Stel relais 1, menu [551], in op "AutoRst Trip"; er is een 

uitgangssignaal actief als het maximale aantal herstarts is 
bereikt en de softstarter in de storingsconditie blijft.

WAARSCHUWING!
Als het ingangssignaal “Run” actief is (hoog) 
en de startmodus met niveausturing is 
geselecteerd, start de motor met het 
resetcommando. 

Let wel dat "niveausturing" niet voldoet aan de 
Machinerichtlijn.
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Voorbeeld: Autoreset voor onderspanning
In een toepassing is het bekend dat de netvoedingsspanning 
af en toe heel even wegvalt, een zogenaamde “dip”. Hierdoor 
activeert de softstarter een “Onderspanningsalarm”. Met de 
functie Autoreset wordt deze trip automatisch gereset.

• Schakel de Autoreset-functie in door de reset-ingang 
continu op hoog in te stellen.

• Activeer de functie Autoreset in menu [251], Toegestane 
pogingen Autoreset. 

• De autoreset voor het onderspanningsalarm wordt 
geactiveerd in menu [2564]. De ingestelde 
vertragingstijd begint af te tellen als de storing is 
verdwenen. Als de softstarter wordt gestopt, kan een 
onderspanning niet worden gedetecteerd en begint de 
vertragingstijd meteen met aftellen nadat de alarmactie is 
uitgevoerd.

7.4 Programmeerbare I/O
Er is een aantal selecteerbare signalen voor analoge en 
digitale ingangen en uitgangen, verzameld onder paragraaf 
8.5, pagina 93.

• 1 analoge ingang [510]
• 1 analoge uitgang [530]
• 4 digitale ingangen [520], met de mogelijkheid 

maximaal 6 extra digitale ingangen als er uitgebreide I/
O-optieprints (max. 2) zijn gemonteerd. 

• Er zijn geen digitale uitgangen beschikbaar.
• 3 relaisuitgangen [550], met de mogelijkheid van 

maximaal 6 extra relais als er uitgebreide I/O-optieprints 
(max. 2) zijn gemonteerd.

• Er zijn ook 8 virtuele I/O's [560]
Parameters voor seriële communicatie worden beschreven in 
paragraaf 8.2.7, pagina 75, menugroep [260]. 

7.5 Logische functies
Logische signalen kunnen worden geprogrammeerd voor 
verschillende besturings- of signaleringsfuncties (met de 
operators EN/OF/EXOF) en daarbij zijn verschillende 
functies beschikbaar: 

• 4 analoge comparators en 4 digitale comparators [610]
• 4 logische functies [620]
• 4 timers [630]
• 4 SR flipflops [640}
• 2 tellers [650]
• 2 klokken [660]
Zie hoofdstuk 8.6, pagina 103 voor het configureren van de 
logische functies.
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7.6 Externe 
bedieningsfuncties

Bediening van de Run/Stop/Enable/Reset-functies

Standaard zijn alle run/stop-commando’s geprogrammeerd 
voor externe bediening via de ingangen op de 
klemmenstrook op de controlprint. Standaard voor de reset-
besturing zijn extern en toetsenbord. 

Met behulp van de functies "Run/Stp Sgnl" [2151] en 
"Reset Sgnl" [216] kunnen deze functies worden gekozen 
voor besturing via toetsenbord of buscommunicatie.

7.6.1 Standaardinstellingen van de 
Run/Stop/Reset-functies

De standaardinstellingen staan in Afb. 36. In dit voorbeeld 
wordt de softstarter gestart met DigIn 1 (Run Rechts) en 
gestopt met DigIn 2 (Stop). Een reset na een trip kan 
worden gegeven met DigIn 4. De ingangen zijn standaard 
ingesteld op flanksturing.

Afb. 36 Standaardinstelling van Run/Reset-commando’s

7.6.2 Enable- en Stop-functies
Beide functies kunnen afzonderlijk of gelijktijdig worden 
gebruikt. Welke functie moet worden gebruikt, hangt af van 
de toepassing en de regelmodus van de ingangen (Niveau/
Flank [21A]).

Enable
De Enable-functie wordt gebruikt als startkoppeling. Dit 
betekent dat als een ingang wordt ingesteld op "Enable", 
deze ingang moet worden ingesteld als actief (hoog) om een 
Run-commando mogelijk te maken. Als de ingang laag is, 
loopt de motor uit tot stilstand.

Stop
Als de ingang laag is ingesteld (open), stopt de softstarter op 
basis van de gekozen stopmodus die is ingesteld in menu 
[341].

LET OP: Het voorbeeld in deze paragraaf beschrijft niet 
alle mogelijkheden. Alleen de standaardinstellingen 
(fabriek) en de meest relevante combinaties worden 
getoond. 

LET OP: In de flanksturingsmodus moet ten minste één 
digitale ingang zijn geprogrammeerd voor "Stop ", omdat 
de commando’s "Run Rechts" en "Run Links" alleen in 
staat zijn om de softstarter te starten. 

Reset

Controlprint

Run Rechts

D
ig

In
 1

D
ig
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 2

D
ig
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 4

Stop

+
24

 V

+
24

 V

(puls)

VOORZICHTIG!
Als de Enable-functie niet is 
geprogrammeerd voor een digitale ingang, 
wordt de functie intern als actief beschouwd.

!
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7.6.3 Reset- en Autoreset-bediening
Als de softstarter zich in de stopmodus bevindt als gevolg 
van een triptoestand, kan de softstarter op afstand worden 
gereset door een puls (omschakeling van "laag" naar "hoog") 
op de Reset-ingang op DigIn 4. 
Afhankelijk van de geselecteerde regelmethode wordt een 
herstart als volgt uitgevoerd:

Run-ingangen met flanksturing

Nadat het "Reset"-commando is gegeven, moet er een nieuw 
Run-commando volgen om de softstarter opnieuw te star-
ten. De ingangen zijn standaard ingesteld op flanksturing. 
Dit betekent dat een ingang wordt geactiveerd door een 
overgang van "laag" naar "hoog" of andersom.

De "Enable"- en "Stop"-ingangen moeten continu actief zijn 
om elk commando voor start rechts of start links te kunnen 
accepteren. De laatste flank (Run Rechts of Run Links) is 
geldig. Als er een flankgestuurde start wordt geactiveerd, 
moet er een ingang worden gebruikt voor het stop-
commando, zie Afb. 36, pagina 55. Afb. 37 geeft een 
voorbeeld van een mogelijke volgorde.

Run-ingangen met niveausturing
Als de "Run"-ingangen in hun stand blijven staan, start de 
softstarter onmiddellijk nadat het "Reset"-commando wordt 
gegeven.

Autoreset kan worden ingeschakeld als de "Reset"-ingang 
continu actief is. De Autoreset-functies worden 
geprogrammeerd in menu "Autoreset" [240]. 

Menu [21A] "Startsignaal" Niveau/Flank moet op "Niveau" 
worden ingesteld om niveausturing te activeren. Dit 
betekent dat een ingang wordt geactiveerd door deze op 
continu hoog in te stellen. Deze methode moet worden 
gebruikt als er bijvoorbeeld een PLC wordt gebruikt om de 
softstarter te bedienen. 

De Enable-ingang moet continu actief zijn om elk 
commando voor start rechts of start links te kunnen 
accepteren. Als beide ingangen voor Run Rechts en Run 
Links actief zijn, stopt de softstarter in overeenstemming 

met de gekozen stopmodus in menu [341]. Afb. 38 geeft een 
voorbeeld van een mogelijke volgorde.

Afb. 37 Ingangs- en uitgangsstatus voor flanksturing

Afb. 38 Ingangs- en uitgangsstatus voor niveausturing

LET OP: Flankgestuurde ingangen zijn conform de 
Machinerichtlijn (zie hoofdstuk 1.5.1, pagina 6) als de 
ingangen rechtstreeks worden gebruikt om de machine 
te starten en te stoppen.

LET OP: Als de stuurcommando’s zijn geprogrammeerd 
voor bediening via toetsenbord of seriële communicatie, 
is Autoreset niet mogelijk.

VOORZICHTIG!
Niveaugestuurde ingangen zijn NIET conform 
de Machinerichtlijn als de ingangen 
rechtstreeks gebruikt worden om de 

machine te starten en te stoppen.

!

INGANGEN

Enable

Stop

Run Rechts

Run Links

Rotatie rechts

Rotatie links

Stilstand

MOTORBEDIENING

Flanksturing [21A]

Enable

Stop

Run Rechts

Run Links

Rotatie rechts

Rotatie links

Stilstand

INGANGEN

MOTORBEDIENING

Niveausturing [21A]
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8. Functionaliteit

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de menu’s en 
parameters in de software. Iedere functie wordt kort 
beschreven en u krijgt informatie over standaardwaarden, 
bereiken enz. 
In Bijlage 1 achterin deze handleiding staat een menulijst met 
standaardwaarden en de belangrijkste communicatie-
instellingen. 
Op www.emotron.com of www.cgglobal.com vindt u in het 
downloadgedeelte ook een complete communicatie-
informatielijst en een menulijst met ruimte voor notities over 
parametersets.

Functie Menunummer Beschrijving Zie deel

Startvenster 100 Instellingen voor menuweergave. 8.1

Bedrijfsinstellingen 210 Basisinstellingen voor taal, belangrijkste functies, besturingsbron. 8.2.1

Motordata 220 Instellingen voor elektrische gegevens voor de gebruikte motor. 8.2.3

Motorbeveiliging 230 Thermische beveiliging voor motor en softstarter. 8.2.4

Verwerking van parame-
tersets

240 Keuze en configuratie van parametersets. 8.2.5

Autoreset 250
Automatisch resetten van actieve alarmen en opnieuw starten van 
de softstarter.

8.2.6

Seriële communicatie 260 Instellingen voor seriële communicatie voor de dataoverdracht. 8.2.7

Procesinstellingen 300
Instellingen voor proceswaarden voor start-/stopfuncties met 
analoog signaal. 

8.3

Procesbeveiliging 400
Beveiliging voor proces en netvoeding. 
Instellingen belastingsmonitor 

8.4

I/O-instellingen 500 Ingangs- en uitgangsinstellingen voor besturing en controle. 8.5

Analoge ingang 510 8.5.1

Digitale ingangen 520 8.5.2

Analoge uitgang 530 8.5.3

Relais 550 8.5.4

Virtuele I/O's 560 8.5.5

Logica en timers 600 Instellingen voor logische functies en timers. 8.6

Bedrijfsstatus 700 Waarden voor bedrijfsparameters bekijken. 8.7

Tripgeheugen 800 Tripmeldingen en tripdata bekijken. 8.8

Systeemgegevens 900
Model en software- en hardwareversie Emotron TSA. Service-
informatie.

8.9
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Beschrijving van menutabelindeling

1. Parameter kan tijdens bedrijf niet worden gewijzigd.

2. Parameter alleen voor bekijken.

3. Menu-informatie zoals weergegeven op bedienpaneel. 
Zie voor een uitleg van de tekst en symbolen op het 
display paragraaf 6.1, pagina 35.

4. Fabrieksinstelling van parameter (ook op display).

5. Beschikbare instellingen voor het menu, vermelde 
keuzes.

6. Integerwaarde voor communicatie van de keuze.
Voor gebruik met communicatiebusinterface (alleen bij 
keuze type parameters).

7. Beschrijving van alternatief of bereik keuze (min - max 
waarde).

Voorbeeld:

Menu [2175] “Linksom Tts” heeft twee beschikbare keuzes, 
“Uit” en “Linksom”, die aangeven of de Linksom Tts is 
geactiveerd of niet. De fabrieksinstelling (standaard) is “Uit”. 
U kunt de keuze of waarde via het bedienpaneel wijzigen met 
de toetsen “+” en “-” (zie paragraaf 6.4.1, pagina 37).

Voor buscommunicatie wordt de integerwaarde 0 gebruikt 
om “Uit” in het voorbeeld te selecteren. Integer 1 staat voor 
“Linksom”. 
Zie voor het wijzigen van de keuze via buscommunicatie de 
beschrijving in hoofdstuk 9. pagina 127.

Resolutie van instellingen
De resolutie voor alle in dit hoofdstuk beschreven 
bereikinstellingen is 3 significante cijfers (tenzij anders 
vermeld). In Tabel 22 staan de resoluties voor 3 significante 
cijfers.

8.1 Startvenster [100]
Dit menu wordt bij iedere inschakeling weergegeven. Tijdens 
bedrijf wordt het menu [100] automatisch weergegeven als 
het toetsenbord gedurende 5 minuten niet wordt gebruikt. 
De automatische terugkeerfunctie kan worden uitgeschakeld 
als de toetsen Toggle en STOP/RESET tegelijkertijd 5 
seconden worden ingedrukt. Standaard worden de waarden 
voor elektrisch vermogen en stroom weergegeven (voorbeeld 
in onderstaande afbeelding):

Afb. 39 Eerste standaarddisplay.

Menu [100], "Startvenster" geeft de instellingen weer die zijn 
gemaakt in menu [110], "1e Regel" en [120], "2e Regel".

 
Alleen lezen 




Standaard: 

  

Standaard: Uit

Uit 0 Linksom tts gedeactiveerd

Linksom 1 Linksom Tts geactiveerd

332 Aanv Koppel
Stp 10%

2175 Linksom Tts
Stp Uit

Tabel 22

3 cijfers Resolutie

0,01-9,99 0,01

10,0-99,9 0,1

100-999 1

1.000-9.990 10

10.000-99.900 100

Alleen lezen

100 0 kW
Stp  0,0 AA

100 (1e Regel)
Stp  (2e Regel)
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8.1.1 1e Regel [110]
Dit menu stelt de inhoud in van de bovenste regel in het 
menu [100] "Startvenster". Als “ProcesWaard” is 
geselecteerd, toont het menu de waarde van de geselecteerde 
procesbron in menu [321].”

* "Motor temp" is alleen zichtbaar als u de optionele 
PTC/PT100-kaart hebt geïnstalleerd en er een PT100-
ingang wordt gekozen in menu [2323].

8.1.2 2e Regel [120]
Stelt de inhoud in van de onderste regel in het menu [100] 
"Startvenster". Zelfde keuze als in menu [110].

8.2 Hoofdinstellingen [200]
Het menu "HOOFDINST" bevat de belangrijkste 
instellingen voor de inbedrijfstelling van de softstarter en het 
afstemmen van de softstarter op de toepassing. Het bevat 
verschillende submenu’s voor de besturing van de eenheid, 
motorgegevens en -beveiliging, algemene instellingen en het 
automatisch resetten van fouten. Dit menu wordt 
onmiddellijk aangepast aan geïnstalleerde opties en toont de 
vereiste instellingen.

8.2.1 Bedrijf [210]
In dit submenu vindt u beschrijvingen van selecties met 
betrekking tot de gebruikte motor, de modus van de 
softstarter, stuursignalen en seriële communicatie. Het wordt 
ook gebruikt om de softstarter in te stellen voor de 
toepassing.

Taal [211]
Kies de taal die op het display van het bedienpaneel moet 
worden gebruikt. Als de taal is ingesteld, heeft het 
commando "Load Default" geen invloed meer op deze 
selectie.

Standaard: El Vermogen

Afhankelijk van menu

ProcesWaard 0 Proceswaarde 

Koppel 2 Koppel

Asvermogen 4 Asvermogen 

El Vermogen 5 Elektrisch vermogen 

Stroom 6 Stroom 

Temperatuur 10 Temperatuur van het koellichaam 

Motortemp * 11 Motortemperatuur

SoftstStatus 12 Status van de softstarter

Run Tijd 13 Run Tijd

Energie 14 Energie

Standaard: Stroom

110 1e Regel 
Stp El Vermogen

120 2e Regel 
Stp Stroom

Standaard: English

English 0 Engels gekozen

Svenska 1 Zweeds gekozen

Nederlands 2 Nederlands gekozen

Deutsch 3 Duits gekozen

Français 4 Frans gekozen

Español 5 Spaans gekozen

Ρусский 6 Russisch gekozen

Italiano 7 Italiaans geselecteerd

Česky 8 Tsjechisch geselecteerd

Türkçe 9 Turks ingesteld

211 Taal
Stp English
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Motor kiezen [212]
Dit menu wordt gebruikt als u meer dan één motor in uw 
toepassing gebruikt. Kies de motor die u wilt definiëren. Er 
kunnen in de softstarter maximaal vier verschillende motoren 
worden gedefinieerd, M1-M4. Zie voor het gebruik van 
parametersets in combinatie met motorsets M1 - M4 
paragraaf 8.2.5, pagina 68.

Bron besturing [215]
Deze functie wordt gebruikt om de bron voor run- en 
stopcommando’s en voor kruipbesturing te kiezen. Dit wordt 
beschreven in paragraaf 7.1, pagina 41.

Run-/stopsignaal [2151]

Jog-signaal [2152]
In dit menu wordt de besturingsbron voor de kruipfunctie 
geselecteerd. Als de toetsen Jog Rechts en Jog Links worden 
gebruikt, moet een van de toetsenbordalternatieven in dit 
menu worden geselecteerd en moet het toetsenbord in menu 
[218] worden vergrendeld. 
Zie paragraaf 7.1.3, pagina 42 voor instellingen voor de 
kruipfuncties. 

Signaal resetten [216]
Als de softstarter in een alarmtoestand is, is er een 
resetcommando nodig om de softstarter weer te kunnen 
starten. Met deze functie kiest u de bron van het reset-signaal. 
Met de toetsenbordalternatieven in dit menu kunnen er 
zowel externe als interne bedienpanelen worden gebruikt. Zie 
voor de instellingen voor een automatische reset de 
menugroep [250] “Autoreset”. Zie ook paragraaf 7.3.5, 
pagina 53 voor de functies voor reset en automatische reset.

 

Standaard: M1

M1 0

Motor Data is gekoppeld aan gekozen 
motor.

M2 1

M3 2

M4 3

Standaard: Klemmen

Klemmen 0 Commando start/stop via digitale ingang.

Int+Ext 
Ttsn

1
Start-/stopcommando via intern of extern 
bedienpaneel.

Comm 2
Start-/stopcommando via seriële 
communicatie.

Reserve 3 (Gereserveerd voor toekomstig gebruik)

Int Toetsen 5
Start-/stopcommando via intern 
bedienpaneel.

Ext 
Toetsen

6
Start-/stopcommando via extern 
bedienpaneel.

212 Kies Motor
Stp M1

2151 Run/Stp Sgn
Stp Klemmen

Standaard: Klemmen

Klemmen 0
Commando voor kruipsnelheid via digitale 
ingang.

Int+Ext 
Ttsn

1
Commando kruipsnelheid via intern of 
extern bedienpaneel.

Comm 2
Commando kruipsnelheid via seriële 
communicatie. 

Reserve 3 (Gereserveerd voor toekomstig gebruik)

Int Toetsen 5
Commando voor kruipsnelheid via intern 
bedienpaneel.

Ext 
Toetsen

6
Commando voor kruipsnelheid via extern 
bedienpaneel.

WAARSCHUWING!
Als het ingangssignaal “Run” actief (hoog) en 
niveaugestuurd is, start de motor bij het 
resetcommando.

2152 Jog Signaal
Stp Klemmen



CG Drives & Automation, 01-5980-03r0 Functionaliteit 61

Toetsfunctie [217]
Menugroep die de functies voor de toetsen op het 
bedienpaneel instelt. Zie paragraaf 6.4, pagina 37.

Functietoets [2171]
De Toggle-toets op het toetsenbord (zie paragraaf 6.5, pagina 
38) heeft twee functies die in dit menu kunnen worden 
geactiveerd. Standaard is de toets ingesteld om te werken als 
een toggle-toets die u makkelijk door de menu’s in de toggle-
lus leidt. 
Met de functie “Lokaal/Ext.” van de toets kunt u eenvoudig 
schakelen tussen lokale en normale bediening (zie 
pagina 38). Als deze is ingesteld op “Uit”, is de functie 
uitgeschakeld.
De functie “Lokaal/Ext.” kan ook via de digitale ingang 
worden gewijzigd. Zie menu [520].

Besturing lokaal Run [2173]
De modus “Lokaal” van de functie “Lokaal/Ext.” wordt in dit 
menu gedefinieerd (zie ook pagina 38). Als de softstarter in 
de bedieningsmodus “Lokaal” staat, wordt op het display 
“ “ getoond.

Toets Rechtsom [2174] 
Met START/RECHTSOM toets kunt u starten met 
voorwaartse (rechts) rotatie als de functie in dit menu is 
geactiveerd. De rotatierichting moet ook zijn toegestaan in 
menu [219] “Rotatie”

Linksom Tts [2175]
De Linksom Tts geeft een start met omgekeerde (links) 
rotatie als dat in dit menu is geactiveerd. Voor deze functie is 
een omkeerrelais nodig.
De rotatierichting moet ook zijn toegestaan in menu [219] 
“Rotatie”.

Blokkeercode [218]
Het toetsenbord kan worden geblokkeerd met een 
wachtwoord om te voorkomen dat het toetsenbord wordt 
gebruikt of dat de instelling van de softstarter en/of 
procesregeling wordt gewijzigd. Dit menu, "Code blokk" 
[218], wordt gebruikt om het toetsenbord te blokkeren en te 
deblokkeren. Voer het wachtwoord “291” in om de werking 
van het toetsenbord te blokkeren/deblokkeren (zie paragraaf 

Standaard: Klem+Toets

Klemmen 0 Resetcommando via digitale ingang.

Toetsen 1
Resetcommando via intern of extern 
bedienpaneel (toets RESET).

Comm 2
Resetcommando via seriële 
communicatie.

Klem+Toet
s

3
Resetcommand via digitale ingang of 
bedienpaneel (intern of extern).

Comm+Toe
ts

4
Resetcommando via seriële 
communicatie of bedienpaneel (intern of 
extern).

Kle+Tst+Co
mm

5
Resetcommando via digitale ingang, 
bedienpaneel (intern of extern) of seriële 
communicatie.

Standaard: Toggle

Uit 0 Geen functie

Toggle 1 Toggle-functie

Lokaal/Ext. 2 Functie bedieningsmodus lokaal/extern

Gecombine
erd

3
Toggle-functie en  
functie bedieningsmodus lokaal/extern. 
Zie uitleg in 6.5.1.

216 Reset Sgnl
Stp Klem+Toets

2171 FunctieTts
Stp Toggle

Standaard: Toetsen

Klemmen 1
Lokaal start-/stopcommando via digitale 
ingang.

Toetsen 2
Lokaal start-/stopcommando via 
bedienpaneel (intern of extern).

Comm 3
Lokaal start-/stopcommando via seriële 
communicatie. 

Standaard: Rechtsom

Uit 0 RechtsomTts gedeactiveerd

Rechtsom 1 RechtsomTts geactiveerd

Standaard: Uit

Uit 0 Linksom tts gedeactiveerd

Linksom 1 Linksom Tts geactiveerd

2173 LokRunCtrl
Stp Toetsenbord

2174 RechtsomTts
Stp Rechtsom

2175 Linksom Tts
Stp Uit
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6.4.1, pagina 37). Als het toetsenbord niet is geblokkeerd 
(standaard), dan wordt de keuze “Code Blokk?” 
weergegeven. Als het toetsenbord al is geblokkeerd, wordt de 
keuze “Code Deblok?” weergegeven.
Wanneer het toetsenbord geblokkeerd is, kunnen parameters 
wel afgelezen maar niet gewijzigd worden. De 
bedieningstoetsen (START Linksom/Rechtsom en STOP/
RESET) en de toetsen voor de kruipsnelheid (JOG Links/
Rechts) kunnen ook worden gebruikt als de bediening van 
hun functies vanaf het toetsenbord worden geregeld.

Rotatie [219]

Algemene begrenzing van rotatierichting 
motor
Deze functie beperkt zich tot de algemene rotatie naar links 
of rechts, of in beide richtingen. Deze begrenzing heeft 
prioriteit boven alle andere selecties, dus als de rotatie beperkt 
is tot rechtsom, wordt een commando voor linksom 
genegeerd. Bij het definiëren van de rotatie naar links en 
rechts gaan we ervan uit dat de motor is aangesloten volgens 
paragraaf 3.1, pagina 12. 
In dit menu stelt u de toegestane rotatie voor de motor in.

8.2.2 Extern signaal Niveau/Flank 
[21A]

In dit menu kiest u het type bediening voor de 
ingangssignalen voor Run Rechts, Run Links en RESET die 
worden aangestuurd via de digitale ingangen van de 
klemmenstrook. De ingangssignalen staan standaard 
ingesteld voor flanksturing en de ingangssignalen worden 
geactiveerd door de overgang "laag naar hoog" of "hoog naar 
laag" van de ingang. Als niveausturing is geselecteerd, zijn de 
ingangssignalen actief zolang de ingang hoog of laag blijft. 
Zie paragraaf 7.6, pagina 55.

Eenheden [21C]
In dit menu selecteert u de eenheden die voor de 
verschillende parameterwaarden in de menu's staan, inclusief 
eenheden die via seriële communicatie worden uitgelezen.

SI-eenheden
Als “SI” is geselecteerd, zijn de standaardeenheden:
• Vermogen [kW]

• Aandraaimoment [Nm]

• Temperatuur [°C]

De nominale motorfrequentie is ingesteld op 50 Hz en de 
nominale waarden voor de motorgegevens worden ingesteld 
op basis van de SI-normen.

Standaard: 0

Instelbereik: 0–9999

Standaard: Rechtsom

Rechtsom 1

Beperkt tot rotatie naar rechts. 
De toets Rechtsom, de toets Jog Links en 
de commando's voor links zijn 
uitgeschakeld.

Linksom 2

Beperkt tot rotatie naar links. 
De toets Rechtsom, de toets Jog Rechts 
en de commando's voor rechts zijn 
uitgeschakeld. 
Zie de onderstaande opmerking.

Rechts+Lin
ks

3
Beide rotatierichtingen zijn toegestaan. 
Zie de onderstaande opmerking.

LET OP: Als de rotatie naar links is geselecteerd 
(“Linksom” of “Recht+Links” in menu [219]), dan zijn er 
faseomkeringsrelais nodig. Zie Afb. 15, pagina 20.

218 Code blokk
Stp 0 

219 Rotatie
Stp Rechtsom

LET OP: In de flanksturingsmodus moet ten minste één 
digitale ingang zijn geprogrammeerd voor "Stop ", omdat 
de commando’s "Run Rechts" en "Run Links" alleen in 
staat zijn om de softstarter te starten. 

Standaard: Flank

Niveau 0

De ingangen worden geactiveerd of 
gedeactiveerd door een continu hoog of 
laag signaal. Wordt meestal toegepast 
als er bijvoorbeeld een PLC wordt 
gebruikt om de softstarter aan te sturen.

Flank 1

De ingangen worden geactiveerd door 
een verandering; voor Run en Reset van 
‘laag’ naar ‘hoog’ en voor Stop van ‘hoog’ 
naar ‘laag’.

VOORZICHTIG!
Niveaugestuurde ingangen zijn NIET conform 
de Machinerichtlijn als de ingangen recht-
streeks worden gebruikt om de machine te 

starten en te stoppen.

LET OP: Flankgestuurde ingangen zijn conform de 
Machinerichtlijn (zie hoofdstuk 1.5.1 pagina 6) als de 
ingangen rechtstreeks worden gebruikt om de machine 
te starten en te stoppen.) 

21A Niveau/Flank
Stp Flank

!



CG Drives & Automation, 01-5980-03r0 Functionaliteit 63

US-eenheden
De bijbehorende standaardwaarden voor US-eenheden zijn: 
• Vermogen [pk] 

• Koppel [lb.ft]

• Temperatuur [°F]

De nominale motorfrequentie is ingesteld op 60 Hz en de 
nominale standaardwaarden voor de motorgegevens 
(bijvoorbeeld spanning) zijn aangepast aan US-normen.
Zie ook 1.7.2 Definities en Tabel 23, pagina 64.

8.2.3 Motor Data [220]
In dit menu voert u de motorgegevens in om de softstarter af 
te stemmen op de aangesloten motor. Dit zorgt voor een 
verbetering van de regelnauwkeurigheid en verschillende 
uitlezingen en analoge uitgangssignalen. Sommige 
standaardgegevens voor de motor worden uit de instelling in 
menu [21C] gehaald.
Motor M1 zijn standaard gekozen en ingevoerde 
motorgegevens gelden voor motor M1. Als u meer dan één 
motor hebt, dient u de juiste motor te kiezen in menu [212] 
voordat u motorgegevens invoert. 

Zie voor meer informatie over motorgegevens en 
parametersets paragraaf 7.2.3, pagina 44.
Zie voor een uitleg van de verschillende afkortingen die in dit 
hoofdstuk worden gebruikt hoofdstuk 1.7.2 pagina 7.

Nominale motorspanning [221]
Hier wordt de nominale motorspanning ingesteld, Un_mot.

Nominale Motor Freq [222]
Hier wordt de nominale motorfrequentie ingesteld.

Nominaal motorvermogen [223]
De range voor Pn_mot afhankelijk van het nominale 
vermogen softstarter Pn_soft.Het moet worden ingesteld 
binnen het bereik 25 - 400% van de softstarter macht Pn_soft. 
Zie nominale gegevens voor CG motoren in Tabel 23.

Standaard: SI

SI 0 SI-eenheden

US 1 US-eenheden

WAARSCHUWING!
Als de instelling “Eenheden” wordt gewijzigd, 
heeft dit ook invloed op de fabrieksinstellin-
gen van de motor. 

OPMERKING 1: De parameters voor motorgegevens 
kunnen niet worden gewijzigd tijdens de bediening 
(hier aangegeven met een slotsymbool).

OPMERKING 2: De standaardfabrieksinstellingen zijn 
voor een standaard 4-polige motor op basis van de nomi-
nale waarden voor stroom en vermogen van de softstar-
ter. De softstarter draait ook als de motorgegevens niet 
aan de werkelijke motor zijn aangepast, maar de presta-
ties zijn niet optimaal.

OPMERKING 3: Parametersets kunnen tijdens de bedie-
ning niet worden gewijzigd als de sets zijn ingesteld voor 
verschillende motoren.

OPMERKING 4: Motor Data in de verschillende sets M1-
M4  kan worden teruggezet naar standaardinstelling in 
menu [243], Fabriek>Set.

21C Eenheden
Stp SI

WAARSCHUWING!
Voer de juiste motorgegevens in om gevaar-
lijke situaties te voorkomen en de juiste 
regeling te waarborgen.

Standaard:
400 V voor SI-eenheden
460 V voor US-eenheden

Instelbereik: 100-700 V

Resolutie 1 V

LET OP: De waarde Motor Spann wordt altijd opgeslagen 
als een 3-cijferige waarde met een resolutie van 1 V.

Standaard:
50 Hz voor SI-eenheden
60 Hz voor US-eenheden

Instelbereik: 50 Hz - 60 Hz

Resolutie 1 Hz

221 Motor Spann
Stp M1: 400 V

222 Motor Freq
Stp M1: 50 Hz
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Nominale motorstroom [224]
Hier wordt de nominale motorstroom ingesteld. In geval van 
parallelle motoren, de waarde instellen als de som van de 
motorstroom.

In_soft is de nominale stroom van de softstarter, waarde 
volgens Tabel 23.

Nominaal motortoerental [225]
Hier wordt het nominale asynchrone motortoerental (vollast) 
ingesteld.

Nominale Motorpolen [226]
Dit menu wordt alleen weergegeven als het nominale 
toerental van de motor 500 rpm is. Hier kan het werkelijke 
aantal polen worden ingevoerd.  

Nominale Cos-waarde motor [227]
Instelling van nominale Motor cosphi (arbeidsfactor).

Standaard: Pn_soft

Instelbereik:
25-400% x Pn_soft, standaard zie  Tabel 23, 
pagina 64.

Resolutie 3 significante cijfers

Tabel 23 Nominale gegevens voor CG-motoren die voldoen 
aan de IE2-klasse van IEC 60034-30.

Nominale 
stroom 

softstarter
[A]

Nominaal 
stan-

daardver-
mogen

@ 400 V
SI-eenhe-

den
[kW]

Nominaal 
stan-

daardtoe-
rental

@ 50 Hz
SI-eenhe-

den
[rpm]

Nominaal 
stan-

daardver-
mogen

@ 460 V
US-eenhe-

den
[hp]

Nominaal 
stan-

daardtoe-
rental

@ 60 Hz
US-eenhe-

den
[rpm]

16 7.5 1.440 10 1.730

22 11 1.460 15 1.750

30 15 1.460 20 1.750

36 18,5 1.465 25 1.760

42 22 1.465 30 1.760

56 30 1.465 40 1.760

70 37 1.480 50 1.780

85 45 1.475 60 1.770

100 55 1.480 75 1.780

140 75 1.480 100 1.780

170 90 1.480 125 1.780

200 110 1.485 150 1.780

240 132 1.485 200 1.780

300 160 1.490 250 1.790

360 200 1.490 300 1.790

450 250 1.490 350 1.790

560 315 1.490 450 1.790

630 355 1.490 500 1.790

710 400 1.490 600 1.790

820 450 1.490 700 1.790

1.000 560 1.490 800 1.790

1.400 800 1.490 1.000 1.790

1.800 1.000 1.490 1.500 1.790

223 Motor Verm
Stp M1: (Pn_soft) kW

Standaard:
In_mot=In_soft (zie opmerking 2, pagina 63 
en Tabel 23 hierboven)

Instelbereik:
25 - 200% x In_soft [A] afhankelijk van 
model Emotron TSA. 

LET OP: De standaardinstellingen zijn voor een stan-
daard 4-polige motor op basis van het nominale vermo-
gen van de softstarter.

Standaard:
nn_mot (zie Opmerking 2, pagina 63 en Tabel 
23)

Instelbereik: 500 - 3.600 rpm

Resolutie 1 rpm, 4 sign. cijfers

Standaard: 4

Instelbereik: 2-144

Standaard:
Cosφn 0,86
(Zie Opmerking 2, pagina 63) 

Instelbereik: 0,50 - 1,00

224 Motor Stroom
Stp M1: (In_mot) A

225 Motor RPM
Stp M1: (nn_mot) rpm

226 Motor Polen
Stp M1: 4

227 Motor Cosφ
Stp M1: (Cosφn) 
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Motorventilatie [228]
Parameter voor het instellen van het type motorventilatie. 
Dit heeft gevolgen voor de kenmerken van de I2t-
motorbeveiliging door de werkelijke overbelastingsstroom te 
verlagen.

Als de motor geen koelventilator heeft, kies "Geen". Selecteer 
bij een motor met op de as gemonteerde ventilator "Eigen". 
Als de motor een externe koelventilator heeft, selecteer 
"Geforceerd".

8.2.4 Motorbeveiliging [230]
Deze functie beschermt de motor tegen overbelasting op 
basis van de norm IEC 60947-4-2. Zie paragraaf 7.3, pagina 
47 voor algemene informatie over verschillende 
alarminstellingen.

Voorspellende I2t-functie
Op basis van hoeveel de gebruikte thermische capaciteit (I2t) 
is toegenomen tijdens de meest recente starten, wordt er een 
voorspelling voor de volgende start gedaan. Als er geen 
ruimte is voor nog een start, wordt de start vertraagd totdat 
een startpoging leidt tot een succesvolle start.

Alarm I2t motor [231]
Met deze functie kan de motor worden beschermd tegen 
overbelasting zoals gepubliceerd in de norm IEC 60947-4-2. 
De alarmlimiet is ingesteld op basis van de niveaus die zijn 
gedefinieerd door “I2t Klasse” in menu [2313]. Als deze 
limiet is overschreden, wordt er een alarm gegeven en wordt 
de actie uitgevoerd die in menu [2311] is gekozen. Het alarm 
blijft actief totdat de waarde I²t lager is dan 95% voordat er 
een reset of een autoreset wordt toegestaan (zie een 
uitgebreide beschrijving in menu [2521]).

Mot I2t AA [2311]

Motorklasse I2t [2312]
Met dit menu kunt u de thermische motorbeveiliging omlaag 
en omhoog bijstellen (bij motoren met een servicefactor > 
1,00).

Mot I2t Klasse [2313]
Classificatie volgens IEC60947-4-2, waarmee de 
startcapaciteit van de motor wordt gedefinieerd om 
thermische overbelasting te vermijden. 

Standaard: Eigen

Geen 0 Beperkte I2t-overbelastingscurve.

Eigen 1 Normale I2t-overbelastingscurve.

Geforceerd 2 Uitgebreide I2t-overbelastingscurve.

WAARSCHUWING!
Als er niveausturing wordt gebruikt (bijvoor-
beeld selectie “Niveau” in menu [21A]), blijft 
de motor automatisch een nieuwe startpo-
ging uitvoeren, zonder melding.

228 Motor Vent
Stp M1: Eigen

Standaard: Zachte trip

Geen actie 0 I2t-motorbeveiliging is niet actief. 

Harde trip 1

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47 
Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 100%

Instelbereik:
0-150% van de nominale motorstroom 
In_mot [224]

Standaard:
Bouwvorm 1: 10 A
Bouwvorm 2 en hoger: 10

2 0 Klasse 2

3 1 Klasse 3

5 2 Klasse 5

10 A 3 Klasse 10 A

10 4 Klasse 10

20 5 Klasse 20

30 6 Klasse 30

40 7 Klasse 40

2311 Mot I2t AA
Stp M1: Zachte trip

2312 Mot I2t I
Stp M1: 100%

2313 I2t Klasse
Stp M1: 10
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Verbruik thermische capaciteit [2314)
In dit menu staat de gebruikte thermische capaciteit van de 
motor, dus de werkelijke waarde I2t gedeeld door de 
maximale waarde I2t, uitgedrukt in (%).

PT100 Alarm [232]
De PT100-menu's worden alleen weergegeven als de PT100-
optieprint is aangesloten.

PT100 alarmactie [2321]

Motorklasse [2322]
Alleen zichtbaar als de PTC/PT100-optieprint is 
geïnstalleerd. Hier wordt de klasse van de gebruikte motor 
ingesteld. De tripniveaus voor de PT100-sensor worden 
automatisch ingesteld op basis van de instellingen in dit 
menu.  

PT100-ingangen [2323] 
Er kunnen twee PT100-optieprints (B1 en B2) worden 
aangesloten, voor maximaal zes PT100-ingangen. Met menu 
[2323] “PT100 Ingng” kunt u selecteren op welke PT100-
ingangen er toezicht moeten worden gehouden, dus welke 

een trip/waarschuwing mogen genereren als de temperatuur 
de limiet in menu [2322] “Motor Klasse” overschrijdt.
PT100-ingang 1, 2 en 3 zijn gelijk aan ingang 1, 2 en 3 op de 
eerste PT100-optieprint (B1). PT100-ingang 4, 5 en 6 zijn 
gelijk aan ingang 1, 2 en 3 op de tweede PT100-optieprint 
(B2).
Let wel dat de ingangen onder toezicht op volgorde en zonder 
gaten moeten worden geselecteerd, dus als u slechts een 
ingang met toezicht wilt (selectie PT100 1), dan moet u 
ingang 1 op print een (B1) gebruiken.
Als u vier PT100-ingangen onder toezicht wilt hebben 
(selectie PT100 1-4), moet u ingang 1-3 op optieprint één 
gebruiken (komt overeen met ingang 1-3) en de eerste ingang 
van print 2 (komt over een met ingang 4). 
Alle PT100-ingangen worden weergegeven in bedrijfsmenu 
[71B] PT100 B1 1, 2, 3 en [71C] PT100 B2 1, 2, 3, 
ongeacht de menuselectie.

PTC Alarm [233]
De PTC-alarmmenu's worden altijd weergegeven als er 
standaard een geïntegreerde PTC-ingang op het powerboard 
(PB-PTC) aanwezig is.

PTC alarmactie [2331]

Alleen 
lezen

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: F 140 °C

A 100 °C 0

E 115°C 1

B 120°C 2

F 140°C 3

F Nema 
145°C

4

H 165 °C 5

2314 VerbrkThCap
Stp M1: XX%A

2321 PT100 AA
Stp M1: Geen actie

2322 Motor Klasse
Stp M1: F 140oCA

Standaard: PT100 1-3

PT100 1 0 Kanaal 1 gebruikt voor PT100-beveiliging

PT100 1-2 1
Kanaal 1-2 gebruikt voor PT100-
beveiliging

PT100 1-3 2
Kanaal 1-3 gebruikt voor PT100-
beveiliging

PT100 1-4 3
Kanaal 1-4 gebruikt voor PT100-
beveiliging

PT100 1-5 4
Kanaal 1-5 gebruikt voor PT100-
beveiliging

PT100 1-6 5
Kanaal 1-6 gebruikt voor PT100-
beveiliging

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

2323 PT100-ingangen
Stp M1: PT100 1-3A

2331 PTC AA
Stp M1: Geen actie
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PTC-ingang [2332]
Er kunnen twee extra PTC-optie-ingangen worden gebruikt. 
De instellingen zijn dan “PB-PTC” voor de interne PTC, 
“PB-PTC&Opt1” en “PB-PTC&Opt1-2”.

Startlimiet [234]
De startlimiet wordt gebruikt om de softstarter te 
beschermen door het aantal starts per uur te beperken of een 
minimale tijdsvertraging tussen starts in te voegen. 
Een alarm voor een startbeperking wordt gereset als de 
alarmconditie is verdwenen en er een nieuw startsignaal is 
gegeven.

De werkelijke tijd totdat de volgende start is toegestaan, 
wordt weergegeven in het statusmenu [72G] “TijdTotStrt”.

Alarmactie startlimiet [2341]
De startlimiet kan via dit menu worden ingesteld door een 
juiste alarmactie te kiezen en wordt gebruikt als thermische 
beveiliging van de softstarter. Autoreset is beschikbaar voor 
alle alarmen voor startlimieten, menu [2552].

Aantal starts per uur [2342]
In dit menu kan het aantal toegestane starts per uur worden 
ingesteld. Als dit aantal wordt overschreden, wordt er een 
alarm gegeven en wordt de actie gekozen in menu [2341] 
uitgevoerd. 
Het alarm is actief totdat het uur is verstreken en een nieuwe 
start is toegestaan. Het eerste uur wordt direct afgeteld vanaf 
de eerste start van de motor, terwijl het volgende uur niet 

direct wordt afgeteld, maar vanaf het moment dat er een 
nieuwe start wordt uitgevoerd, dus niet achter elkaar.

Minimale tijd tussen starten [2343]
In dit menu kan een minimale tijd tussen achtereenvolgende 
starts worden ingesteld. Als er een nieuwe startpoging wordt 
gedaan voordat deze minimale tijd is verstreken, wordt er een 
alarm gegeven en wordt de actie gekozen in menu [2341] 
uitgevoerd. Het alarm blijft actief totdat de gekozen 
minimale tijd is verstreken en een nieuwe start is toegestaan.

Tijd tot volgende start [2344]
In dit menu wordt de tijd tot de volgende toegestane start 
weergegeven. Telt af vanaf ingestelde waarde in menu [2343].

Faseverlies 
Autoreset is beschikbaar voor enkelfasig faseverlies, menu 
[2561].

Meervoudig en intern faseverlies
Een meervoudig faseverlies leidt altijd tot een harde trip. Als 
er een extern faseverlies is (netvoeding), wordt dit pas 
aangegeven met een alarmvertraging van 2 seconden. Als het 
faseverlies intern is (probleem met thyristor), wordt de trip 
meteen geactiveerd om te voorkomen dat verkeerde acties de 
softstarter en de motor beschadigen. 
Als het faseverlies zich binnen 2 seconden weer voordoet, 
wordt er een automatische herstart uitgevoerd.

Enkel faseverlies

Bij een enkel faseverlies wordt de bediening onmiddellijk 
onderbroken als deze zich voordoet tijdens starten, kruip-
snelheid of stoppen. Als het faseverlies bij starten of kruip-
snelheid zich binnen 2 seconden weer voordoet, wordt er 
een automatische herstart uitgevoerd.

Standaard: PB-PTC

PB-PTC 0
Intern powerboard PTC gebruikt voor 
beveiliging

PB-PTC 
&Opt1

1
B-PTC en PTC-ingangs op optie B1 voor 
beveiliging

PB-PTC
&Opt1-2

2
PB-PTC en PTC-ingang op opties B1 en B2 
voor beveiliging

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47
Harde trip 1

Waarschuwin
g

4

2332 PTC Ingng
Stp M1: PB-PTC

2341 StartLim AA
Stp Geen actie

Standaard: 10

Instelbereik: 1 - 99

Standaard: Uit

Instelbereik: 1 - 60 min

Alleen lezen

Eenheden minutes

Instelbereik: 1 min

2342 Starts/h
Stp M1: 10

2343 MinTBtwStrt
Stp M1: Uit

2344 TijdTotStrt
Stp M1: minA
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Voor andere functies kan de alarmactie voor enkel faseverlies 
worden ingesteld in menu [236]. Dit gebeurt als het 
faseverlies langer dan 2 seconden duurt.

Herstart
De automatische herstart wordt meestal uitgevoerd als bij 
normale werking en volgens de ingestelde startmethode, 
menu [331]. Verh Koppel [337] wordt uitgevoerd bij 
inschakeling, maar de functie kruipsnelheid bij starten [350] 
wordt in dit geval niet uitgevoerd.
Elke automatische herstart binnen 2 seconden wordt niet 
geteld voor de beveiliging van startlimiet [234].
Als faseverlies langer dan 2 seconden duurt, kan er een 
automatische herstart worden uitgevoerd met de functie 
autoreset [2561]. 
Een alarm voor faseverlies wordt gereset als de alarmconditie 
is verdwenen en er een nieuw startsignaal wordt gegeven.

Alarmactie enkel faseverlies [235]
De actie bij een enkel faseverlies wordt in dit menu ingesteld. 
De relevante actie wordt uitgevoerd als een fase langer dan 2 
seconden niet aanwezig is. 

StroomBergAA [236] 
Dit alarm is alleen acties als er een stroomlimiet is gekoppeld 
aan de startmethode (instellingen in [331] en [335]). Er 
wordt een alarm geactiveerd als de stroom nog steeds op de 
stroomlimiet staat als de starttijd is verstreken. 
Autoreset is beschikbaar voor deze functie, menu [2525].

8.2.5 Parametersetkeuze [240]
Parametersets worden gebruikt als er voor een toepassing 
verschillende instellingen voor verschillende modi nodig zijn. 
Zie de uitgebreide beschrijving in "Met parametersets 
werken", pagina 43.
Er zijn vier beschikbare parametersets die afzonderlijk 
kunnen worden geconfigureerd en in het bedienpaneel 
opgeslagen. 
De geselecteerde motor (M1 - M4) [212] beslist de 
parameterinstellingen voor de motorgegevens in menugroep 
[220]. Zie de instructies in Motorgegevens in parametersets 
verwerken, pagina 44.

Set kiezen[241]
Hier kiest u de parameterset, rechtstreeks of vanuit waar de 
keuze wordt aangestuurd. Ieder menu in de parametersets 
heeft een aanduiding A, B C of D, afhankelijk van de actieve 
parameterset. Dit wordt linksonder op het display 
aangegeven, dus standaard met een . De actieve set wordt 
ook aangegeven in [721] “TSA Status”.
De parametersets kunnen tijdens bedrijf worden gewijzigd. 
Als de sets echter verschillende motoren gebruiken (M1 tot 
en met M4), wordt de set alleen veranderd als de motor is 
gestopt.

LET OP: Enkel faseverlies wordt alleen waargenomen 
voor inkomende fases (L1, L2 en L3) en niet voor fases 
die de motor voeden.

Standaard: Harde trip

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 
47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuwin
g

4

Standaard: Harde trip

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

235 EnkFaseLosAA
Stp Harde Trip

236 EnkFaseLosAA
Stp Harde Trip

Standaard: A

A 0

Vaste keuze van een van de vier 
parametersets A, B, C of D.

B 1

C 2

D 3

DigIn 4
Parameterset wordt gekozen via een 
digitale ingang. Definieer de digitale 
ingang in menu [520], Digitale ingangen.

Comm 5
Parameterset wordt gekozen via seriële 
communicatie.

Optie 6
De parameterset wordt ingesteld via een 
optie. Alleen beschikbaar als de optie de 
keuze kan regelen.

 LET OP: De parameterset kan niet worden 
gewijzigd tijdens bedrijf als de parameterset 
een gewijzigde motorset (M1-M4) omvat.

241 Kies Set
Stp A
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Set kopiëren [242]
Deze functie kopieert de inhoud van een parameterset naar 
een andere parameterset; zo betekent A>B dat de inhoud van 
parameterset A wordt gekopieerd naar parameterset B.

Fabrieksinstellingen naar set laden 
[243]
Met deze functie kunnen verschillende niveaus van de 
fabrieksinstellingen worden gekozen voor de vier 
parametersets. Bij het laden van de standaardinstellingen 
worden alle wijzigingen in het de Emotron TSA softstarter 
ingesteld op de fabrieksinstellingen. Deze functie bevat ook 
keuzemogelijkheden voor het laden van 
standaardinstellingen naar de vier verschillende sets 
motorgegevens.

Kopieer alle instellingen naar 
bedienpaneel [244]
Alle instellingen, inclusief de motorgegevens, kunnen tussen 
het geheugen van de controlprint en een bedienpaneel 
(extern of intern) worden uitgewisseld. Dit kan handig zijn 
als er bijvoorbeeld instellingen naar een tweede 
softstartereenheid moeten worden overgezet.
Zie de verschillende opties in paragraaf 7.2.4, pagina 45 om 
de functies kopiëren/laden toe te passen.
Als er twee bedienpanelen op de softstarter zijn aangesloten 
(met een optioneel extern bedienpaneel), kan er slechts een 
per keer worden gebruikt om gegevens te kopiëren of laden. 
Bij het overzetten van gegevens naar een bedienpaneel, wordt 
het andere bedienpaneel tijdelijk uitgeschakeld.

Als u de instellingen van de controlprint wilt kopiëren naar 
een bedienpaneel, gebruik dan het actuele bedienpaneel en 
stel [244] “Kopie>BP” in op “Kopie”. Alle instellingen voor 
de gebruikersparameters in de controlprint worden dan 
gekopieerd en worden overeenkomende instellingen die 
eerder in het bedienpaneel waren opgeslagen gewist. Als de 
gegevens worden overgezet, knippert “Kopie” op het 
bedienpaneel waarop het commando is geactiveerd, terwijl 
het andere bedienpaneel tijdelijk niet actief is. Na voltooiing 

Standaard: A>B

A>B 0 Kopieer set A naar set B

A>C 1 Kopieer set A naar set C

A>D 2 Kopieer set A naar set D

B>A 3 Kopieer set B naar set A

B>C 4 Kopieer set B naar set C

B>D 5 Kopieer set B naar set D

C>A 6 Kopieer set C naar set A

C>B 7 Kopieer set C naar set B

C>D 8 Kopieer set C naar set D

D>A 9 Kopieer set D naar set A

D>B 10 Kopieer set D naar set B

D>C 11 Kopieer set D naar set C

LET OP: De actuele waarde van menu's voor weergave 
wordt niet naar een andere set gekopieerd.

242 Kopieer Set
Stp A>B

Standaard: A

A 0

Alleen de gekozen parameterset wordt 
teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

B 1

C 2

D 3

ABCD 4
Alle vier parametersets worden teruggezet 
naar de fabrieksinstellingen.

Fabrieksin
st

5
Alle instellingen, met uitzondering van 
[211], [221]-[228], [261] en [923] worden 
teruggezet naar de standaardinstellingen.

M1 6

Alleen de gekozen motorset wordt 
teruggezet naar de standaardinstellingen.

M2 7

M3 8

M4 9

M1M2M3
M4

10
Alle vier motorsets worden teruggezet naar 
de standaard- 
instellingen.

LET OP: Tijdens het kopiëren of laden worden startcom-
mando’s genegeerd.

LET OP: Als de geïntegreerde RS-232-poort is aangeslo-
ten op een PC of een extern bedienpaneel, wordt deze 
tijdelijk geblokkeerd tijdens het kopiëren of laden van 
gegevens in het interne bedienpaneel.

243 FabriekSet
Stp A
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wordt “Transfer OK!” weergegeven en kan er een nieuw 
commando op een van de bedienpanelen worden gegeven.

Instellingen vanaf het bedienpaneel 
laden [245]
De functie kan enkele of meerdere parametersets en 
motorgegevens laden van het actuele bedienpaneel naar het 
geheugen van de controlprint van de softstarter. Dit wordt op 
dezelfde manier als hierboven uitgevoerd. De geselecteerde 
parametersets van het bedienpaneel worden gekopieerd naar 
de bijbehorende parametersets in de controlprint van de 
softstarter, dus A naar A, B naar B, M1 naar M1, enz. De 
verschillende mogelijkheden staan hieronder.
Als er een tweede bedienpaneel is aangesloten, heeft dit geen 
invloed bij het laden vanaf het eerste bedienpaneel.

Standaard: Geen Kopie

Geen 
Kopie

0 Er wordt niets gekopieerd

Kopie 1 Kopieer alle instellingen

LET OP: De actuele waarde van menu's voor weergave 
wordt niet in het bedienpaneelgeheugen gekopieerd.

244 Kopie>BP
Stp Geen Kopie

Standaard: Geen Kopie

Geen 
Kopie

0 Er wordt niets geladen.

A 1
Gegevens uit parameterset A worden 
geladen.

B 2
Gegevens uit parameterset B worden 
geladen.

C 3
Gegevens uit parameterset C worden 
geladen.

D 4
Gegevens uit parameterset D worden 
geladen.

ABCD 5
Gegevens uit parametersets A, B, C en D 
worden geladen.

A+Mot 6
Parameterset A en motorgegevens worden 
geladen.

B+Mot 7
Parameterset B en motorgegevens worden 
geladen.

C+Mot 8
Parameterset C en motorgegevens worden 
geladen.

D+Mot 9
Parameterset D en motorgegevens worden 
geladen.

ABCD+Mot 10
Parametersets A, B, C, D en 
motorgegevens worden geladen.

M1 11 Gegevens vanuit motor 1 worden geladen.

M2 12 Gegevens vanuit motor 2 worden geladen.

M3 13 Gegevens vanuit motor 3 worden geladen.

M4 14 Gegevens vanuit motor 4 worden geladen.

M1M2M3
M4

15
Gegevens vanuit motoren 1, 2, 3 en 4 
worden geladen.

Alle 16
Alle gegevens worden vanaf het 
bedienpaneel geladen. 

LET OP: Het laden of kopiëren heeft geen effect op de 
waarde in menu's voor weergave.

245 Laden uit BP
Stp Geen Kopie
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8.2.6 Autoreset [250]
Met deze menu's kan er een automatische reset worden 
uitgevoerd. Deze functie zorgt ervoor dat af en toe 
voorkomende trips die geen gevolgen hebben voor het proces 
automatisch worden gereset. 
Zie ook paragraaf 7.6.3, pagina 56.

Pogingen voor automatische reset 
[251]
Getallen boven 0 activeren altijd de Autoreset. Dit betekent 
dat de softstarter na een trip automatisch opnieuw wordt 
gestart in overeenstemming met het gekozen aantal 
pogingen. Er vindt alleen een herstart plaats als alle 
omstandigheden normaal zijn. 
Als de teller voor “Aktueel Rst” [2512] meer trips dan het 
toegestane aantal pogingen zoals geselecteerd in menu [2511] 
bevat, wordt de cyclus voor automatisch resetten 
onderbroken. Er wordt dan geen Autoreset uitgevoerd. 
Voor elke 10 minuten die zijn verstreken zonder nieuwe trip 
telt de Autoreset-teller een tel af. 
Als het maximale aantal trips is bereikt, wordt de 
tripmeldingstijd aangegeven met een "A":

In het bovenstaande voorbeeld staat het 3e 
tripgeheugenmenu [830]. 
Er vond een trip door overspanning plaats na 345 uur, 45 
minuten en 12 seconden draaien, waarbij het toegestane 
aantal pogingen tot autoreset werd overschreden. 

Als de Autoreset-teller het ingestelde maximum bereikt, moet 
de softstarter met een normale reset worden gereset. Zie het 
onderstaande voorbeeld:

• Aantal toegestane pogingen autoreset [2511]= 5.

• Binnen 10 minuten treden er 6 trips op.

• Bij de 6e trip is er geen Autoreset, omdat de 
Autoreset-teller maximaal 5 pogingen voor een autoreset 
van een trip toestaat.

• Als u de Autoreset-teller wilt resetten, geeft u een nieuw 
resetcommando (van een van de bronnen voor 
resetregeling geselecteerd in menu [216]).

• De Autoreset-teller is nu op nul gezet.

Aantal toegestane pogingen voor 
Autoreset [2511] 

Aantal werkelijke pogingen voor 
Autoreset [2512]
In dit menu wordt de status van de interne Autoreset-teller 
weergegeven. Als er zich geen nieuwe trips voordoen, telt de 
Autoreset-teller elke tiende minuut met één tel af. 

Autoreset motorbeveiliging [252]
Menugroep voor automatische reset van alarmen voor 
motorbeveiliging.

Autoreset I²t-beveiliging motor [2521]
De vertragingsteller begint te tellen als de I²t-waarde laag 
genoeg is om een nieuwe start toe te staan. Dit betekent dat 
het interne thermische motormodel eerst tijd nodig heeft om 
af te koelen tot een thermische capaciteit van 95% (als  
interne thermische motorbeveiliging is ingeschakeld). 
Daarna wordt de vertragingstijd in dit menu aan deze tijd 
toegevoegd. Als de vertragingstijd is verstreken, wordt het 
alarm gereset en wordt er automatisch een poging tot 
herstarten uitgevoerd.

WAARSCHUWING!
Als het ingangssignaal “Run” actief is (hoog) 
en de startmodus met niveausturing is 
geselecteerd, start de motor met het 
resetcommando. 

Let wel dat “Niveausturingcontrol” niet voldoet aan de 
machine-richtlijn.

830 OVERVOLT
Trp A 345:45:12

Standaard: Uit (geen autoreset)

Instelbereik: 0–10 pogingen

Alleen lezen

Standaard: 0

LET OP: Een Autoreset wordt uitgesteld door de reste-
rende aanlooptijd.

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

2511 Aantl Trips
Stp Uit

2512 Aktueel Rst
Stp 0

2521 Motor I2t
Stp Uit
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PT100 autoreset [2522]
De vertragingsteller begint te tellen als alle PT100-ingangen 
lager dan de ingestelde temperatuur in menu [2322] zijn.

PTC autoreset [2523]
De vertragingsteller begint te tellen als alle PTC-waarden 
lager zijn dan hun respectievelijke limiet. Dit betekent dat als 
bijvoorbeeld alleen de interne powerboard PTC aanwezig is, 
de PB-PTC-weerstand omlaag moet gaan naar 2.260 Ohm, 
wat de minimale tijd voor de Autoreset bepaalt. De tijd die in 
dit menu is ingesteld, wordt daarna toegevoegd aan de tijd 
voor het afkoelen.
Raadpleeg voor de bijbehorende weerstandslimieten met 
betrekking tot PTC-optieprints de gebruikershandleiding 
voor de PTC/PT100 board 2.0.

Autoreset bij Rotor Vast [2524]
In dit menu wordt de vertragingstijd voor een Autoreset door 
een alarm voor rotor vast ingesteld. Een geblokkeerde rotor 
kan niet worden gedetecteerd in de gestopte status en dus 
begint de vertragingsteller meteen te tellen nadat de 
alarmactie is uitgevoerd. Als de vertragingstijd is verstreken, 
wordt het alarm gereset en wordt er automatisch een poging 
tot herstarten uitgevoerd. 

Autoreset door stroomlimiet [2525]
In dit menu wordt de vertragingstijd voor een Autoreset door 
een alarm met de stroomlimiet ingesteld. Een foutconditie 
met een stroomlimiet kan niet worden waargenomen in de 
gestopte status, waardoor de vertragingsteller meteen begint 
met tellen als de alarmactie is uitgevoerd. Als de 
vertragingstijd is verstreken, wordt het alarm gereset en wordt 
er automatisch een poging tot herstarten uitgevoerd.

Autoreset Communicatiefout [253]
De vertragingsteller begint te tellen zodra de communicatie is 
hersteld.

Autoreset Procesbeveiliging [254]
Als de functie belastingsmonitor wordt gebruikt, menugroep 
[410], kunnen de volgende instellingen voor een Autoreset 
worden uitgevoerd. 

Autoreset Max. alarm 
belastingsmonitor [2541]
De vertragingsteller begint meteen met tellen.

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

2522 PT100
Stp Uit

2523 PTC
Stp Uit

2524 Rotor Vast
Stp Uit

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

LET OP: Een Autoreset wordt uitgesteld door de reste-
rende aanlooptijd.

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

2525 Stroom Lim
Stp Uit

253 CommFoutArst
Stp Uit

2541 Max Alarm
Stp Uit
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Autoreset max. vooralarm 
belastingsmonitor [2542]
De vertragingsteller begint meteen met tellen.

Autoreset min. vooralarm 
belastingsmonitor[2543]
De vertragingsteller begint meteen met tellen.

Autoreset min. alarm belastingsmonitor 
[2544]
De vertragingsteller begint meteen met tellen.

Autoreset extern Alarm 1 [2549]
De vertragingsteller begint met tellen zodra de ingang van het 
relevante externe alarm inactief is. 

Autoreset extern Alarm 2 [254A]
De vertragingsteller begint met tellen zodra de ingang van het 
relevante externe alarm inactief is.

Autoreset Beveiliging Softstarter [255]
Voor alarmen die de softstarter beschermen kunnen de 
volgende instellingen voor Autoreset worden uitgevoerd. 

Autoreset te hoge temperatuur [2551]
In dit menu wordt de vertragingstijd voor Autoreset ingesteld 
voor een oververhittingsalarm voor een softstarter. De 
vertragingstijd begint te teller als de storing is verdwenen. Dit 
betekent dat de softstarter is afgekoeld. Als de vertragingstijd 
is verstreken, wordt het alarm gereset en wordt er 
automatisch een poging tot herstarten uitgevoerd.

Autoreset bij Startlimiet [2552]
DENNA MENY FLYTTAS TILL 2552.De vertragingsteller 
begint te tellen als de tijd voor de volgende toegestane start, 
ingesteld in menu [2354], is afgenomen tot nul.

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

2542 MaxVrAlarm
Stp Uit

2543 MinVrAlarm
Stp Uit

2544 Min Alarm
Stp Uit

2549 Ext Alarm 1
Stp Uit

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

254A Ext Alarm 2
Stp Uit

2551 Over Temp
Stp Uit

2552 Startlimiet
Stp Uit
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Autoreset fout netspanning [256]
De volgende menu's zijn voor de Autoreset van verschillende 
foutcondities voor netspanning.

Autoreset door ingang faseverlies 
[2561]
Een fout in een fase-ingang kan niet worden gedetecteerd in 
een gestopte status, dus de vertragingstijdteller begint meteen 
met tellen als de alarmactie is uitgevoerd. Als de 
vertragingstijd is verstreken, wordt het alarm gereset en wordt 
er automatisch een poging tot herstarten uitgevoerd.

Autoreset onbalans spanning [2562]
In dit menu wordt de vertragingstijd voor een Autoreset bij 
een alarm voor spanningsonbalans [441] ingesteld. De 
vertragingstijd begint te teller als de storing is verdwenen. 
Meestal is de netspanning niet beschikbaar voor de softstarter 
in een gestopte toestand als de netvoedingsrelais is 
gedeactiveerd. In dit geval kan een fout door 
spanningsonbalans niet worden gedetecteerd in een gestopte 
toestand en begint de vertragingstijd meteen te tellen nadat 
de alarmactie is uitgevoerd. Als de vertragingstijd is 
verstreken, wordt het alarm gereset en wordt er automatisch 
een poging tot herstarten uitgevoerd.

Autoreset overspanning [2563]
In dit menu wordt de vertragingstijd voor een Autoreset bij 
een alarm voor overspanning [442] ingesteld. De 
vertragingstijd begint te teller als de storing is verdwenen. 
Meestal is de netspanning niet beschikbaar voor de softstarter 
in een gestopte toestand als de netvoedingsrelais is 
gedeactiveerd. In dit geval kan een fout voor overspanning 
niet worden gedetecteerd in een gestopte toestand en begint  
Als de vertragingstijd is verstreken, wordt het alarm gereset en 
wordt er automatisch een poging tot herstarten uitgevoerd.

Autoreset overspanning [2564]
In dit menu wordt de vertragingstijd voor een Autoreset van 
een alarm voor onderspanning [443] ingesteld. De 
vertragingstijd begint te teller als de storing is verdwenen. 
Meestal is de netspanning niet beschikbaar voor de softstarter 
in een gestopte toestand als de netvoedingsrelais is 
gedeactiveerd. In dit geval kan een fout door onderspanning 
niet worden gedetecteerd in een gestopte toestand en begint 
de vertragingstijd meteen af te tellen nadat de alarmactie is 
uitgevoerd. Als de vertragingstijd is verstreken, wordt het 
alarm gereset en wordt er automatisch een poging tot 
herstarten uitgevoerd.

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

2561 IngangsFase
Stp Uit

2562 VoltOnbalns
Stp Uit

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

Standaard: Uit

Uit 0 Uit

1–3600 1–3600 1–3.600 s

2563 Overspann
Stp Uit

2564 Onderspann
Stp Uit
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8.2.7 Seriële communicatie [260]
In dit menu configureren we parameters voor de opties voor 
seriële communicatie. 
De optie RS485 en USB (instellen type communicatie USB/
RS485 in menu [261]) gebruikt het standaard Modbus 
RTU-protocol met een selecteerbare baudrate in menu 
[2621] en Modbus-adres [2622]. 
Daarnaast zijn er ook een aantal veldbusopties beschikbaar, 
zoals Profibus/DeviceNet/ModbusTCP/Profinet IO, etc. Bij 
het gebruik van een veldbusoptie moet menu [261] Comm 
Type worden ingesteld op Veldbus. De gedetailleerde 
veldbusconfiguratie staat in menu [263] Veldbus en de 
submenu's.
Het communicatietype RS232 is gereserveerd voor 
toekomstige RS232-opties, maar wordt ook gebruikt om een 
zachte reset van de Veldbus-module uit te voeren, wat 
bijvoorbeeld in veel gevallen vereist is na de configuratie van 
een node-adres (afhankelijk van het netwerk). 
Zie voor meer informatie hoofdstuk 9. pagina 127 en de 
betreffende optiehandleiding.
Er is ook een interne (CB) RS232, die altijd actief is met vaste 
baudrate 9600 en vast adres =1, zie hoofdstuk 3.2 pagina 14.

Communicatietype [261]
Geldige positie communicatie-optie.

*) Toekomstige opties.

Modbus RTU [262]
Stel de parameters voor Modbus/RTU-communicatie in.

Baudrate [2621]
Stel de baudrate voor de communicatie in.

Adres [2622]
Voer het eenheidsadres voor de softstarter in.

Veldbus [263]
Stel de parameters voor veldbuscommunicatie in.

Standaard: RS232

RS232 0
RS232 (reset veldbus, zie onderstaande 
opmerking)

Veldbus 1
Veldbusoptie gemonteerd (bijvoorbeeld 
Profibus, DeviceNet, Modbus/TCP of 
EtherCAT*)

USB/RS485 2 Optie USB, RS485

LET OP: Bij het overschakelen van Veldbus naar RS232 
in dit menu wordt er een zachte reset (opnieuw opstar-
ten) van de Veldbus-module uitgevoerd.

261 Comm Type
Stp  RS232

262 Modbus RTU
Stp

LET OP: Deze baudrate is alleen geldig voor communica-
tie via de opties RS485 en USB.

Standaard: 9600

2400 0

Geselecteerde baudrate

4800 1

9600 2

19200 3

38400 4

57600 5

115200 6

LET OP: Dit adres is alleen geldig voor communicatie via 
de opties RS485 en USB.

Standaard: 1

Selectie: 1–247

2621 Baudrate
Stp 9600

2622 Adres
Stp 1

263 Veldbus
Stp
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Adres [2631]
Voer het eenheids-/node-adres van de softstarter in of bekijk 
dit. Lees- en schrijftoegang voor Profibus en DeviceNet. 
Alleen-lezen voor 
EtherCAT*.

*) Toekomstige optie.

Modus procesgegevens [2632]
Voer de modus in voor procesgegevens (cyclische gegevens). 
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor de 
Veldbus-optie.

Read/Write [2633]
Selecteer “Read/Write” om de softstarter te besturen via een 
veldbus 
netwerk. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding 
voor de Veldbus-optie.

Aanvullende proceswaarden [2634]
Bepaal het aantal aanvullende proceswaarden dat wordt 
verzonden in cyclische berichten.

Communicatiefout [264]
Hoofdmenu voor instellingen communicatiefouten/-
waarschuwingen.. Raadpleeg voor nadere details de 
handleiding voor de Veldbus-optie

Alarmactie communicatiefout [2641]
Selecteert maatregel bij detectie van een communicatiefout.
Het volgende is van toepassing: 
Als RS232/485 is geselecteerd, voert de softstarter de 
geselecteerde actie uit als er geen communicatie is gedurende 
de tijd ingesteld in parameter [2642] “CommFt Tijd”.
Als Veldbus is geselecteerd, voert de softstarter de 
geselecteerde actie in de volgende gevallen uit:
1. De interne communicatie tussen de controlprint en de 

veldbusoptie valt uit gedurende de tijd die is ingesteld in 
parameter [2642] "CommFt Tijd".

2. Er heeft zich een ernstige netwerkfout voorgedaan.

Tijd communicatiefout [2642]
Geeft de vertragingstijd voor de trip/waarschuwing aan.

Standaard: 62

Instelbereik: Profibus 0–126, DeviceNet 0–63

Node-adres geldig voor Profibus(RW), DeviceNet (RW) en 
EtherCAT* (RO).

Standaard: Basis

Geen 0-3
Regeling/statusinformatie wordt niet 
gebruikt.

Basis 4-7
4 byte regeling/statusinformatie 
procesgegevens 
wordt gebruikt.

Standaard: RW

RW 0 Read & Write

Read 1 Alleen lezen

Geldig voor procesgegevens. Selecteer “Read” (alleen lezen) 
voor het loggen 
van processen zonder procesgegevens te schrijven. Kies 
"RW" in normale gevallen om de regelaar te besturen.

2631 Adres
Stp 62

2632 PrData Mode
Stp Basis

2633 Read/Write
Stp RW

Standaard: 0

Instelbereik: 0-8

Standaard: Geen actie

Geen actie 0 Geen communicatiebewaking.

Harde trip 1

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.
Zachte trip 3

Waarschu
wing

4

LET OP: Menu [2151] of [2152] moet worden ingesteld 
op COM om de supervisie voor de functie communicatie-
fout te activeren.

Standaard: 0,5 s

Instelbereik: 0,1-15 s

2634 AddPrValues
Stp 0

2641 CommFout AA
Stp Gevraagde ac-

2642 CommFt Tijd
Stp 0,5 s
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Ethernet [265]
Instellingen voor Ethernet-module (Modbus/TCP, Profinet 
IO). Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor de 
Veldbus-optie.

IP-adres [2651]

MAC-adres [2652]

Subnetmasker [2653]

Gateway [2654]

DHCP [2655]

Veldbussignalen [266]
Bepaalt modbus-mapping voor aanvullende proceswaarden. 
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor de 
Veldbus-optie.

FB-signaal 1 - 16 [2661]-[266G]
Worden gebruikt voor het aanmaken van een parameterblok 
voor lezen/schrijven via communicatie. 1 t.e.m. 8 lees- + 1 
t.e.m. 8 schrijfparameters mogelijk. Modbus-adressen 
worden ingevoerd, de werkelijke cijfers staan in de 
handleiding voor de Veldbus-optie.

Fieldbus Status [269]
Submenu’s met de status van veldbusparameters. Raadpleeg 
voor meer informatie de handleiding voor de Veldbus-optie.

LET OP: De Ethernet-module moet opnieuw worden 
opgestart om de onderstaande instellingen te activeren, 
bijvoorbeeld door parameter [261] te schakelen van 
veldbus naar RS232 en terug. Niet-geïnitialiseerde 
instellingen worden aangegeven met knipperende dis-
playtekst.

Standaard: 0.0.0.0

Standaard:
Een uniek nummer voor de Ethernet-
module.

Standaard: 0.0.0.0

Standaard: 0.0.0.0

Standaard: Uit

Selectie: Aan/Uit

2651 IP Address
000.000.000.000

2652 MAC Address
Stp 000000000000

2653 Subnet Mask
0.000.000.000

2654 Gateway
0.000.000.000

2655 DHCP
Stp Uit

Standaard: 0

Instelbereik: 0-65535

Alleen lezen

2661 FB Sign. 1
Stp 0

269 FB Status
Stp
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8.3 Proces [300] 
Deze parameters worden meestal aangepast om een 
processignaal voor analoog starten/stoppen te creëren. De 
ingangssignalen worden opnieuw geschaald om te worden 
gebruikt voor weergeven of als signaal voor de analoge 
comparators. De werkelijke waarde van de uitlezing is 
afhankelijk van de gekozen procesbron [321].

8.3.1 Proceswaarde bekijken [310]
Dit menu is alleen zichtbaar als er een procesbron is 
geselecteerd in menu [321] Procesbron (dus het menu wordt 
standaard niet weergegeven).
Als het is geselecteerd, wordt de werkelijke waarde van het 
actieve (online) processignaal hier weergegeven.

8.3.2 Procesinstellingen [320]
Met deze instellingen kan de proceswaarde voor de softstarter 
worden aangepast aan de toepassing. De proceswaarde in 
menu's [110], [120], [310] en [711] gebruiken allemaal de 
proceseenheid geselecteerd in [322] voor de toepassing, dus 
rpm, bar of m3/u.

Procesbron [321]
Selectie van de signaalbron voor de proceswaarde die wordt 
gebruikt om de motor te starten en te stoppen. De 
signaalniveaus worden gegeven in menu's [324] en [325]. De 
procesbron kan worden ingesteld als functie van het 
processignaal op een analoge ingang, via een 
communicatiebus, of temperatuursingang via een PT100-
print.
De keuze F(x) geeft aan dat er een proceseenheid en een 
schaal nodig zijn, ingesteld in menu's [322]-[325]. Daarmee 
wordt het mogelijk om bijvoorbeeld druksensoren te 
gebruiken om de flow te meten. Als F(AnIn) wordt 
geselecteerd, moet "ProcesWaard" in menu [511] worden 
ingesteld.

Proceseenheid [322]
Selectie van de eenheid voor de proceswaarde. Dit menu is 
alleen zichtbaar als er een procesbron is geselecteerd in menu 
[321] "Proces Bron".

Door gebruiker gedefinieerde eenheid 
[323]
Dit menu wordt alleen weergegeven als "User" is gekozen in 
menu [322]. Deze functie stelt de gebruiker in staat om een 
eenheid met zes symbolen te definiëren. Gebruik de toetsen 
PREV en NEXT om de cursor naar de gewenste positie te 
verplaatsen. Scroll vervolgens met de toetsen + en - omlaag 
door de tekenlijst. Bevestig het teken door de cursor naar de 
volgende positie te verplaatsen door op de toets NEXT te 
drukken.

Alleen lezen

Afhankelijk van: Procesbron [321] en Proceseenheid [322]

Alle modi
Min volgens menu [324] - max volgens 
menu [325]

Standaard: Uit

Uit 0 Geen procesbron gekozen.

F(AnIn) 1 Functie van analoge ingang.  

PT100 4 Temperatuur als proceswaarde

F(Comm) 7 Functie van communicatiewaarde.

310 Ref Inst/Kyk
Stp 0

321 Proces Bron
Stp Uit

LET OP: Als F (Bus) is gekozen in menu [321], zie 
9.5 Proceswaarde, pagina 128.

Standaard: Uit

Uit 0 Geen eenheidskeuze

% 1 Percentage van maximale frequentie

°C 2 Graden Celsius

°F 3 Graden Fahrenheit

bar 4 Druk in bar

Pa 5 Druk in Pascal

Nm 6 Koppel

Hz 7 Frequentie

rpm 8 Toeren per minuut

m3/h 9 Kubieke meter per uur

gal/u 10 Gallons per uur

ft3/u 11 Aantal kubieke voet per uur

Eigen def. 12 Door gebruiker gedefinieerde eenheid

Teken
 Nr. voor seri-

ele comm.
Teken

 Nr. voor seri-
ele comm.

Spatie 0 m 58

0–9 1–10 n 59

A 11 ñ 60

B 12 o 61

C 13 ó 62

D 14 ô 63

E 15 p 64

F 16 q 65

G 17 r 66

H 18 s 67

I 19 t 68

322 Proc Eenheid
Stp Uit
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Voorbeeld:
Een gebruikerseenheid aanmaken met de naam "kPa". 

1. Druk in menu [323] op  om de cursor weer te geven.

2. Druk op  om de cursor naar rechts verplaatsen. 

3. Druk op  totdat het teken “a” wordt weergegeven.

4. Druk op .

5. Daarna op  totdat “P” wordt weergegeven en druk 
op .

6. Herhaal dit totdat u "kPa" hebt ingevoerd. Bevestig met 
.

Bij het verzenden van een eenheidsnaam verstuurt u één 
teken tegelijk, te beginnen bij de positie helemaal rechts.

Minimumwaarde proces [324]
Dit menu wordt alleen weergegeven als er een procesbron in 
menu [321] is geselecteerd.
Deze deze functie wordt de proceswaarde ingesteld die 
overeenkomt met het minimale ingangssignaal.  

Maximumwaarde proces [325]
Dit menu wordt alleen weergegeven als er een procesbron in 
menu [321] is geselecteerd.
Met deze functie wordt de proceswaarde ingesteld die 
overeenkomt met het maximale ingangssignaal.  

J 20 u 69

K 21 ü 70

L 22 v 71

M 23 w 72

N 24 x 73

O 25 y 74

P 26 z 75

Q 27 å 76

R 28 ä 77

S 29 ö 78

T 30 ! 79

U 31 ¨ 80

Ü 32 # 81

V 33 $ 82

W 34 % 83

X 35 & 84

Y 36 · 85

Z 37 ( 86

Å 38 ) 87

Ä 39 * 88

Ö 40 + 89

a 41 , 90

á 42 - 91

b 43 . 92

c 44 / 93

d 45 : 94

e 46 ; 95

é 47 < 96

ê 48 = 97

ë 49 > 98

f 50 ? 99

g 51 @ 100

h 52 ^ 101

i 53 _ 102

í 54  103

j 55 2 104

k 56 3 105

l 57

Teken
 Nr. voor seri-

ele comm.
Teken

 Nr. voor seri-
ele comm.

Standaard: Geen tekens weergegeven.

Standaard: 0.000

Instelbereik:
0.000-10000 
-10000– +10000 (F(AnIn), F(Bus), PT100)

Standaard: 10,00

Instelbereik: 0.000-10000

323 Gebr.Eenheid
Stp

324 Proces Min
Stp 0.000

325 Proces Max
Stp 10,00
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8.3.3 Startinstellingen [330]
Submenu met alle functies voor starten. 

Startmethode [331]
De beschikbare startmethodes zijn:

Lineaire of kwadratische koppelbesturing
Een goed geconfigureerde, koppelgestuurde start heeft een 
lineaire snelheidstoename en een lage inschakelstroom 
zonder stroompieken. In Afb. 40 staat de koppelaankoop 
voor lineaire koppelbesturing en kwadratische 
koppelregeling. De waarde “Aanv Koppel” wordt ingesteld in 
menu [332] en de waarde voor “Eind Koppel” wordt 
ingesteld in menu [333].

Afb. 40 Koppelbesturing bij start

Spanningsregeling
Spanningsregeling wordt geselecteerd als er een lineaire 
spanningsaanloop nodig is. De inschakeltijd van de thyristor 
heeft een lineaire aanloop, van "Aanv Spann", menu [334], 
tot volledige netspanning. Zie Afb. 41.

Afb. 41 Aanvangsspanning en starttijd.

Direct online, DOL
Als dit alternatief is geselecteerd, kan de motor accelereren 
alsof deze direct op de netvoeding is aangesloten, wat leidt tot 
een zeer snelle aanloop. 
Voor dit type bediening:

Controleer of de motor kan accelereren met de vereiste 
belasting (start DOL). Deze functie kan ook worden gebruikt 
bij kortgesloten thyristors.

Afb. 42 Start DOL

Aanvangskoppel [332]
Gebruikt met startmethode voor lineaire/kwadratische 
koppelregeling.

Eindkoppel [333]
Gebruikt met startmethode voor lineaire/kwadratische 
koppelregeling.

Tijd

Koppel

Starttijd

Eindkoppel

Nominaal koppel

Aanvangskoppel

1 Lineair
2 Kwadratisch

Spanning

Tijd

Starttijd

Un_mot

Standaard: Lin Koppel

Lin Koppel 1
Het motorkoppel wordt geregeld volgens 
een lineaire aanloop, ingesteld in menu 
[332] en [333].

Kwadr 
Kwadr

2
Het motorkoppel wordt geregeld volgens 
een kwadratische aanloop, ingesteld in 
menu [332] en [333].

Spann Reg 3
De motorspanning wordt geregeld 
volgens een lineaire spanningsaanloop, 
menu [334].

DOL 4 Direct online

Standaard: 10%

Instelbereik: 0 - 250% van Tn

Standaard: 150%

Instelbereik: 0 - 250% van Tn

6-7 x In_soft

Tijd

FLC

331 Startmethode
Stp Lin Koppel

332 Aanv Koppel
Stp 10%

333 Eind Koppel
Stp 150% 
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Aanvangsspanning [334]
Wordt gebruikt met startmethode spanningsregeling.

Stroom Begr [335]
Er kan een stroombegrenzing worden toegevoegd aan alle 
startmethodes. Dit regelt de stroom tijdens de startaanloop 
totdat de maximale spanning is bereikt. De startpoging wordt 
voortgezet tijdens de ingestelde starttijd in menu [336]. Als 
de stroom nog altijd op stroombegrenzing staat als de 
starttijd is verstreken, wordt dit aangegeven door een 
waarschuwingsmelding “Stroom Begr” en wordt er een 
optionele alarmactie uitgevoerd zoals ingesteld in menu 
[236] ”StrBegrAA”.

Lineaire of kwadratische koppelaanloop met 
stroombegrenzing
Het motorkoppel wordt geregeld volgens een lineaire of 
kwadratische aanloop zoals geselecteerd in menu [331]. 
De regelaar voor de stroombegrenzing wordt geactiveerd als 
de stroom de gekozen waarden in [335] nadert en wordt 
volledig uitgeschakeld als de maximale uitgangsspanning is 
bereikt of als de starttijd is verstreken [336]. 
Als de stroom daalt tot een waarde die onder de ingestelde 
stroombegrenzing ligt, wordt de stroomregelaar 
gedeactiveerd en de koppelaanloop opnieuw geactiveerd De 
originele helling blijft voor de rest van de koppelaanloop, 
daardoor is de totale starttijd in dit geval langer dan de 
ingestelde starttijd.

Spanningsaanloop met stroombegrenzing
De spanningsperiode wordt lineair verhoogd tijdens de 
ingestelde starttijd, van een waarde die overeenkomt met de 
minimaal toegestane spanningsperiode plus de waarde 
ingesteld als startspanning, tot de maximale netspanning.
De regelaar voor de stroombegrenzing wordt geactiveerd als 
de stroom de gekozen waarden in [335] nadert en wordt 
volledig uitgeschakeld als de maximale uitgangsspanning is 
bereikt of als de starttijd is verstreken [336]. 
Als de stroomwaarde daalt tot een waarde die onder de 
ingestelde stroombegrenzing ligt, wordt de stroomregelaar 
gedeactiveerd en wordt de spanningsaanloop weer 
geactiveerd.
Als de stroomregelaar wordt uitgeschakeld (onder 
stroombegrenzing), neemt de helling van de 
spanningsaanloop toe boven de oorspronkelijke helling om 
een start binnen de ingestelde starttijd te realiseren. Zie Afb. 
43.

Fig. 43 Spanningsaanloop met periode stroombegrenzing.

DOL met stroombegrenzing
Dit kan ook "start met pure stroombegrenzing" worden 
genoemd.
De inschakelperiode neemt lineair toe tijdens de ingestelde 
starttijd, van een waarde overeenkomend met een minimaal 
toegestane inschakelperiode plus de waarde die is ingesteld als 
startspanning, tot maximale spanning. De aanlooptijd voor 
de spanningsaanloop is 6 seconden. 
De regelaar voor de stroombegrenzing wordt geactiveerd als 
de stroom de gekozen waarde nadert en wordt uitgeschakeld 
als de maximale uitgangsspanning wordt bereikt of als de 
starttijd is verstreken [336]. 

Afb. 44 Directe online start in combinatie met stroombegren-
zing bij start.

Als de regelaar nog in de actieve modus is als de starttijd 
verstrijkt, wordt er een alarm voor "Stroombegrenzing" 
gegeven en wordt de alarmactie ingesteld in menu [236] 
uitgevoerd.
Als de softstarter niet wordt getript voor een time-out voor de 
stroombegrenzing, wordt de stroomregelaar gedeactiveerd en 

Standaard: 30%

Instelbereik: 0 - 90% van Un_mot [221]

334 Aanv Spann
Stp 30%

Periode

Starttijd

stroombgrenzing 

Stroombegrenzing

FLC

Starttijd
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neemt de inschakelperiode toe tot maximaal met de helling 
van de aanloop van 6 seconden. 

Starttijd [336]
De starttijd wordt gedefinieerd als de tijd waarin er een 
startpoging wordt gedaan.
Dit menu is direct toegankelijk voor alle startmethodes in 
menu [331] behalve “DOL”. In combinatie met een 
stroombegrenzing in menu [335] is de functie starttijd echter 
ook beschikbaar voor “DOL”.

Verhoogd koppel [337]
In specifieke toepassingen is er voor de start een verhoogd 
aanloopkoppel nodig. De parameter voor verhoogd 
aanloopkoppel zorgt dat er een hoog koppel beschikbaar is 
door gedurende 0,1 - 2 seconden bij het starten een hoge 
stroomwaarde te geven. Hierdoor is een zachte start van de 
motor nodig, zelfs als het startkoppel bij het starten hoog is. 
Een voorbeeld hiervan is toepassingen met breekmolens.

Afb. 45 Principe verhoogd aanloopkoppel

Het verhoogd aanloopkoppel kan voor de aanlooptijd 
worden geactiveerd. De stroomregelaar wordt meteen 
geactiveerd en de stroom wordt geregeld op de ingestelde 
“VK StrBegr” [3371] voor de ingestelde “VK Tijd” [3372]. 
Zie Afb. 45.
De inschakelperiode blijft op de waarde die is toegewezen 
tijdens het verhoogd aanloopkoppel als de “Startmethode” 
[331] is ingesteld op “koppelbesturing” (lineair of 
kwadratisch) of als er een stroombegrenzing is toegepast in 
menu [335]. In dit geval verwerkt het koppel of de 
stroomregelaar de overgang van verhoogd aanloopkoppel 
naar aanloop. Als de spanningsregeling is geselecteerd als 
startmethode - met of zonder stroombegrenzing - wordt de 
inschakelperiode ingesteld op de juiste aanvankelijke waarde 
voor de spanningsaanloop.
Als “verhoogd aanloopkoppel” wordt gebruikt, wordt de 
totale starttijd verlengd met de “VK Tijd” [3372]. 

Stroombegrenzing verhoogd 
aanloopkoppel [3371]

Tijd verhoogd aanloopkoppel [3372]

Standaard: Uit

Instelbereik: Uit, 150 - 500% van In_mot [224]

LET OP: Hoewel de stroombegrenzing kan worden inge-
steld op een lage waarde van 150% van de waarde voor 
de nominale motorstroom [224], kan deze minimale 
waarde niet algemeen worden gebruikt. Als de stroom-
begrenzing te laag is ingesteld ten opzichte van de ver-
eisten van de toepassing, kan de motor de belasting niet 
accelereren.

LET OP: Controleer of de nominale motorstroom goed is 
ingesteld in menu [224] als de functie voor stroombe-
grenzing wordt gebruikt.

Standaard: 10 s

Instelbereik: 1 - 60 s

335 Stroom Begr
Stp Uit 

336 Start Tijd
Stp 10 s

Standaard: Uit

Instelbereik: Uit, 300 - 700% van In_mot [224]

Standaard: 1,0 s

Instelbereik: 0,1 - 2,0 s

Tijd verhoogd aanloopkoppel

Stroombegrenzing verhoogd aanloopkoppel

FLC

3371 VK StrBegr
Stp Uit

3372 VK Tijd
Stp 1,0 s
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8.3.4 Stopinstelling [340]
Stoppen wordt altijd geactiveerd door de thyristors om de 
stroom over te nemen als het bypasscontact is geopend. Als 
de stroom goed door de thyristors stroomt, wordt de 
geselecteerde stopmethode uitgevoerd.

Stopmethode [341]
De beschikbare stopmethodes zijn:

Lineaire of kwadratische koppelbesturing
Een koppelbestuurde stop kan worden gebruikt als een 
plotselinge stop van de motor de toepassing kan schaden. Het 
motorkoppel wordt geregeld volgens een lineaire of 
kwadratische aanloop, vanaf de werkelijke koppelwaarde tot 
de ingestelde "EindkoppelSt" in menu [342]. Zie Afb. 46 
hieronder.

Afb. 46 Koppelbesturing bij stoppen

Spanningsregeling
Als er de voorkeur wordt gegeven voor een lineaire 
spanningsaanloop voor het stoppen, wordt 
"spanningsregeling" geselecteerd. Eerst wordt de spanning 
verlaagd naar de ingestelde “Stopspanning” [343]. Dan 
wordt er een lineaire aanloop gevolgd totdat de minimaal 
toegestane inschakelperiode wordt bereikt, de duur daarvan 
wordt bepaald door "Stop Tijd" [345]. Zie Afb. 47, pagina 
84.

Uitlopen
De spanning wordt uitgeschakeld en de motor kan uitlopen 
tot stilstand. 

Afremmen
Afremmen kan worden gebruikt bij toepassingen waarbij de 
motor snel moet worden gestopt. Als u deze functie kiest, kan 
de remmethode (“Dyn Vec Rem” of “Omkeer Rem”) worden 
geactiveerd in menu [344].

Eindkoppel bij start [342]
In dit menu wordt de waarde voor het eindkoppel ingesteld 
als een van de functies voor koppelbesturing in menu [341] 
is gekozen.

Spanning bij stoppen [343]
Deze instelling is beschikbaar als “spanningsregeling” is 
gekozen in [341]. De inschakelperiode loopt af tot een 
tussenliggende waarde, waar er een lineaire spanningsaanloop 
tot de minimaal toegestane inschakelperiode wordt gevolgd. 
De duur van de aanloop is ingesteld in “Stop Tijd” [345].

Tijd

Koppel

Stoptijd

Nominaal koppel

Eindkoppel

1 Lineair
2 Kwadratisch

Standaard: 4 Uitlopen

Lin Koppel 1
Het motorkoppel wordt geregeld volgens 
een lineaire aanloop.

Kwadr Kwadr 2
Het motorkoppel wordt geregeld volgens 
een kwadratische aanloop.

Spann Reg 3
De motorspanning wordt geregeld 
volgens een lineaire spanningsaanloop.

Uitlopen 4 De motor loopt uit tot stilstand.

Afremmen 5
Remmethode zoals geactiveerd in menu 
[344].

Standaard: 0%

Instelbereik: 0 - 100% van Tn

Standaard: 100%

Instelbereik: 0 - 100% van Un_mot [221]

341 Stop Methode
Stp Uitlopen 

342 EindkoppelSt
Stp 0%

343 StopSpanning
Stp 100%
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Afb. 47 Stopspanning bij stoppen.

Remmethode [344]
Dit menu is beschikbaar als “Afremmen” is gekozen in [341].

Dynamische vectorrem
Met de dynamische vectorrem neemt het remkoppel voor de 
motor toe met afnemende snelheid. De dynamische 
vectorrem kan worden gebruikt voor alle belastingen die niet 
te dicht bij de synchrone snelheid draaien als de 
motorspanning is uitgeschakeld. Dit geldt voor de meeste 
toepassingen omdat de belastingssnelheid meestal afneemt 
door frictieverlies in de tandwielen van riemaandrijvingen als 
de spanning is uitgeschakeld. Deze methode is echter minder 
geschikt voor belasting met een zeer hoge vertraging, dan is 
de omkeerrem efficiënter.
Als de dynamische vectorrem wordt gebruikt, zijn er geen 
extra aansluitingen of contactgevers nodig. 
De werkelijke snelheid wordt gedetecteerd en als deze boven 
een bepaalde limiet ligt, wordt de dynamische vectorrem 
uitgevoerd. Bij lagere snelheden wordt de DC-rem 
geactiveerd.

Omkeerrem
Deze remmethode is vooral geschikt voor het snel stoppen 
van zware belastingen met een hoge vertraging. Er kan een 
zeer hoog remkoppel op de motor worden toegepast, zelfs 
dicht bij de synchrone snelheid. Voordat er echter een hoog 
remkoppel wordt toegepast, moet u eerst controleren of de 
motor, tandwiel of riemaandrijving en de belasting zijn 
bestand tegen de hoge mechanische krachten. We raden u 
over het algemeen aan om het laagst mogelijke remkoppel te 
kiezen waarbij nog altijd aan de vereisten voor een korte 
remtijd kan worden voldaan, om schadelijke trillingen te 
voorkomen. 
Het remmen wordt bereikt door de fasen van de stroom om 
te keren. Daarvoor zijn twee 
netspanningsmagneetschakelaars nodig die worden geregeld 
door de relaisuitgangen van de softstarter. De aansluiting 
wordt getoond in Afb. 14, pagina 19. 

Tijdens starten en bediening bij maximale spanning wordt de 
eerste magneetschakelaar (K1) geactiveerd. Bij het remmen 
gaat K1 open en wordt de tweede magneetschakelaar (K2) 
geactiveerd om de fasevolgorde te wijzigen. Vanwege de 

veiligheid kan er een vertragingstijd tussen deze twee signalen 
in menu [346] worden ingesteld.

De remmethode kan worden geactiveerd als “Omkeerrem” in 
menu [344] is geselecteerd. De werkelijke snelheid wordt 
gedetecteerd en de omkeerrem is actief totdat de snelheid 
onder een ingestelde limiet is gedaald. Bij lagere snelheden 
wordt de DC-rem geactiveerd.

DC-rem (bij lage snelheid)
Bij lage snelheid is de modus DC-rem geactiveerd totdat de 
stoptijd in [345] is verstreken. In de modus DC-rem zijn 
slechts twee fases (L2 en L3) actief.
De DC-rem wordt automatisch gedeactiveerd als de motor is 
gestopt of als de stoptijd is verstreken. Optioneel kan er een 
extra rotatiesensor worden aangesloten via de digitale ingang 
[520], met logische functies waarmee de werking van de DC-
rem wordt beëindigd. Zie paragraaf 8.6, pagina 103.

Naast de remmethodes die hier worden beschreven, is er ook 
een spinrem, een functie die als digitale ingang beschikbaar 
is. Zie  Spinrem, pagina 41.

Stoptijd [345]
“Stop Tijd” wordt gedefinieerd als de tijd waarin een 
stoppoging wordt gedaan. Deze functie is beschikbaar voor 
alle stopmethodes, behalve voor "Uitlopen".

Spanning

Tijd

Un_mot

Stoptijd

Standaard: 0 Dyn Vect Rem

Dyn Vect 
Rem

0 Dynamische vectorrem

Omkeer 
Rem

1 Omkeerrem

LET OP: Als meerdere softstarters door dezelfde voe-
dingskabel worden gevoed en de remfunctie wordt 
gebruikt, moeten de softstarters worden aangesloten 
met een verschillende fasevolgorde, dus L1-L2-L3 op de 
eerste eenheid, L2-L3-L1 op de volgende enzovoort.

LET OP: De stoptijd in menu [345] is NIET de tijd waarin 
een volledige stop wordt voltooid. Dit is een time-out 
voor een stoppoging.

Standaard: 10 s

Instelbereik: 0 – 120 s

344 Remmethode
Stp Dyn Vect Rem 

345 Stop Tijd
Stp 10 s
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Vertraging omkeerrem [346]
In dit menu kan een vertragingstijd voor de functie 
omkeerrem worden ingesteld. Als het relais dat is 
geconfigureerd voor “RunSignaal R” is gedeactiveerd, wordt 
het relais dat is geconfigureerd voor“OmkStroomRem” pas 
geactiveerd na de ingestelde tijdsvertraging.

Kracht dynamische vectorrem [347]
De kracht van de dynamische vectorrem wordt in dit menu 
ingesteld. De waarde wordt uitgedrukt als een percentage van 
het beschikbare vectorremvermogen (afhankelijk van 
motoreigenschappen).

Kracht DC-rem [348]
Hier kunt u de kracht van de DC-rem instellen, uitgedrukt 
in een waarde als percentage van het maximaal beschikbare 
DC-remvermogen.

Overschakelen naar DC-rem [349]
Hier kunt u de snelheid instellen waarbij de remmethode 
moet overschakelen naar DC-rem. De snelheid wordt 
uitgedrukt als een percentage van het nominale 
motortoerental.

8.3.5 Jog [350]
Zie voor het instellen van de functie voor de kruipsnelheid 
paragraaf 7.1.3, pagina 42. De jogfunctie kan worden door 
een start via het toetsenbord, digitale ingang (“Extern”) of 
communicatie-optie, menu [2152] “Jog Signaal”, pagina 60. 
Voor het “Extern” activeren van het jogcommando moet de 
digitale ingang worden ingesteld op “Jog Rechts” en/of “Jog 
Links” in menu [520]. 
Zie paragraaf 6.4.2, pagina 37 voor informatie over de 
jogtoetsen op het bedienpaneel.
De Jog-functie genereert automatisch een run-commando 
zolang de Jog-functie actief is. Dit hangt af van de 
instellingen in menu [2151] “Run/Stp Sig”.

Afb. 48 Jog-commando

Toerental Jog rechtsom [351]

Toerental Jog linksom [352]

Standaard: 0,5 s

Instelbereik: 0 – 120 s

Standaard: 75 %

Instelbereik: 0 – 100%

Standaard: 15 %

Instelbereik: 0 – 100% 

Standaard: 30 %

Instelbereik:
0 – 100% van nominaal motortoerental 
[225]

346 OmkStrmVertr
Stp 0,5 s

347 Brk Strength
Stp 75%

348 DCR kracht
Stp 15%

349 OverschNrDCR
Stp 30%

LET OP: De jog-functie is beschikbaar als de rotatierich-
ting is toegestaan in [219].

Standaard: 10%

Instelbereik:
Uit, 1- 30% van nominaal motortoerental 
[225]

Standaard: 10%

Instelbereik:
Uit, 1- 30% van nominaal motortoerental 
[225]

Kruipsnelheid

Jog-commando

t [s]

t [s]

n [rpm]

351 JogToeren R
Stp 10%

352 JogToeren L
Stp 10%
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8.4 Belastingsmonitor en 
procesbeveiliging [400]

8.4.1 Belastingsmonitor [410]
Met de functies in dit menu kan de softstarter worden 
gebruikt als een belastingsmonitor. Zie de uitleg in paragraaf 
7.3.4, pagina 48.
De alarmacties voor alarmen en vooralarmen kunnen 
onafhankelijk van elkaar worden gekozen in menu's [4111], 
[4121], [4131] en [4141]. De bijbehorende 
alarmvertragingen worden ingesteld in menu's [4113], 
[4123], [4133] en [4143]. 

• U kunt de “Alarmniveaus” handmatig instellen in 
menu's [4112], [4122], [4132] en [4142]. 

• De “Alarmmarges” voor Autoset worden ingesteld in 
menu's [4171]- [4174] en het “Alarm Autoset” wordt 
geactiveerd in menu [4175] tijdens het draaien bij wat 
wordt beschouwd als de “Normale belasting”. 

Alle alarmniveaus worden berekend en uitgedrukt als een 
percentage dat verwijst naar het nominale motorvermogen 
(menu [223]), dus 100% staat gelijk aan het nominale 
motorvermogen.
U kunt kiezen of de belastingsmonitor actief of niet is tijdens 
het starten, met de startvertragingsfunctie in menu [416].

Zie uitgebreide informatie over de functie van de 
belastingsmonitor (inclusief voorbeelden) in paragraaf 7.3.4, 
pagina 48. Voor meer informatie over alarmen, trips en 
waarschuwingen Zie paragraaf 8.2.4, pagina 65.

Maximum Alarm [411]
In deze menu's staan de instellingen voor het maximale alarm 
voor de belastingsmonitor. 

Actie bij maximum alarm [4111]
Instelling van gewenste gedrag bij alarm als er een 
"Maximum Alarm" is gedetecteerd.

Niveau maximum alarm [4112]
In dit menu wordt het ingestelde “Maximaal alarmniveau” 
getoond (rechts op het display - gebied F). Tegelijkertijd 
wordt de werkelijke waarde van het asvermogen (%) links op 
het display weergegeven (gebied F), de waarde tussen haakjes. 
Het werkelijke asvermogen is altijd zichtbaar in dit menu 
zodat u heel gemakkelijk een geschikt maximaal alarmniveau 
kunt instellen.
De waarde van het maximale alarmniveau wordt gegeven als 
een percentage van het nominale motorvermogen [223], dus 
een stap van 1% is gelijk aan 1% van het nominale 
motorvermogen. Als het werkelijke asvermogen 
(weergegeven tussen haakjes op het display) het ingestelde 
alarmniveau overschrijdt, begint de timer “Maximale 
alarmvertraging”, menu [4113], met aftellen. Als de 
vertragingstijd is verstreken, wordt er een alarm gegenereerd 
volgens de ingestelde "Actie maximaal alarm" in menu 
[4111].
Dit menu kan handmatig worden ingesteld op het gewenste 
alarmniveau of indirect via een "Autoset".

Voorbeeld:
Het “Max. alarmniveau” wordt ingesteld op 80%. Dit 
betekent dat als het uitgaande asvermogen meer dan 80% van 
het nominale motorvermogen wordt, de timer voor 
alarmvertraging begint met aftellen.

Maximale alarmvertraging [4113]
Als het belastingsniveau het alarmniveau voor een continue 
periode langer dan de ingestelde tijd voor “Max 
alarmvertraging” overschrijdt, wordt de geselecteerde “Actie 
maximaal alarm” in menu [4111] geactiveerd.

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

4111 MaxAlarmAct
Stp Geen actie

Standaard: 116%

Instelbereik:
0 - 200% van nominaal motorvermogen 
[223]

Standaard: 0,5 s

Instelbereik: 0,1 - 90 s

4112 MaxAlarmNiv
Run (Pas%) 116%

4113 MaxAlrmVert
Stp 0,5 s



CG Drives & Automation, 01-5980-03r0 Functionaliteit 87

Maximaal vooralarm [412]
In deze menu's staan de instellingen voor het maximale 
vooralarm voor de belastingsmonitor.

Actie maximaal vooralarm [4121]
Hier wordt ingesteld hoe het alarm reageert als er een 
"Maximaal vooralarm" is gedetecteerd.

Maximaal niveau vooralarm [4122]
De waarde van het maximale vooralarmniveau wordt 
gegevens als percentage van het nominale motorvermogen 
[223]. Als het werkelijke asvermogen (aangegeven tussen 
haakjes op het display) dit niveau overschrijdt, begint de 
timer voor "Maximale vertraging vooralarm", menu [4123} 
met aftellen. Als de vertragingstijd is verstreken, wordt er een 
alarm gegenereerd volgens de geselecteerde “Actie maximaal 
vooralarm” in menu [4121].
Dit menu kan handmatig worden ingesteld op het gewenste 
alarmniveau of indirect via een "Autoset".

Maximale vertraging vooralarm [4123]
Wanneer het belastingsniveau het alarmniveau langer dan de 
ingestelde in “Vertraging max. vooralarm”, de geselecteerde 
“Actie maximaal vooralarm” in menu [4121] wordt 
geactiveerd.

Minimaal vooralarm [413]
In deze menu's staan de instellingen voor het minimale 
vooralarm van de belastingsmonitor.

Actie minimaal vooralarm [4131]
Instelling van het alarm als er een "Minimaal vooralarm" 
wordt gedetecteerd.

Minimaal niveau vooralarm [4132]
De waarde van het minimale niveau voor vooralarm wordt 
gegeven als percentage van het nominale motorvermogen 
[223]. Als het werkelijke asvermogen (aangegeven tussen 
haakjes op het display) daalt tot een waarde onder dit niveau, 
begint de timer voor "Vertraging minimaal vooralarm", 
menu [4133] met aftellen. Als de vertragingstijd is 
verstreken, wordt er een alarm gegenereerd volgens de 
geselecteerde “Actie minimaal vooralarm” in menu [4131].
Dit menu kan handmatig worden ingesteld op het gewenste 
alarmniveau of indirect via een "Autoset".

Voorbeeld:
Het “Niveau minimaal vooralarm” is ingesteld op 40%. Dit 
betekent dat als het asvermogen daalt tot een waarde lager 
dan 40% van het nominale motorvermogen, de 
vertragingstimer voor het alarm begint af te tellen.

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 108%

Instelbereik:
0 - 200% van nominaal motorvermogen 
[223]

Standaard: 0,5 s

Instelbereik: 0,1–90 s

4121 MaxPreAlAct
Stp Geen actie

4122 MaxPreAlLev
Run (Pshaft%) 108%

4123 MaxVrAlrMar
Stp 0,5 s

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 92%

Instelbereik:
0 - 200% van nominaal motorvermogen 
[223]

4131 MinVrAlrAct
Stp Geen actie

4132 MinVrAlNivo
Run (Pas%) 92%
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Vertraging minimaal vooralarm [4133]
Als het belastingsniveau daalt tot onder het alarmniveau 
langer dan de ingestelde tijd voor “Vertraging minimaal 
vooralarm”, dan wordt de geselecteerde “Actie minimaal 
vooralarm” in menu [4131] geactiveerd.

Minimaal alarm [414]
Instelling deze menu's staan de instellingen voor het 
minimale alarm voor de belastingsmonitor.

Actie minimaal alarm [4141]
Hier wordt ingesteld wat er moet worden gedaan als er een 
"Minimaal alarm" wordt gedetecteerd.

Niveau minimaal alarm [4142]
De waarde van het minimale alarmniveau wordt gegeven als 
een percentage van het nominale motorvermogen [223]. Als 
het werkelijke asvermogen (aangegeven tussen haakjes op het 
display) daalt tot een waarde lager dan dit niveau, dan begint 
de timer voor "Vertraging minimaal alarm", menu [4143], 
met aftellen. Als de vertragingstijd is verstreken, wordt er een 
alarm gegenereerd op basis van de geselecteerde "Actie 
minimaal alarm" in menu [4141].
Dit menu kan handmatig worden ingesteld op het gewenste 
alarmniveau of indirect via een "Autoset".

Vertraging minimaal alarm [4143]
Als het belastingsniveau onder het alarmniveau daalt langer 
dan ingesteld bij de tijd voor “Vetraging min. alarm”, dan 
wordt de geselecteerde "Actie minimaal alarm" in menu 
[4141] geactiveerd.

Startvertraging [416]
Deze instelling kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een 
alarm tijdens de opstartprocedure te negeren. De 
geselecteerde tijd vertraagt de activering van de alarmen van 
de belastingsmonitor totdat het run-commando wordt 
gegeven. 

Autoset [417]
Dit is een alternatieve procedure om alarmniveaus 
automatisch in te stellen gebaseerd op het niveau van het 
asvermogen op het moment van de “Autoset”.

Als de autoset wordt uitgevoerd, wordt de werkelijke waarde 
van het asvermogen opgeslagen in menu [4176] 
NormaalLast. De alarmniveaus worden dan als volgt 
opnieuw berekend:

Standaard: 0,5 s

Instelbereik: 0,1–90 s

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 84%

Instelbereik:
0 - 200% van nominaal motorvermogen 
[223]

4133 MinVrAlrVrt
Stp 0,5 s

4141 MinAlarmAct
Stp Geen actie

4142 MinAlrmNivo
Run (Pas%) 84%

Standaard: 0,5 s

Instelbereik: 0,1 - 90 s

Standaard: 10 s

Instelbereik: 1 - 999 s

LET OP: Als u de alarmniveaus handmatig hebt geconfi-
gureerd in menu's [4112], [4122], [4132] en [4142], dan 
hoeft u in dit menu of de submenu's niets te doen.

Tabel 24 Alarmniveaus belastingsmonitor

Alarmniveau Berekening

Overbelast
ing

[4112] MaxAlarmNiv
[4176] NormaalLast + 
[4171] MaxAlarmMar

[4122] MaxPreAlLev
[4176] NormaalLast + 
[4172] MaxFLrmMar

Onderbela
sting

[4132] MinVrAlNivo
[4176] NormaalLast - 
[4173] MinFLarmMar

[4142] MinAlrmNivo
[4176] NormaalLast - 
[4174] Minlarm Mar

LET OP: Als u een alarmmarge verandert zonder dat u 
een Autoset uitvoert, heeft dit GEEN invloed op de alarm-
niveaus.

4143 MinAlrmVert
Stp 0,5 s

416 Startvertraging
Stp 10 s
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Als u de Autoset hebt uitgevoerd, kunt u de werkelijke 
instellingen voor het alarmniveau bekijken in menu's [4112], 
[4122], [4132] en [4142]. 

De alarmacties voor alle alarmen voor de belastingsmonitor, 
zowel handmatig als met Autoset, worden geconfigureerd in 
menu's [4111], [4121], [4131] en [4141]. De bijbehorende 
alarmvertragingen worden ingesteld in menu's [4113], 
[4123], [4133] en [4143]. 

Autoset is ook beschikbaar via digitale ingang [520].

Maximale alarmmarge [4171]
Dit menu voor Autoset stelt de band in boven de 
NormaalLast [4176] waarbij geen maximaal alarm wordt 
gegenereerd. Het ingestelde percentage voor “Marge max. 
alarm” wordt toegevoegd aan het percentage van de 
“NormaalLast”. De resulterende percentage waarop  het 
maximale alarmniveau wordt gezet, ten opzichte van het 
nominale motorvermogen [223]. 

Voorbeeld: 
De “Marge voor maximaal alarm” is ingesteld op 16%. Het 
werkelijke asvermogen op het moment dat de Autoset wordt 
uitgevoed is 45%. Het nieuwe maximale alarm wordt 
ingesteld op 61%, wat betekent dat de timer voor “Vertraging 
maximaal alarm” in menu [4113] begint met aftellen als het 
werkelijke asvermogen meer dan 61% wordt (is gelijk aan 
61% van het nominale motorvermogen [223]). Als de 
vertragingstijd voor het alarm is verstreken, kan er een 
maximaal alarm worden gegenereerd, afhankelijk van de 
instelling in menu [4111] Actie max. alarm.

Marge maximaal vooralarm [4172]
Dit menu voor Autoset stelt de band in boven de 
NormaalLast  [4176] waarbij geen maximaal vooralarm 
wordt gegenereerd. Het ingestelde percentage voor Marge 
max. vooralarm wordt toegevoegd aan het percentage van de 
“NormaalLast”. Het resulterende percentage is waar het 

niveau voor maximaal vooralarm is gezet, ten opzichte van 
het nominale motorvermogen [223].

Marge minimaal vooralarm [4173]
Dit menu voor Autoset stelt de band in onder de 
“NormaalLast” [4176] waarbij geen minimaal vooralarm 
wordt gegenereerd. Het ingestelde percentage voor Marge 
min. vooralarm wordt afgetrokken van het percentage van de 
“NormaalLast”. Het resulterende percentage is waar het 
niveau voor het minimale vooralarm wordt gezet, ten 
opzichte van het nominale motorvermogen [223].

Voorbeeld:
De “Marge voor min. vooralarm” is ingesteld op 10%. In het 
bovenstaande voorbeeld bij een normaallast 45% leidt dit tot 
een niveau voor minimaal vooralarm op 35% van het 
nominale motorvermogen. De “Vertraging minimaal 
vooralarm” in menu [4133] start zodra het werkelijke 
asvermogen is gedaald tot minder dan 35% van het nominale 
motorvermogen [223] en de actie die is ingesteld in menu 
[4131] Actie min. vooralarm wordt uitgevoerd als de 
vertragingstijd is verstreken.

Marge minimaal alarm [4174]
In dit menu voor Autoset wordt de band ingesteld waaronder 
de NormaalLast [4176] geen minimaal alarm genereert. Het 
ingestelde percentage voor Marge min. alarm wordt 
afgetrokken van het percentage van de “NormaalLast”. Het 
resulterende percentage is waar het niveau voor minimaal 
alarm wordt gezet, ten opzichte van het nominale 
motorvermogen [223].

LET OP: Als u een alarmniveau handmatig verandert, 
gaat dit voor de laatst uitgevoerde  level will override the 
last performed Autoset en wordt menu [4176] Normaal-
Last ingesteld op “Uit”.

LET OP: Als een marge wordt gewijzigd zonder dat er een 
Autoset wordt uitgevoerd, heeft dit geen invloed op de 
alarmniveaus.

Standaard: 16%

Instelbereik:
0–100% van nominaal motorvermogen 
[223]

4171 Maxlarm Mar
Stp 16%

Standaard: 8%

Instelbereik: 0 - van nominaal motorvermogen [223]

Standaard: 8%

Instelbereik:
0 - 100% van nominaal motorvermogen 
[223]

Standaard: 16%

Instelbereik: 0 - van nominaal motorvermogen [223]

4172 MaxVrAlrMar
Stp 8%

4173 MinVrAlrMar
Stp 8%

4174 MinAlarmMar
Stp 16%
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Alarm Autoset [4175]
Als er een Autoset wordt uitgevoerd, wordt de werkelijke 
waarde van het asvermogen gebruikt als basis voor het 
instellen van de alarmniveaus.
Autoset wordt uitgevoerd door “Ja” te kiezen en daarna te 
bevestigen met “ENTER”. De melding “Autoset OK!” wordt 
weergegeven (of “Failed!” als het commando niet werkt). Als 
u terug wilt gaan naar het menu, druk op een willekeurige 
toets. 
Als er een Autoset wordt uitgevoerd, wordt het werkelijke 
asvermogen, links in het menudisplay weergegeven, 
opgeslagen voor menu [4176] NormaalLast en worden de 
alarmniveaus opnieuw berekend volgens de beschrijving voor 
menu [417] Autoset. Een nieuw commando voor Autoset 
vervangt eerder gebruikte alarmniveaus.
Autoset kan ook door een extern signaal worden geactiveerd, 
waarbij de functie een digitale ingang wordt ingesteld op 
“Autoset”. Let wel dat dit signaal flankgeactiveerd is.
Als er een Autoset wordt uitgevoerd, moet de motor draaien 
met de belasting die moet worden opgeslagen

Normaallast [4176]
Dit menu is alleen-lezen. Als het menu “Uit” aangeeft, zijn de 
instellingen voor Autoset gedeactiveerd en worden de 
handmatig ingestelde alarmniveaus in menu [4112], [4122], 
[4132] en [4142] toegepast.
Als het menu een nummer aangeeft, staat dit gelijk aan het 
belastingsniveau (asvermogen) op het moment dat de 
Autoset wordt uitgevoerd. De alarmniveaus zijn ook 
berekend op basis van dit niveau ± de marges voor autoset.

Voorbeeld:
Het menu geeft 78% aan. Dit betekent dat het laatste 
commando voor een Autoset is uitgevoerd bij een 
belastingsniveau van 78% van het nominale motorvermogen 

[223] en de bijbehorende alarmniveaus zijn ingesteld volgens 
de marges die zijn ingesteld in menu's [4171] - [4174].

8.4.2 Procesbeveiliging [420]

Extern alarm [421]
De functie extern alarm wordt gebruikt om een alarm te 
genereren op basis van de toestand van een extern 
alarmsignaal. Elke digitale ingang kan worden 
geconfigureerd voor "Ext. Alarm 1” of “Ext. Alarm 2”. Als 
een van de digitale ingangen is geconfigureerd voor een 
extern alarmsignaal, wordt er bij het activeren (Laag) van 
deze ingang een extern alarm gegeven als het externe alarm is 
ingeschakeld in het bijbehorende menu ([4211] of [4212]). 

Alarmactie extern alarm 1 [4211]
De volgende alarmacties zijn beschikbaar voor extern alarm:

Alarmactie extern alarm 2 [4212]

Rotor Vast [422]
Dit alarm wordt gebruikt om een hoge motorstroom te 
voorkomen door een mechanisch geblokkeerde motor. Als de 
bediening is onderbroken door een alarm voor rotor vast, dan 
moet de bediening weer worden gereset om de motor weer te 

LET OP: De procedure voor Autoset werkt alleen als de 
motor draait. Als de motor niet draait of als er een onvol-
tooide startvertraging is, wordt de melding "Failed!" 
weergegeven.

Standaard: Nee

Nee 0

Ja 1

Alleen lezen

Standaard: Uit

Instelbereik:
Uit (Autoset gedeactiveerd)
0 - 200% van nominaal motorvermogen 
[223]

4175 AutoSet Alrm
Run (Pas)% No

4176 Normaal Last
Stp Uit

LET OP: Als er meerdere digitale ingangen voor hetzelfde 
externe alarmsignaal zijn geconfigureerd, wordt er bij 
het activeren (Laag) van een van deze ingangen een 
alarm gegenereerd als dit is ingeschakeld in het bijbe-
horende menu voor het externe alarm.

Standaard: Harde trip

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: Harde trip

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

4211 ExtAlarm1AA
Stp Geen actie

4212 ExtAlarm2AA
Stp Geen actie
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starten. Er kan een commando voor Autoreset worden 
ingesteld voor een alarm voor Rotor vast. Zie menu [2524].

Alarmactie rotor vast [4221]

Tijd Rotor Vast [4222]
In dit menu wordt de tijdsvertraging voor de detectie van een 
rotor vast ingesteld. Als de motorstroom hoger wordt dan de 
bovenste limiet (menu [4223]) langer dan de ingestelde “Tijd 
Rotor Vast”, dan wordt er een alarm gegenereerd en wordt de 
actie geselecteerd in menu [4221] uitgevoerd.

Stroom rotor vast [4223]
De stroombegrenzing is meestal 4,8 keer de nominale 
motorstroom (menu ;224]), maar dat kan hier worden 
gewijzigd.

8.4.3 Netspanningsbeveiliging 
[430]

De Emotron TSA houdt continu de netspanning in de 
gaten. Dit betekent dat de motor eenvoudig kan worden 
beschermd tegen over- en onderspanning en tegen 
spanningsonbalans. Er is ook een faseomkeringsalarm 
beschikbaar.

Alarm spanningsonbalans [431]
In dit menu worden de instellingen voor een alarm voor 
spanningsonbalans geselecteerd.

Alarmactie spanningsonbalans [4311]
In dit menu wordt de alarmactie voor een alarm voor 
spanningsonbalans geselecteerd. De volgende alarmacties zijn 
beschikbaar:

Niveau spanningsonbalans [4312]
Dit menu is beschikbaar als er een alarm voor 
spanningsonbalans in menu [4311] is ingeschakeld. Hier 
wordt de maximaal toegestane spanningsonbalans ingevoerd, 
als een percentage van de nominale motorspanning. Zodra 
het verschil tussen twee lijnspanningen dit spanningsniveau 
overschrijdt gedurende de tijdsperiode die gelijk is aan de 
vertragingstijd zoals ingesteld in menu [4313], wordt er een 
alarm voor een spanningsonbalans gegenereerd en wordt de 
actie geselecteerd in menu [4311] uitgevoerd.

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 5 s

Instelbereik: 0,1 - 10 s

Standaard: 480% (4,8 x In_mot)

Instelbereik: 100% - 1000% (1.0 x In_mot - 10,0 x In_mot)

4221 RotVast AA
Stp Geen actie

4222 RotVast Tyd
Stp M1: 5 s

4223 RotorVast I
Stp M1: 480%

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard:
10% van de nominale motorspanning 
[221].

Instelbereik:
2 - 25% van de nominale motorspanning 
[221].

4311 VoltUnbal AA
Stp Geen actie

4312 OnbalansNiv
Stp 10%
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Vertraging alarm spanningsonbalans 
[4313]
In dit menu wordt de reactievertraging voor het alarm voor 
spanningsonbalans, zoals ingesteld in [4311] en [4312], 
geselecteerd.

Alarm overspanning [432]
In dit menu worden de instellingen voor een 
overspanningsalarm geselecteerd.

Alarmactie overspanning [4321]
In dit menu wordt de alarmactie voor een 
overspanningsalarm geselecteerd. De volgende alarmacties 
zijn beschikbaar:

Overspanningsniveau [4322]
Dit menu is beschikbaar als er een overspanningsalarm in 
menu [4321] is ingesteld. Hier wordt het spanningsniveau 
voor een overspanningsniveau ingevoerd, uitgedrukt als een 
percentage van de nominale motorspanning. Zodra een 
lijnspanning dit spanningsniveau overschrijdt gedurende een 
tijdsperiode langer dan de ingestelde vertragingstijd ingesteld 
in menu [4323], wordt er een overspanningsalarm 
gegenereerd en wordt de actie geselecteerd in menu [4321] 
uitgevoerd.

Vertraging alarm overspanning [4323]
In dit menu wordt de reactievertraging voor het alarm voor 
spanningsonbalans, zoals ingesteld in [4321] en [4322], 
geselecteerd.

Alarm onderspanning [433]
In deze menugroep worden de instellingen voor een 
onderspanningsalarm geselecteerd.

Onderspanning Alarmactie [4331]
In dit menu wordt de alarmactie voor het 
onderspanningsalarm geselecteerd. De volgende alarmacties 
zijn beschikbaar:

Onderspanningsniveau [4332]
Dit menu is beschikbaar als het onderspanningsalarm is 
ingesteld in menu [4331]. Hier wordt het spanningsniveau 
voor een onderspanningsalarm ingevoerd, uitgedrukt als een 
percentage van de nominale motorspanning. Zodra de 
lijnspanning daalt onder dit spanningsniveau gedurende een 
tijdsperiode gelijk aan de ingestelde vertragingstijd in menu 
[4333]. wordt er een onderspanningsalarm gegenereerd en 
wordt de actie geselecteerd in menu [4331] uitgevoerd.

Standaard: 1 s

Instelbereik: 1 - 90 s

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 115% van nominale motorspanning [221].

Instelbereik:
100 - 150% van nominale motorspanning 
[221].

4313 SpanOnbVert
Stp 1s

4321 OverspannAA
Stp Geen actie

4322 OverspNivo
Stp 115%

Standaard: 1 s

Instelbereik: 1 - 90 s

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: 85% van nominale motorspanning [221].

Instelbereik:
75 - 100% van nominale motorspanning 
[221].

4323 OverspVertr
Stp 1s

4331 OnderspanAA
Stp Geen actie

4332 OnderspNivo
Stp 85%
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Vertraging alarm onderspanning 
[4333]
In dit menu wordt de reactievertraging voor het alarm voor 
spanningsonbalans, zoals ingesteld in [4331] en [4332], 
geselecteerd.

FaseomkeringAlarm [434]
Als deze functie is geactiveerd, wordt er een alarm 
gegenereerd als de verkeerde fasevolgorde voorafgaand aan 
een start wordt gedetecteerd.

Alarmactie faseomkering [4341]
In dit menu wordt de alarmactie voor een 
faseomkeringsalarm wordt geselecteerd. De softstarter 
detecteert de fasevolgorde voorafgaand aan elke startpoging. 
Als de werkelijke fasevolgorde niet overeenkomt met de 
toegestane fasevolgorde zoals ingesteld in menu [4342], 
wordt de actie gekozen in dit menu uitgevoerd. 

Als u het faseomkeringsalarm wilt inschakelen, moet er een 
motor worden aangesloten en moet de netspanning worden 
ingeschakeld. Het alarm geldt alleen bij startpogingen.

Toegestane Fasevolgorde [4342]
In dit menu wordt de toegestane fasevolgorde geselecteerd.  

8.5 I/O [500]
Hoofdmenu met alle instellingen van de standaardingangen 
en -uitgangen van de softstarter.

8.5.1 Analoge ingang  [510]
Submenu met alle instellingen voor de analoge ingangen.

Functie analoge ingang [511] 
Stelt de functie in voor de Analoge ingang. Schaal en bereik 
worden bepaald door de instellingen voor “AnIn Advan” in 
menu [513].

Instellingen voor analoge ingang [512]
De instelling van de analoge ingang wordt gebruikt om de 
analoge ingang te configureren in overeenstemming met het 
gebruikte signaal dat op de analoge ingang wordt 
aangesloten. Met deze keuze kan de ingang worden 
aangewezen als stroomgeregelde (4-20 mA) of 
spanningsgeregelde (0-10 V) ingang. Er zijn andere keuzes 
beschikbaar voor het gebruik van een drempel (live zero) of 
een door de gebruiker gedefinieerd ingangsbereik.

Standaard: 1 s

Instelbereik: 1 - 90 s

Standaard: Geen actie

Geen actie 0

Zie voor een definitie Tabel 21, pagina 47.

Harde trip 1

Zachte trip 3

Waarschuw
ing

4

Standaard: L123

Selectie: L123 en L321

4333 OnderspVert
Stp 1s

4341 FaseOmk AA
Stp Geen actie

4342 ToegestVolg
Stp L123

Standaard: ProcesWaard

Uit 0 Ingang is niet actief.

ProcesWaar
d

3

De ingangswaarde is gelijk aan een 
werkelijke proceswaarde en kan worden 
gebruikt als comparatoringang voor het 
creëren van een startsignaal. Dit kan ook 
worden gebruikt om de werkelijke 
proceswaarde weer te geven en te 
bekijken.

LET OP: Als “AnIn Funct" is ingesteld op ”Uit”, is het aan-
gesloten signaal nog altijd beschikbaar voor “Compara-
tors” [610].

511 AnIn Funct
Stp ProcesWaard
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Afb. 49 Selecteer spannings- of stroomingang met jumper S1.

Afb. 50 Normale configuratie volledige schaal

Afb. 51 2–10 V/4–20 mA (Live Zero)

Analoge ingang Geavanceerd [513]

Minimumwaarde analoge ingang 
[5131] 
Parameter voor het instellen van de minimumwaarde van het 
externe referentiesignaal. Alleen zichtbaar als [512] = “Eigen 
mA/V”.

LET OP: Het kiezen van spannings- of stroomingang vindt 
plaats met S1. Als de jumper in de spanningsstand 
staat, kunnen alleen de menu-items voor spanning wor-
den gekozen. Als de jumper in de stroomstand staat, 
kunnen alleen de menu-items voor stroom worden geko-
zen.

Standaard: 4-20 mA

Afhankelijk van Instelling van jumper S1

4–20 mA 0
De stroomingang heeft een vaste drempel 
(Live Zero) van 4 mA en regelt het volledige 
bereik voor het ingangssignaal. Zie Afb. 51.

0–20 mA 1

Normale configuratie van de volledige 
stroomschaal van de ingang die het 
volledige bereik voor het ingangssignaal 
regelt. Zie Afb. 50.

Eigen mA 2

De schaal van de stroomgeregelde ingang 
die het volledige bereik voor het 
ingangssignaal regelt. Kan worden bepaald 
door de geavanceerde AnIn Min- en AnIn 
Max-menu’s.

0–10 V 4

Normale configuratie van de volledige 
spanningsschaal van de ingang die het 
volledige bereik voor het ingangssignaal 
regelt. Zie Afb. 50.

2–10 V 5

De spanningsingang heeft een vaste 
drempel van (Live Zero) van 2 V en regelt 
het volledige bereik voor het 
ingangssignaal. Zie Afb. 51.

Eigen V 6

De schaal van de spanningsgeregelde 
ingang die het volledige bereik voor het 
ingangssignaal regelt. Kan worden bepaald 
door de geavanceerde AnIn Min- en AnIn 
Max-menu’s.

LET OP: Controleer altijd de benodigde instellingen als 
de instelling van S1 is gewijzigd. De keuze wordt niet 
automatisch aangepast.

S1

512 AnIn Setup
Stp 4-20 mA

LET OP: De verschillende menu’s worden automatisch 
ingesteld op “mA” of “V” op basis van de keuze in "AnIn 
Setup" [512].

Standaard: Min (0 V/4,00 mA)

Instelbereik:
0,00–20,00 mA
0–10,00 V

Referentie-ingangssignaa

Referentie-ingangssignaal

513 AnIn Advan
Stp

5131 AnIn Min
Stp 0 V/4,00 mA
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Maximumwaarde analoge ingang 
[5132] 
Parameter voor het instellen van de maximumwaarde van het 
externe referentiesignaal. Alleen zichtbaar als [512] = “Eigen 
mA/V.”

Speciale functie: Omgekeerd referentiesignaal
Als de AnIn-minimumwaarde hoger is dan de AnIn-
maximumwaarde, fungeert de ingang als een omgekeerde 
referentie-ingang. Zie Afb. 52.

Afb. 52 Omgekeerde referentie

Minimumwaarde functie analoge 
ingang [5134] 
Bij de “Functie Min AnIn” wordt de fysieke minimumwaarde 
aangepast aan de gekozen proceswaarde. De standaardschaal 
is afhankelijk van de gekozen functie van AnIn [511]. 

Minimumwaarde functie analoge 
ingang [5135]
Met “AnIn WaMin” kunt u een door de gebruiker 
gedefinieerde waarde voor het signaal definiëren. Alleen 
zichtbaar als eigen definitie is gekozen in menu [5134].

Maximumwaarde functie analoge 
ingang [5136]
Met "Functie Min AnIn" wordt de fysieke maximumwaarde 
aangepast aan de gekozen proceswaarde. De standaardschaal 
is afhankelijk van de gekozen functie van AnIn [511]. 

Functie max waarde AnIn [5137]
Met "Functie AnIn WaMax" definieert u een eigen waarde 
voor het signaal. Alleen zichtbaar als eigen definitie is 
gekozen in menu [5136].

Voorbeeld:
Processensor is een sensor met de volgende specificatie:
Instelbereik:0–3 bar
Uitgang: 2–10 mA
Analoge ingang moet worden ingesteld overeenkomstig:
[512] AnIn Setup = Eigen mA
[5131] AnIn Min = 2 mA
[5132] AnIn Max = 10 mA
[5134] Functie Min AnIn = Eigen definitie

Standaard: Max (10,00 V/20,00 mA)

Instelbereik:
0,00–20,00 mA
0–10,00 V

Standaard: Min

Min 0 Min. waarde

Max 1 Max. waarde

Gebruiker 
gedefinie
erd

2
Gebruikerswaarde definiëren in menu 
[5135].

5132 AnIn Max
Stp 10,0 V/20,00 mA

Referentie-ingangssignaa

Omgekeerd signaal:
AnIn Min > AnIn Max

5134 AnIn FcMin
Stp Min

Standaard: 0.000

Instelbereik: -10.000,000 – 10.000,000

Standaard: Max

Min 0 Min. waarde

Max 1 Max. waarde

Gebruiker 
gedefinieerd

2
Gebruikerswaarde definiëren in 
menu [5137]

Standaard: 0.000

Instelbereik: -10.000,000 – 10.000,000

LET OP: Met de instellingen voor "AnIn Min", "AnIn Max", 
"Functie Min AnIn" en "Functie Max AnIn" kan er worden 
gecompenseerd voor het uitvallen van feedbacksignalen 
(zoals spanningsval door lange sensorbedrading) om een 
nauwkeurige procesregeling te garanderen.

5135 AnIn WaMin
Stp 0.000

5136 AnIn FcMax
Stp Max

5137 AnIn WaMax
Stp 0.000
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[5135] AnIn WaMin = 0,000 bar
[5136] Functie Max AnIn = Eigen definitie
[5137] AnIn WaMax = 3,000 bar

Filter analoge ingang [5139]
Als het ingangssignaal instabiel is (bijvoorbeeld bij een 
fluctuerende referentiewaarde), dan kan het filter worden 
gebruikt om het signaal te stabiliseren. Zie Afb. 53. Dit leidt 
tot een wijziging van 63% in het ingangssignaal binnen de 
ingestelde "AnIn-filtertijd" (T). Na 5 maal de ingestelde tijd 
(dus 5xT) heeft AnIn 100% van de ingangswijziging 
gerealiseerd. 

Afb. 53

Analoge ingang actief [513A]
Parameter om de analoge ingangsselectie via digitale 
ingangen in/uit te schakelen (DigIn is ingesteld op "AnIn 
Select").

8.5.2 Digitale ingangen [520]
Submenu met alle instellingen voor de digitale ingangen.

Digitale ingang 1 [521]
Om de functies van de digitale ingang te kiezen.
Op de standaard controlprint zitten vier digitale ingangen. 
Als dezelfde functie wordt geprogrammeerd voor meer dan 
één ingang, wordt die functie volgens "OF"-logica 
geactiveerd, tenzij anders aangegeven.

Standaard: 0,100 s

Instelbereik: 0,001 – 10,0 s

Standaard: Aan

Aan 0 AnIn is altijd actief

!DigIn 1
AnIn is alleen actief als de digitale ingang 
laag is.

DigIn 2
AnIn is alleen actief als de digitale ingang 
hoog is.

5139 AnIn Filt
Stp 0,100 s

T

AnIn wijzigen

Origineel AnIn-signaal

Gefilterd AnIn-signaal

513A AnInAktief
Stp On

LET OP: Extra ingangen worden beschikbaar als de I/O-
optieprints worden aangesloten.

Standaard: Run Rechts

Uit 0 De ingang is niet actief.

Stop 1

Stopcommando volgens de gekozen 
stopmodus in menu [340].
LET OP: Het stopcommando is actief laag.
LET OP: Geactiveerd volgens “AND”-logica.

Reset 2
Reset-commando. Voor een reset van de 
trip-conditie en om de autoreset-functie te 
activeren. 

Enable 3

Enable-commando. Algemene 
startvoorwaarde om de softstarter te 
activeren. Als deze laag is tijdens actief 
bedrijf, wordt de uitgang van de softstarter 
direct onderbroken, waardoor de motor 
uitloopt tot stilstand.
LET OP: Als geen van de digitale ingangen 
wordt geprogrammeerd voor "Enable", is 
het interne enable-signaal actief.
LET OP: Geactiveerd volgens “AND”-logica.

Run Rechts 4
Commando Run Rechts (positief toerental). 
De uitgang van de softstarter wordt een 
rechtsom de draaiveld.

Run Links 5

Commando Run linksom (negatief 
toerental). De uitgang van de softstarter 
geeft een linksom draaiend draaiveld. 
Hiervoor zijn externe contactgevers nodig. 

Jog 
Rechtsom

6

Activeert de functie Jog Rechts. Geeft een 
Run-commando met het ingestelde Jog-
toerental en draairichting, menu [350]. 
LET OP: Altijd niveaugestuurd hoewel 
flanksturing in menu [21A] kan worden 
gekozen.

Jog Links 7

Activeert de functie voor Jog Links. Geeft 
een Run-commando met het ingestelde 
Jog-toerental en draairichting, menu [350].
LET OP: Altijd niveaugestuurd hoewel 
flanksturing in menu [21A] kan worden 
gekozen.

ParSet kz 1 8
Activeert andere parameterset. Zie Tabel 
25 voor keuzemogelijkheden. 

521 DigIn 1 
Stp Run Rechts
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Digitale ingang 2 [522] naar Digitale 
ingang 4 [524]
Dezelfde functie als DigIn 1 [521]. Standaardinstelling voor 
DigIn 2 [522] is “Stop”. Voor DigIn 3 [523] is de standaard 
“Set Ctrl 1” en voor DigIn 4 [524] is de standaard “Reset”. 

Extra digitale ingangen [529] - [52E]
Extra digitale ingangen met I/O-optieprint geplaatst, "B1 
DigIn1" [529] - "B2 DigIn 3" [52E]. "B" staat voor “board” 
en 1 en 2 geven de positie aan waar de I/O-optie zich bevindt 
op de optionele bevestigingsplaat. De functies en keuzes zijn 
gelijk aan die van "DigIn 1" [521]. Standaardinstellingen zijn 
"Uit".

8.5.3 Analoge uitgang [530]
Submenu met alle instellingen voor de analoge uitgang. 
Er kan worden gekozen uit toepassings- en 
softstarterwaarden om de actuele status weer te geven. De 
analoge uitgang kan ook worden gebruikt als een spiegel voor 
de analoge ingang. 

Functie analoge uitgang [531]
Stelt de functie in voor de analoge uitgang. Schaal en bereik 
worden bepaald door de instellingen voor "AnOut 
Advanced" [533].

ParSet kz 2 9
Activeert andere parameterset. Zie Tabel 
25 voor keuzemogelijkheden.

Lokaal/Ext. 10
Activeert de Lokale mode zoals ingesteld in 
[2173].

AnIn Select 11
Activeert/deactiveert de analoge ingang 
ingesteld in [513A].

Autoset 12

Activeert Autoset van alarmniveaus 
belastingsmonitor volgens menugroep 
[417].
LET OP: Altijd niveaugestuurd hoewel 
flanksturing in menu [21A] kan worden 
gekozen.

Spinrem 13

Zie beschrijving  Spinrem, pagina 41. Kan 
worden geactiveerd vanuit inactieve status 
(softstarter gestopt, maar motor draait) of 
actieve status (bij in bedrijf). 

-- 14 (Gereserveerd voor toekomstig gebruik).

Ext. Alarm 1 16

Als er niets op de ingang is aangesloten, 
wordt de softstarter direct getript bij 
"Externe alam 1".
LET OP: De externe Alarm1 is actief laag.
LET OP: Geactiveerd volgens “AND”-logica.
Zie menu [2549].

Ext. Alarm 2 17

Als er niets op de ingang is aangesloten, 
wordt de softstarter direct getript bij 
"Externe Alarm 2".
LET OP: De externe Alarm 2 is actief laag.
Zie menu [254A].

Timer 1 18
Timer 1-vertraging [6343] wordt 
geactiveerd op de stijgende flank van dit 
signaal.

Timer 2 19
Timer 1-vertraging [6313] wordt 
geactiveerd op de stijgende flank van dit 
signaal.

Timer 3 20
Timer 2-vertraging [6323] wordt 
geactiveerd op de stijgende flank van dit 
signaal.

Timer 4 21
Timer 1-vertraging [6333] wordt 
geactiveerd op de stijgende flank van dit 
signaal.

Tabel 25

Parameterset ParSet kz 1 ParSet kz 2

A 0 0

B 1 0

C 0 1

D 1 1

LET OP: Menu 241 moet zijn ingesteld op DigIn om de 
gekozen parameterset te activeren.

Standaard: Stroom

Uit 0 Analoge uitgang niet actief.

Koppel 2 Actueel koppel.

ProcesWaar
d

3
Actuele proceswaarde volgens 
Procesfeedbacksignaal. 

Asvermogen 4 Actueel asvermogen.

Stroom 6 Actuele stroom.

Vermogen 7 Actueel elektrisch vermogen.

AnIn 10
Spiegel van ontvangen signaalwaarde 
op AnIn.

Lijnspannin
g

14 Netvoeding

Therm Cap 15 Gebruikte thermische capaciteit

531 AnOut Fc
Stp Stroom
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Instellingen analoge uitgang [532]
Vooraf ingestelde schaal en offset van de 
uitgangsconfiguratie.

Analoge uitgang geavanceerd [533]
Met de functies in het menu "AnOut Advanced" kan de 
uitgang volledig worden afgestemd op de behoeften van de 
toepassing. De menu’s worden automatisch aangepast naar 
“mA” of “V” op basis van de keuze in "AnOut Setup" [532].

Minimum analoge uitgang [5331]
Deze parameter wordt automatisch weergegeven als "Eigen 
mA" of "Eigen V" is gekozen in menu "AnOut Setup" [532]. 
Dit menu wordt op basis van de gekozen instelling 
automatisch aangepast naar stroom- of spanningsinstelling. 
Alleen zichtbaar als [532] = "Eigen mA/V".

Maximum analoge uitgang [5332]
Deze parameter wordt automatisch weergegeven als "Eigen 
mA" of "Eigen V" is gekozen in menu "AnOut Setup" [532]. 
Dit menu wordt op basis van de gekozen instelling 
automatisch aangepast naar stroom- of spanningsinstelling. 
Alleen zichtbaar als [532] = "Eigen mA/V".

Mimimumwaarde functie analoge 
uitgang [5334]
Met "Functie Min AnOut" wordt de fysieke 
minimumwaarde aangepast aan de gekozen presentatie. De 
standaardschaal is afhankelijk van de gekozen functie van 
AnOut [531].

Standaard: 4-20 mA

4–20 mA 0

De stroomuitgang heeft een vaste 
drempel van (Live Zero) van 4 mA en 
regelt het volledige bereik voor het 
uitgangssignaal. Zie Afb. 51.

0–20 mA 1

Normale configuratie van de volledige 
stroomschaal van de uitgang die het 
volledige bereik voor het uitgangssignaal 
regelt. Zie Afb. 50.

Eigen mA 2

De schaal van de stroomgeregelde 
uitgang die het volledige bereik voor het 
uitgangssignaal regelt. Kan worden 
gedefinieerd door de geavanceerde 
AnOut Min- en AnOut Max-menu’s.

0 - 10 V 4

Normale configuratie van de volledige 
spanningsschaal van de uitgang die het 
volledige bereik voor het uitgangssignaal 
regelt. Zie Afb. 50.

2–10 V 5

De spanningsuitgang heeft een vaste 
drempel van (Live Zero) van 2 V en regelt 
het volledige bereik voor het ingangs-
signaal. Zie Afb. 51.

Eigen V 6

De schaal van de spanningsgeregelde 
uitgang die het volledige bereik voor het 
uitgangssignaal regelt. Kan worden 
gedefinieerd door de geavanceerde 
AnOut Min- en AnOut Max-menu’s.

LET OP: Wanneer "AnIn" is geselecteerd, moet "AnOut" 
[532] worden ingesteld op 0-10 V of 0-20 mA. Als de 
"AnOut Setup" is ingesteld op bijvoorbeeld 4-20 mA, 
werkt de spiegeling niet goed. 

532 AnOut Setup
Stp 4-20 mA

Standaard: 4,00 mA

Instelbereik: 0,00 – 20,00 mA, 0 – 10,00 V

Standaard: 20,00 mA

Instelbereik: 0,00–20,00 mA, 0–10,00 V

Standaard: Min

Min 0 Min. waarde

Max 1 Max. waarde

Gebruiker 
gedefinieerd

2
Gebruikerswaarde definiëren in menu 
[5335]

533 AnOut Adv
Stp

5331 AnOut Min
Stp 4,00 mA

5332 AnOut Max
Stp 20,00 mA

5334 AnOutFcMin
Stp Min
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In Tabel 26, pagina 99 staan overeenkomende waarden van 
de keuzes voor Min en Max, afhankelijk van de functie van 
de analoge uitgang [531]. 

Voorbeeld
Stel de AnOut-functie voor "Motorstroom" in op 0 A, stel 
"Functie Min AnOut" [5334] in op "Eigen Definitie" en 
Functie Waarde Min AnOut" [5335] = 0,0. Dit resulteert in 
een analoog uitgangssignaal van 0/4 mA tot 20 mA: van 0 A 
naar de waarde voor “Motorstroom” die is ingesteld in menu 
[224]. 
Dit principe is geldig voor alle Min- tot Max-instellingen.

Minimumwaarde functie analoge 
uitgang [5335]
Bij “AnOutVaMin” definieert u een eigen waarde voor het 
signaal. Alleen zichtbaar als "Eigen definitie" is gekozen in 
menu [5334].

Maximumwaarde functie analoge 
uitgang [5336]
Met "Functie Min AnOut" wordt de fysieke 
minimumwaarde aangepast aan de gekozen presentatie. De 
standaardschaal is afhankelijk van de gekozen functie van 
AnOut [531]. Zie Tabel 26, pagina 99.

Functie Maximumwaarde AnOut 
[5337].
Met "Functie WaMax AnOut" definieert u een eigen waarde 
voor het signaal. Alleen zichtbaar als "Eigen definitie" is 
gekozen in menu [5334].

8.5.4 Relais [550]
Submenu met alle instellingen voor de relaisuitgangen. De 
relaismoduskeuze maakt het mogelijk om een 
“storingsbestendige” ("fail safe")relaiswerking te realiseren 
door het normaal gesloten contact te laten fungeren als het 
normaal open contact.

Tabel 26

AnOut-functie Min waarde Max waarde

Proceswaarde Proces Min [324] Proces Max [325]

Asvermogen 0% Motorvermogen [223]

Stroom 0 A Motorstroom [224]

El Vermogen 0 W Motorvermogen [223]

Uitgangs-
spanning

0 V Motorspanning [221]

Koppel 0 % 250 %

AnIn Functie Min AnIn Functie Max. AnIn 

Standaard: 0.000

Instelbereik: -10.000,000–10.000,000

Standaard: Max

Min 0 Min. waarde

Max 1 Max. waarde

Gebruiker 
gedefinieerd

2
Definieer gebruikerswaarde in menu 
[5337 ]

5335 AnOutWaMin
Stp 0.000

5336 AnOutFcMax
Stp Max

LET OP: Het is mogelijk om AnOut in te stellen als een 
omgekeerd uitgangssignaal door de instelling van 
"AnOut Min" > "AnOut Max". 
Zie Afb. 52.

Standaard: 0.000

Instelbereik: -10.000,000–10.000,000

LET OP: Extra relais worden beschikbaar als I/O-optie-
prints worden aangesloten. Maximaal 2 prints met elk 3 
relais.

5337 AnOutWaMax
Stp 0.000
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Relais 1 [551]
Stelt de functie voor relaisuitgang 1 in.

Standaard: Bedrijf

Uit 0 Uitgang is niet actief en constant laag.

Aan 1

Uitgang wordt constant hoog 
gemaakt, d.w.z. voor het controleren 
van circuits en het zoeken en 
oplossen van storingen.

Bedrijf 2 Zie Afb. 54

Niet in bedrijf 3 Omgekeerde werking

Bypass Bedrijf 4 Zie Afb. 54

Acc/Dec 5
Het toerental neemt toe of af volgens 
de ingestelde acceleratie- en 
deceleratieaanloop.

Geen Trip 6 Geen trip-conditie actief.

Trip 7 Er is een trip-conditie actief.

AutoRst Trip 8 Autoreset-trip-conditie actief.

Waarschuwing 9
Er is een waarschuwingsconditie 
actief.

Bereid 10

De softstarter is klaar voor bedrijf en 
voor het accepteren van een 
startcommando. Dit betekent dat de 
softstarter is opgestart en in goede 
werktoestand is.

I>In_mot 11

De uitgangsstroom is hoger dan de 
nominale motorstroom [224], 
verminderd volgens Motorventilatie 
[228]. Zie Afb. 8.2.4.

OmkStroomRe
m

12
De uitgang wordt gebruikt om een 
omkeerrem aan te sturen.

LastMonAlarm 13
Maximale of minimale alarmconditie 
actief (trip of waarschuwing).

Vooralarm 14
Maximale of minimale 
vooralarmconditie actief (trip of 
waarschuwing).

Max Alarm 15
Maximale alarmconditie actief (trip of 
waarschuwing).

Max Vooralrm 16
Maximale vooralarmconditie actief 
(trip of waarschuwing).

Min Alarm 17
Minimale alarmconditie actief (trip of 
waarschuwing).

Min Vooralrm 18
Minimale vooralarmconditie actief 
(trip of waarschuwing).

CA 1 19 Analoge uitgang comparator 1.

!A1 20
Analoge uitgang comparator 1 
omgekeerd.

CA 2 21 Analoge uitgang comparator 2.

551 Relais 1
Stp Trip

!A2 22
Analoge uitgang comparator 2 
omgekeerd.

CA 3 23 Analoge uitgang comparator 3.

!A3 24
Analoge uitgang comparator 3 
omgekeerd.

CA 4 25 Analoge uitgang comparator 4.

!A4 26
Analoge uitgang comparator 4 
omgekeerd.

CD 1 27 Digitale uitgang comparator 1.

!D1 28
Digitale uitgang comparator 1 
omgekeerd.

CD 2 29 Digitale uitgang comparator 2.

!D2 30
Digitale uitgang comparator 2 
omgekeerd.

CD 3 31 Digitale uitgang comparator 3.

!D3 32
Digitale uitgang comparator 3 
omgekeerd.

CD 4 33 Digitale uitgang comparator 4.

!D4 34
Digitale uitgang comparator 4 
omgekeerd.

T1Q 35 Uitgang logische timer 1

!T1Q 36 Uitgang logische timer 1 omgekeerd

T2Q 37 Uitgang logische timer 2

!T2Q 38 Uitgang logische timer 2 omgekeerd

T3Q 39 Uitgang logische timer 3

!T3Q 40 Uitgang logische timer 3 omgekeerd

T4Q 41 Uitgang logische timer 4

!T4Q 42 Uitgang logische timer 4 omgekeerd

L1 43 Logische uitgang 1. 

!L1 44 Logische uitgang 1 omgekeerd.

L2 45 Logische uitgang 2. 

!L2 46 Logische uitgang 2 omgekeerd. 

L3 47 Logische uitgang 3. 

!L3 48 Logische uitgang 3 omgekeerd.

L4 49 Logische uitgang 4. 

!L4 50 Logische uitgang 4 omgekeerd. 

F1 51 Uitgang 1 flipflop.

!F1 52 Uitgang 1 flipflop omgekeerd.

F2 53 Uitgang 2 flipflop.

!F2 54 Uitgang 2 flipflop omgekeerd.

F3 55 Uitgang 3 flipflop.

!F3 56 Uitgang 3 flipflop omgekeerd.

F4 57 Uitgang 4 flipflop.

!F4 58 Uitgang 4 flipflop omgekeerd.

CTR1 59 Uitgang 1 teller.

!CTR1 60 Uitgang 1 teller omgekeerd.
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Afb. 54 Relaisfuncties

Relais 2 [552]

In dit menu wordt de functie voor relaisuitgang 2 ingesteld.

Relais 3 [553]
In dit menu wordt de functie voor relaisuitgang 3 ingesteld. 

CTR2 61 Uitgang 2 teller.

!CTR2 62 Uitgang 2 teller omgekeerd.

CLK1 63
Uitgang 1 klok. 
(Klok Logic menu [660])

!CLK1 64 Uitgang 1 klok omgekeerd.

CLK2 65
Uitgang 2 klok. 
(Klok Logic menu [660])

!CLK2 66 Uitgang 2 klok omgekeerd.

Run-signaal 67

Run-commando is actief. Het signaal 
kan worden gebruikt om de 
netspanningsmagneetschakelaar aan 
te sturen. 

Lokaal/Ext. 68 Functie Lokaal/Ext is actief

Acc 69 Acceleratie langs de acc.helling

Dec 70 Deceleratie langs de dec.helling

DigIn 1 71 Digitale ingang 1

DigIn 2 72 Digitale ingang 2

DigIn 3 73 Digitale ingang 3

DigIn 4 74 Digitale ingang 4

RunSignaal R 75
Relaissignaal wordt gebruikt samen 
met 
Signaal Run Rechts

RunSignaal L 76
Relaissignaal wordt gebruikt samen 
met 
Signaal Run Links

Rechtsom 77
Positief toerental (>0,5%), d.w.z. 
vooruit/met de klok mee.

Linksom 78
Negatief toerental (<0,5%), d.w.z. 
achteruit/tegen de klok in.

HandRst Trip 79
Actieve trip die handmatig moet 
worden gereset

Alarm 80 Alarm geactiveerd 

Alarm (ex LM) 81
Alarm geactiveerd (behalve 
belastingsmonitor)

Overspann 90
Overspanningsalarm actief (trip of 
waarschuwing)

Comm Fout 97
Communicatiefout actief (trip of 
waarschuwing)

Comm. Actief 98 Veldbuscommunicatie actief.

Overtemp 101
Overtemperatuurconditie softstarter 
is actief (trip)

PTC Alarm 103
PTC-alarm actief (trip of 
waarschuwing)

PT100 Alarm 104
PT100-alarm actief (trip of 
waarschuwing)

I2t 105 I2t-alarm actief (trip of waarschuwing)

Ext Alarm 1 106 Uitgang actief

Ext Alarm 2 107 Uitgang actief

Optie 112
Fout opgetreden in ingebouwde 
optieprint

LET OP: De hier beschreven definities gelden voor de 
actieve uitgangsconditie.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Relais 1 
[551], pagina 100.

Standaard: Trip

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Relais 1 
[551], pagina 100.

Bypass Bedrijf

Motorspanning

Bedrijf

Omkeerrem

Run

StoptijdStarttijdVertraging Maximale 
spanning

552 Relais 2 
Stp Bedrijf

553 Relais 3 
Stp Uit
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Printrelais [554] t/m [559]
Deze extra relais zijn alleen zichtbaar als er een I/O-optieprint 
in positie 1 of 2 is geplaatst. De uitgangen heten “B1 Relais 
1” - “B1 Relais 3” en “B2 Relais 1” - “B2 Relais 3”. "B" staat 
voor “print” en 1 en 2 zijn nummers van de print ten opzichte 
van de positie van de I/O-optieprint op de optie 
bevestigingsplaat. De functies en keuzes zijn gelijk aan die 
van "Relais 1" [551]. Standaardinstellingen zijn "Uit". 

Relais Geavanceerd [55D]
Deze functie maakt het mogelijk dat het relais ook wordt 
gesloten als de softstarter defect is of wordt uitgeschakeld.

Relais 1 Mode [55D1]

Relaismodi [55D2] tot en met [55DC]
Dezelfde functie als voor "Relais1Mode" [55D1]. 
Standaardinstellingen zijn “N.O”.

8.5.5 Virtuele I/O's [560]
Virtuele aansluitingen worden gebruikt om een digitale 
uitgangsfunctie draadloos op een digitale ingangsfunctie aan 
te sluiten. De beschikbare signalen en regelfuncties kunnen 
worden gebruikt om uw eigen specifieke functies aan te 
maken.
In deze menu's vindt u functies voor het inschakelen van acht 
interne aansluitingen van comparators, timers, SR Flipflops, 
tellers en digitale signalen zonder fysieke digitale ingangen of 
relaisuitgangen bezet te houden.

Voorbeeld: Startvertraging
De motor start in voorwaartse richting 10 seconden nadat 
DigIn1 is geactiveerd (hoog). DigIn1 heeft een 
tijdsvertraging van 10 s.

Virtuele verbinding 1 Doel [561]
Met deze functie wordt het doel bepaald van de virtuele 
verbinding. Als een functie door meerdere bronnen kan 
worden geregeld, bijvoorbeeld "VC-doel" of "Digitale 
ingang", wordt de functie volgens “OF-logica" geregeld. 
Zie paragraaf 8.5.2, pagina 96 (Digitale ingang) voor 
beschrijvingen van de verschillende keuzemogelijkheden.

Virtuele verbinding 1 Bron [562]
Met deze functie wordt de bron bepaald van de virtuele 
verbinding. Zie "Relais [550]", pagina 99 voor een 
beschrijvingen van de verschillende keuzemogelijkheden.

Virtuele verbindingen 2-8 [563] tot en 
met [56G] 
Dezelfde functie als "Virtuele verbinding 1" [561] en [562]. 
Standaardinstellingen zijn "Uit".

LET OP: Alleen zichtbaar als optieprint wordt gedetec-
teerd of als er een ingang/uitgang geactiveerd is.

Standaard: N.O

N.O 0
Het normaal open contact van het relais 
wordt geactiveerd als de functie actief is.

N.C 1

Het normaal gesloten contact van het 
relais fungeert als normaal open 
contact. Het contact wordt geopend als 
de functie niet actief is en gesloten als 
de functie actief is.

55D Relais Advan
Stp

55D1 Relais1Mode
Stp N.O

Menu Parameter Instelling

[521] DigIn1 Timer 1

[561] VIO 1 Doel Run Rechts

[562] VIO 1 Bron T1Q

[6311] Timer1 Trig DigIn 1

[6312] Timer1 Mode Vertraging

[6313] Timer1 Vert 0:00:10

LET OP: Als een digitale ingang en een virtueel doel wor-
den ingesteld op dezelfde functie, zal deze functie fun-
geren als een functie met OF-logica.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde keuze als in menu Digitale ingang 
1 [521], pagina 96.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Relais 1 
[551], pagina 100.

561 VIO 1 Doel
Stp Uit

562 VIO 1 Bron
Stp Uit
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8.6 Logische functies en 
timers [600]

In het menu Logic &Timers” menu [600] hebt u toegang tot 
comparators, logische functies, SR flipflops, timers en tellers, 
zodat er voorwaardelijke signalen kunnen worden 
geprogrammeerd voor besturings- of signaleringsfuncties. 
Dit biedt u de mogelijkheid om verschillende signalen en 
waarden te vergelijken voor het genereren van bewakings-/
regelingsfuncties.
Al deze functies worden met intervallen van 8 milliseconden 
bijgewerkt.

8.6.1 Comparators [610]
De comparatorfunctie maakt het mogelijk om verschillende 
interne signalen en waarden te bewaken en weer te geven (via 
digitale relaisuitgangen) als een bepaalde waarde of status 
wordt bereikt of gerealiseerd. De uitgangssignalen van de 
comparators kunnen op logische wijze worden gekoppeld 
voor een logisch uitgangssignaal.
Alle uitgangssignalen kunnen worden geprogrammeerd naar 
de digitale of relaisuitgangen of worden gebruikt als bron 
voor de virtuele verbindingen [560].
Voor elke digitale analoge comparator is het mogelijk om een 
“Ingestelde vertraging”, een “Reset Vertraging” en een 
“Timerwaarde” toe te passen; functies die kunnen worden 
gebruikt om het uitgangssignaal te verlengen of te vertragen.

Analoge Comparator Setup [611] - [614]
Er zijn 4 analoge comparators die beschikbare analoge 
waarden vergelijken met twee instelbare niveaus. Er zijn twee 
niveaus; “Niveau HI” en “Niveau LO”. Er zijn ook twee 
analoge comparatortypes, geselecteerd in menu 
"Comparatortype", een analoge comparator met hysterese en 
een analoge windowcomparator. 
De analoge hysteresecomparator maakt gebruik van de twee 
beschikbare niveaus om een hysterese te creëren voor de 
comparator tussen het instellen en resetten van de uitgang. 
Deze functie levert een duidelijk verschil op tussen 
schakelniveaus, waardoor het proces zich aanpast totdat een 
bepaalde actie wordt gestart. Met een dergelijke hysterese kan 
zelfs een instabiel analoog signaal worden bewaakt zonder een 
onrustig comparatoruitgangssignaal te krijgen. Een andere 
functie is de mogelijkheid om een duidelijke indicatie te 
krijgen dat een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. De 
comparator kan vergrendeld worden door "Niveau LO" op 
een hogere waarde in te stellen dan "Niveau HI".
De analoge windowcomparator gebruikt de twee beschikbare 
constanten om het venster te definiëren waarbinnen de 
analoge waarde zich moet bevinden om de 
comparatoruitgang in te stellen.

Digitale Comparator Setup [615] - [618]
Er zijn 4 digitale comparators die elk beschikbaar digitaal 
signaal kunnen vergelijken.

Setup Analoge Comparator 1 [611]
Analoge comparator 1, parametergroep.

Analoge comparator 1, Waarde [6111]
Keuze van de analoge waarde voor "Analoge Comparator 1" 
(CA1).
De analoge comparator vergelijkt de selecteerbare analoge 
waarde in menu [6111] met het constante "Niveau HI" in 
menu [6112] en het constante "Niveau LO" in menu [6113]. 
In menu Comparator Type [6114] kan “Hysterese” of 
“Window” worden geselecteerd. Als bij de hysteresefunctie 
de waarde hoger wordt dan het bovenste limietniveau hoog, 
dan wordt het uitgangssignaal A1 ingesteld op hoog en !A1 
op laag. Zie Afb. 55. Als de waarde daalt tot onder de 
onderste limiet, dan wordt het uitgangssignaal CA1 op laag 
ingesteld en !A1 op hoog.

Afb. 55 Analoge comparator van type “Hysteresis”

Als bij de comparator van het type window de waarde tussen 
de onderste en bovenste niveaus ligt, wordt de 
uitgangssignaalwaarde CA1 ingesteld op hoog en !A1 op laag. 
Zie Afb. 56. Als de waarde buiten de band van de onderste en 
bovenste niveaus ligt, wordt uitgang CA1 ingesteld op laag en 
!A1 op hoog.

Afb. 56 Analoge comparator van het type “Window”

CA1 Waarde [6111]

CA1 NivoHi [6112]

CA1 NivoLO [6113]

CA1

 

 

CA1 NivoHi [6112]

CA1 Waarde [6111]

CA1 NivoLO [6113]

EN
CA1
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Het uitgangssignaal kan worden geprogrammeerd als een 
virtuele aansluitingsbron en op de relaisuitgangen. 

Voorbeeld:
Er wordt een analoge niveausensor met stroomsignaal, 4-20 
mA, aangesloten op de analoge ingang. Zie onderstaande 
tabel.
Als het signaal op AnIn hoger wordt dan 60%, wordt het CA-
uitgangssignaal geactiveerd (hoog) en als het signaal op AnIn 
lager wordt dan 40%, dan wordt het CA-uitgangssignaal 
weer gedeactiveerd (laag).
De uitgang van CA1 wordt gebruikt als een virtuele 
aansluitingsbron die het virtuele aansluitingsdoel Run Rechts 
regelt.

Afb. 57

Analoge comparator 1,
Niveau Hoog [6112]
Stelt de analoge comparator in op hoog niveau, met bereik 
volgens de geselecteerde waarde in menu [6111]. 

Standaard: Stroom

ProcesWaard 0

Koppel 1 %

Asvermogen 2 kW

El Vermogen 3 kW

Stroom 4 A

Temperatuur 5 °C

PT100_1 6 °C

PT100_2 7 °C

PT100_3 8 °C

Energie 9 kWh

Run Tijd 10 h

Netsp. 11 h

AnIn 12 %

PT100_4 13 °C

PT100_5 14 °C

PT100_6 15 °C

Menu Functie Instelling

511 AnIn-functie Proceswaarde

512 AnIn Setup 4-20 mA

6111 CA1 Waarde AnIn 1

6112 CA1 NivoHi 60% (12 mA/20 mA x 100%)

6113 CA1 NivoLO 40% (8 mA/20 mA x 100%)

6114 CA1 Type Hysterese

561 VIO 1 Doel Run Rechts 

562 VIO 1 Bron CA1

2151 Run/Stp Sgnl Klemmen

6111 CA1 Waarde
Stp Stroom

Nr. Beschrijving

1
Het referentiesignaal passeert de Niveau LO-waarde van 
onderen (positieve flank). De comparator CA1-uitgang 
blijft laag, modus = RUN.

2
Het referentiesignaal passeert de Niveau HI-waarde van 
onderen (positieve flank). De comparator CA1-uitgang 
wordt op hoog gezet, modus = RUN.

3
Het referentiesignaal passeert de Niveau HI-waarde van 
boven (negatieve flank). De comparator CA1-uitgang 
blijft hoog, modus = RUN.

4
Het referentiesignaal passeert de Niveau LO-waarde van 
boven (negatieve flank). De comparator CA1-uitgang = 
STOP.

Standaard: 30.0

Instelbereik:
1=1 W, 0,1 A, 0,1 V, 1%, 0,1 °C, 1 kWh, 1 u 
of 0,001 in [322]

t [s]

CA1 NivoHi 

CA1 NivoLO

Referentiesignaal AnIn

CA1

Modus
RUN

STOP

6112 CA1 NivoHi
Stp 30.0
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Voorbeeld
Dit voorbeeld beschrijft het normale gebruik van het 
constante niveau NivoHI en NivoLO voor comparators van 
het type hysterese en window. De functie wordt gebruikt 
voor temperatuursregeling. Volg de stapsgewijze uitleg in 
Tabel 27 en Tabel 28.

Afb. 58

Menu Functie Instelling

325 Proces Max Temperatuur: 100 °C

6111 CA1 Waarde PT100_1 (°C)

6112 CA1 NivoHi 50 °C

6113 CA1 NivoLO 40 °C

6114 CA1 Type Window

561 VC1 Doel Timer 1

562 VC1 Bron CA1

Max 
Temp.

50 °C

40 °C

CA1 NivoHi

CA1 NivoLO

CA1 uitgang

Hoog

Laag

Hoog

Laag

Hysterese

Window

Hysterese/
Window

Tabel 27 Opmerkingen bijAfb. 58 voor de keuze "Hysterese”.

Nr. Beschrijving Hysterese

1

Het referentiesignaal passeert de Niveau LO-
waarde van onderen (positieve flank). De 
comparator CA1 verandert niet, dus de 
uitgang blijft laag.

2

Het referentiesignaal passeert de NivoHi-
waarde van onderen (positieve flank). De 
comparator CA1-uitgang wordt op hoog 
ingesteld.

3

Het referentiesignaal passeert de NivoHi-
waarde van boven (negatieve flank). De 
comparator CA1 verandert niet, de uitgang 
blijft hoog.

4

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor NivoLO van boven (negatieve flank), 
comparator CA1 wordt gereset, de uitgang is 
laag ingesteld.

5

Het referentiesignaal passeert de Niveau LO-
waarde van onderen (positieve flank). De 
comparator CA1 verandert niet, dus de 
uitgang blijft laag.

6

Het referentiesignaal passeert de NivoHi-
waarde van onderen (positieve flank). De 
comparator CA1-uitgang wordt op hoog 
ingesteld.

7

Het referentiesignaal passeert de NivoHi-
waarde van boven (negatieve flank). De 
comparator CA1 verandert niet, de uitgang 
blijft hoog.

8

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor NivoLO van boven (negatieve flank), 
comparator CA1 wordt gereset, de uitgang is 
laag ingesteld.
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Analoge comparator 1 
Niveau laag [6113]
Stelt het lage niveau voor de analoge comparator in, met 
eenheid en bereik volgens de in het menu gekozen waarde 
[6111]. 

Analoge comparator 1 type [6114]
Kiest het analoge comparatortype, dus Hysterese of Venster. 
Zie Afb. 55 en Afb. 56, pagina 103. 

Ingestelde vertraging analoge 
comparator 1 [6116]
Het uitgangssignaal voor de analoge comparator 1 wordt 
vertraagd met de ingestelde waarde in dit menu. Zie Afb. 59.

Afb. 59 Vertraging van uitgangssignaal instellen/resetten.

Vertraging analoge comparator 1 
resetten [6117]
Het resetten van het uitgangssignaal van analoge comparator 
1 wordt vertraagd met de ingestelde tijd in het menu. Zie 
Afb. 59..

Tabel 28 Opmerkingen bij Afb. 58 voor de selectie 
“Window”.

Nr. Beschrijving Window

1

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau HI van boven (signaal binnen 
grenswaarden window), de uitgang van 
comparator CA1 is hoog ingesteld.

2

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau LO van boven (signaal buiten 
window), comparator CA1 wordt gereset, de 
uitgang is laag ingesteld.

3

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau LO van onderen (signaal binnen 
grenswaarden window), de uitgang van 
comparator CA1 is hoog ingesteld.

4

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau LO van boven (signaal buiten 
window), comparator CA1 wordt gereset, de 
uitgang is laag ingesteld.

5

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau HI van boven (signaal binnen 
grenswaarden window), de uitgang van 
comparator CA1 is hoog ingesteld.

6

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau HI van onderaf (signaal buiten 
grenswaarden voor venster), comparator CA1 
wordt gereset, uitgang is laag ingesteld.

7

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau LO van onderen (signaal binnen 
grenswaarden window), de uitgang van 
comparator CA1 is hoog ingesteld.

8

Het referentiesignaal passeert de waarde 
voor Niveau LO van boven (signaal buiten 
window), comparator CA1 wordt gereset, de 
uitgang is laag ingesteld.

Standaard: 20.0

Instelbereik: Zie [6112].

6113 CA1 NivoLO
Stp 20.0

Standaard: Hysterese

Hysterese 0 Hysterese-comparator

Window 1 Window- comparator

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6114 CA1 Type
Stp Hysterese

6116 CA1SetVertr
Stp 0:00:00.0

Ingestelde vertraging Vertraging resetten

6117 CA1RstVertr
Stp 0:00:00.0
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Waarde timer analoge comparator 1 
[6118]
De werkelijke timerwaarde voor analoge comparator 1 wordt 
in dit menu bekeken.

Setup analoge comparators 1 - 4 [612] 
- [614]
Zie de beschrijvingen voor analoge comparator 1. 

Setup digitale comparator 1 [615]
Digitale comparators, parametergroep.

Ingang digitale comparator 1 [6151]
Keuze van het ingangssignaal voor digitale comparator 1 
(CD1).
Het uitgangssignaal CD1 is op hoog ingesteld als het 
geselecteerde ingangssignaal actief is. Zie Afb. 60.
Het uitgangssignaal kan worden geprogrammeerd voor de 
relaisuitgangen of worden gebruikt als bron voor de virtuele 
aansluitingen [560].

Afb. 60 Digitale comparator.

Ingestelde vertraging digitale 
comparator 1 [6152]
Het activeren van het uitgangssignaal voor digitale 
comparator 1 wordt vertraagd met de ingestelde waarde in dit 
menu. Zie ook Afb. 59, pagina 106.

Vertraging digitale comparator 1 
resetten [6153]
Het resetten van het uitgangssignaal voor digitale comparator 
1 wordt vertraagd met de ingestelde waarde in dit menu. Zie 
ook Afb. 59, pagina 106.

Waarde timer digitale comparator 1 
[6154]
De werkelijke timerwaarde voor digitale comparator 1 kan in 
dit menu worden bekeken.

Setup digitale comparators 2 - 4 [616]-
[618]
Zie de beschrijving voor digitale comparator 1. Standaard 
voor CD2 [6161] is “DigIn 1”. Voor CD3 [6171] is de 
standaard “Trip” en voor CD4 [6181] is de standaard 
“Bereid”.

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: Bedrijf

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Relais 
1 [551], pagina 100.

6118 CA1TmrWaard
Stp 0:00:00.0

6151 CD1
Stp Bedrijf

Ingangssignaal voor Digitale comparator 1
CD1

CD1 [6151]

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6152 CD1SetVertr
Stp 0:00:00.0

6153 CD1RstVertr
Stp 0:00:00.0

6154 CD1TmrWaard
Stp 0:00:00.0
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8.6.2 Logica-uitgangen [620]

Logisch 1 [621]
Met behulp van een expressie-editor kunnen de 
ingangssignalen op logische wijze worden samengevoegd tot 
de Logic Y-functie om een logisch uitgangssignaal te creëren.
De expressie-editor beschikt over de volgende functies:
• De volgende ingangssignalen kunnen worden gebruikt: 

CA1-CA4, CD1-CD4, L1-L4, T1Q-T4Q, F1-F4 en 
CTR1-CTR2.

• De volgende omgekeerde ingangssignalen kunnen wor-
den gebruikt:
!A1-!A4, !D1-!D4, !L1- !L4, !T1Q-!T4Q, !F1-!F4 en 
!CTR1-!CTR2.

• De volgende logische operators zijn beschikbaar:
"+": OF-operator
"&": EN-operator 
"^": EXOF-operator

De volgende expressies zijn volgens de volgende 
waarheidstabel mogelijk (zie ook het onderstaande 
voorbeeld):

Het uitgangssignaal kan worden geprogrammeerd naar de 
relaisuitgangen of worden gebruikt als bron voor virtuele 
aansluitingen [560].
De logische expressie moet worden via de menu's [6211] tot 
en met [621B], en hoe het er werkelijk uitziet kan worden 
bekeken in menu [621], met het onderstaande voorbeeld: 

Expressie Logisch 1 [6211]
Keuzemogelijkheden voor uitvoeringsvolgorde van de 
logische expressie voor de functie Logisch 1:

• Haakjes ( ) geven de volgorde aan waarin de ingangen 
van Logisch 1 worden gecombineerd, volgens [6211].

• 1, 2, 3 en 4 staan voor ingangssignalen voor Logisch 1 
geselecteerd in menu [6212], [6214], [6216] en [6218].

• De punten staan voor de operatoren van Logisch 1 (&, + 
of ^), waarvan de waarden worden geselecteerd in 
menu's [6213], [6215] en [6217].

De volgorde voor het opbouwen van de expressie voor 
Logisch 1 met de standaardselectie in menu [6211] is als 
volgt:

1. Ingang 1 wordt gecombineerd met Ingang 2 met behulp 
van Operator 1.

2. Ingang 3 wordt gecombineerd met de expressie (1.2), 
met behulp van Operator 2.

3. Ingang 4 wordt gecombineerd met het resultaat van 
(1.2).3, met behulp van Operator 3. 

De alternatieve uitvoeringsvolgorde leidt tot:

1. Ingang 1 wordt gecombineerd met Ingang 2 met behulp 
van Operator 1.

2. Ingang 3 wordt gecombineerd met Ingang 4 met behulp 
van Operator 3.

3. Expressie (1.2) wordt gecombineerd met expressie (3.4), 
met behulp van Operator 2.

Ingang Resultaat

A B & (EN) + (OF) ^(EXOF)

0 0 0 0 0

0 1 0 1 1

1 0 0 1 1

1 1 1 1 0

Alleen lezen
621 Logisch 1
Stp ((1&2)&3)&4

Standaard: ((1.2).3).4

((1.2).3).4 0
Standaarduitvoeringsvolgorde, zie 
onderstaand voorbeeld.

(1.2).(3.4) 1
Alternatieve uitvoeringsvolgorde, zie 
uitleg hieronder.

6211 L1 Expr
Stp ((1.2).3).4



CG Drives & Automation, 01-5980-03r0 Functionaliteit 109

Voorbeeld:
Ingang 1 = CA1, ingesteld in menu [6212]
Ingang 2 = F1, menu [6214]
Ingang 3 = T1Q, menu [6216]
Ingang 4 = !A2, menu [6218]
Operator 1 = & (EN), ingesteld in menu [6213]
Operator 2 = + (OF), menu [6215]
Operator 3 = & (EN), menu [6217]

De volgende expressie wordt gecreëerd, met de bovenstaande 
menu's:

CA1&F1+T1Q&!A2

Met de standaardinstelling voor L1 Expressie wordt dit in 
[621] gezien als:

staat voor:

((CA1&F1)+T1Q)&!A2

Laten we de volgende waarden op de ingangssignalen als 
voorbeeld gebruiken:

CA1=1 (actief/hoog)
F1= 1 (actief/hoog)
T1Q = 1 (actief/hoog)
!A2 = 0 (inactief/laag)

Met de respectievelijke waarden ingevoegd is de logische 
expressie:

((1&1)+1)&0

wat gelijk staat aan 0.

Met de alternatieve uitvoeringsvolgorde voor de L1 Expressie 
wordt de expressie in [621] gezien als:

staat voor:

(CA1&F1)+(T1Q&!A2)

Met de bovenstaande waarden ingevoegd wordt de logische 
expressie dan:

(1&1)+(1&0)

wat gelijk staat aan 1.

Ingang Logisch 1 1 [6212]
IN dit menu wordt de eerste ingang voor de functie Logisch 
1 geselecteerd. Dezelfde keuzes gelden voor [6214] L1 
Ingang 2, [6216] L1 Ingang 3 en [6218] L1 Ingang 4. 
Deze tabel geldt ook voor de ingangssignalen in logische 
functies 2 [622], 3 [623] en 4 [624], hoewel de 
standaardwaarden variëren. Zie Menulijst in Bijlage 1.
Let wel dat een logische functie zichzelf niet direct kan 
gebruiken als ingangssignaal: voor de L1 Ingang kan 
bijvoorbeeld niet worden gekozen voor L1 of !L1.

621 Logisch 1
Stp ((1&2)+3)&4

621 Logisch 1
Stp (1&2)+(3&4)

Standaard: CA1

CA1 0 Analoge uitgang comparator 1.

!A1 1
Analoge uitgang comparator 1 
omgekeerd.

CA2 2 Analoge uitgang comparator 2.

!A2 3
Analoge uitgang comparator 2 
omgekeerd.

CA1 4 Analoge uitgang comparator 3.

!A1 5
Analoge uitgang comparator 3 
omgekeerd.

CA2 6 Analoge uitgang comparator 4.

!A2 7
Analoge uitgang comparator 4 
omgekeerd.

CD1 8 Digitale uitgang comparator 1.

!D1 9
Digitale uitgang comparator 1 
omgekeerd.

CD2 10 Digitale uitgang comparator 2.

!D2 11
Digitale uitgang comparator 2 
omgekeerd.

CD3 12 Digitale uitgang comparator 3.

!D3 13
Digitale uitgang comparator 3 
omgekeerd.

CD4 14 Digitale uitgang comparator 4.

!D4 15
Digitale uitgang comparator 4 
omgekeerd.

L1 16
Logische uitgang 1. 
Niet gebruikt voor Logisch 1.

!L1 17
Logische uitgang 1 omgekeerd. 
Niet gebruikt voor Logisch 1.

L2 18
Logische uitgang 2.
Niet gebruikt voor Logisch 2.

!L2 19
Logische uitgang 2 omgekeerd. 
Niet gebruikt voor Logisch 2.

L3 20
Logische uitgang 3. 
Niet gebruikt voor Logisch 3.

!L3 21
Logische uitgang 3 omgekeerd. 
Niet gebruikt voor Logisch 3.

6212 L1 Input 1
Stp CA1
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Logisch 1 Operator 1 [6213]
In dit menu wordt de eerste operator voor de functie Logisch 
1 geselecteerd.

Logisch 1 Ingang 2 [6214]
In dit menu wordt de tweede ingang voor de functie Logisch 
1 geselecteerd.

Logisch 1 Operator 2 [6215]
In dit menu wordt de tweede operator voor de functie 
Logisch 1 geselecteerd.

Logisch 1 Ingang 3 [6216]
In dit menu wordt de derde ingang voor de functie Logisch 1 
geselecteerd.

L4 22
Logische uitgang 4.
Niet gebruikt voor Logisch 4.

!L4 23
Logische uitgang 4 omgekeerd.
Niet gebruikt voor Logisch 4.

T1Q 24 Uitgang logische timer 1

 !T1Q 25 Uitgang logische timer 1 omgekeerd

 T2Q 26 Uitgang logische timer 2

 !T2Q 27 Uitgang logische timer 2 omgekeerd

T3Q 28 Uitgang logische timer 3

 !T3Q 29 Uitgang logische timer 3 omgekeerd

 T4Q 30 Uitgang logische timer 4

 !T4Q 31 Uitgang logische timer 4 omgekeerd

F1 32 Uitgang 1 flipflop.

!F1 33 Uitgang 1 flipflop omgekeerd.

F2 34 Uitgang 2 flipflop.

!F2 35 Uitgang 2 flipflop omgekeerd.

F3 36 Uitgang 3 flipflop.

!F3 37 Uitgang 3 flipflop omgekeerd.

F4 38 Uitgang 4 flipflop.

!F4 39 Uitgang 4 flipflop omgekeerd.

CTR1 40 Uitgang 1 teller.

!CTR1 41 Uitgang 1 teller omgekeerd.

CTR2 42 Uitgang Teller 2.

!CTR2 43 Uitgang 2 teller omgekeerd.

Standaard: &

· 0

Als · (punt) wordt gekozen, is de 
expressie Logisch 1 klaar (als twee of 
drie expressies aan elkaar worden 
gekoppeld).

& 1 &=EN

+ 2 +=OF

^ 3 ^=EXOF

6213 L1 Op 1
Stp &

Standaard: !A2

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Ingang 
Logisch 1 1 [6212], pagina 109.

Standaard: &

· 0

Als · (punt) wordt gekozen, is de 
expressie Logisch 1 klaar (als twee of 
drie expressies aan elkaar worden 
gekoppeld).

& 1 &=EN

+ 2 +=OF

^ 3 ^=EXOF

Standaard: CA3

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Ingang 
Logisch 1 1 [6212], pagina 109.

6214 L1 Input 2
Stp !A2

6215 L1 Op 2
Stp &

6216 L1 Input 3
Stp CA3
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Logisch 1 Operator 3 [6217]
In dit menu wordt de derde operator voor de functie Logisch 
1 geselecteerd.

Logisch 1 Ingang 4 [6218]
In dit menu wordt de vierde ingang voor de functie Logisch 
1 geselecteerd.

Ingestelde vertraging Logisch 1 [6219]
Het activeren van het uitgangssignaal voor de functie Logisch 
1 wordt vertraagd met de ingestelde waarde in dit menu. 
Vergelijk met Afb. 59, pagina 106. 

Reset vertraging Logisch 1 [621A]
Het resetten van het uitgangssignaal voor de functie Logisch 
1 wordt vertraagd met de ingestelde waarde in dit menu. 
Vergelijk met Afb. 59, pagina 106.

Timerwaarde Logisch 1 [621B]
De werkelijke timerwaarde voor Logisch 1 kan in dit menu 
worden bekeken.

Logisch 2 - 4 [622] - [624]
Zie de beschrijvingen voor Logisch 1. Zie voor 
standaardwaarden de Menulijst in Bijlage 1.

Standaard: &

· 0

Als · (punt) wordt gekozen, is de 
expressie Logisch 1 klaar (als twee of 
drie expressies aan elkaar worden 
gekoppeld).

& 1 &=EN

+ 2 +=OF

^ 3 ^=EXOF

Standaard: CA4

Selectie:
Dezelfde selectie als in menu Ingang 
Logisch 1 1 [6212], pagina 109.

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6217 L1 Op 3
Stp &

6218 L1 Input 4
Stp CA4

6219 L1 SetVertr
Stp 0:00:00.0

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

621A L1 RstVertr
Stp 0:00:00.0

621B L1 TmrWaard
Stp 0:00:00.0
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8.6.3 Timers [630]
De timerfunctie kan worden gebruikt als vertragingstimer, als 
intervaltimer met afzonderlijke Aan- en Uit-tijden 
(schakelmodus) of om een signaal te verlengen (modus aan-
tijd). Het geselecteerde triggersignaal start de timerfunctie en 
het signaal wordt omgezet volgens de modusinstellingen, 
waardoor het uitgangssignaal (T1Q - T4Q) voor de timer 
wordt gegeven.
In de modus “Vertraging” wordt het activeren van het 
uitgangssignaal voor de timer vertraagd ten opzichte van het 
triggersignaal. Het uitgangssignaal voor de timer wordt 
geactiveerd (hoog) als de ingestelde vertragingstijd is 
verstreken. Zie Afb. 61. Het uitgangssignaal voor de timer 
volgt echter het triggersignaal als dit weer wordt 
gedeactiveerd (laag).

Afb. 61 Vertragingsmodus timer

In de schakelmodus schakelt het uitgangssignaal van de timer 
automatisch van hoog (Timer T1) naar laag (Timer T2). 
volgens de ingestelde intervaltijden. Zie Afb. 62. Als het 
triggersignaal weer wordt gedeactiveerd (laag), wordt het 
uitgangssignaal voor de timer ook weer gedeactiveerd (laag).

Afb. 62 Schakelmodus voor de timer.

De functie van de modus “Aan-tijd” is om een geactiveerd 
(hoog) uitgangssignaal voor de timer ten opzichte van het 
triggersignaal te verlengen. Zie Afb. 63.

Afb. 63 Modus Aan-tijd timer.

De uitgangssignalen van de timer (T1Q - T4Q) kunnen 
worden geprogrammeerd naar de relaisuitgangen die worden 
gebruikt in logische functies [620] of als bron voor een 
virtuele aansluiting [560].

Timer 1 [631]
Parametergroep voor Timer 1.

Trigger Timer 1 [6311]
Selectie van het triggersignaal voor de timerfunctie. 

Timer1 Trig

T1Q

Vertraging Timer 1

Timer T2 Timer T1 Timer T2 Timer T1

Timer1 Trig

T1Q

LET OP: De actuele timers zijn gezamenlijk voor alle 
parametersets. Als de actuele parameterset wordt 
gewijzigd, verandert de werking van de timer op basis 
van de instellingen, maar blijft de timerwaarde onveran-
derd. De initialisatie van de timer kan dus voor een set-
wijziging afwijken van het normale triggeren van een 
timer.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde keuze als in menu Relais 1 [551], 
pagina 100.

Timer1 Trig

T1Q

Timer T1

6311 Timer1 Trig
Stp Uit
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Modus Timer 1 [6312]
Selectie van de conversie van het triggersignaal, volgens de 
beschrijvingen in Afb. 61 - Afb. 63.

Vertraging Timer 1 [6313]
Dit menu is alleen zichtbaar als de "Timermodus" [6312] op 
"Vertraging" is ingesteld. Als Timer 1 wordt geactiveerd in 
menu [6311], zorgt de ingestelde waarde in dit menu dat het 
activeren van het uitgangssignaal voor Timer 1, T1Q, wordt 
vertraagd.

Timer 1 T1 [6314]
In dit menu wordt de "aan"-tijd voor de modi "Schakelen" 
en "Aan Tijd in menu [6312] ingesteld (alleen zichtbaar als 
een van deze twee modi is geselecteerd).
Als de modus “Schakelen” is geselecteerd en Timer 1 wordt 
geactiveerd door de instellingen van het signaal [6311], dan 
blijft de timer automatisch schakelen van de “Aan”-tijd 
([6314] “Timer 1 T1”) naar de “Uit”-tijd ([6315]”Timer 1 
T2”). Daarom schakelt het uitgangssignaal T1Q tussen 
actief, “aan”, en inactief, “uit”. Zie Afb. 62.
Als de modus “Aan Tijd” is geselecteerd in [6312] en Timer 
1 wordt geactiveerd in [6311], dan verlengt de timer de 
activering (“Aan”-tijd) van het uitgangssignaal T1Q tot de 
ingestelde waarde in [6314] “Timer 1 T1”. Zie Afb. 63.

Timer 1 T2 [6315]
In dit menu wordt de “Uit”-tijd in de modus “Schakelen” 
ingesteld.

Waarde Timer 1 [6316]
In dit menu wordt de werkelijke waarde van de timer 
weergegeven.

Timer 2 - 4 [632] - [634]
Zie de beschrijvingen voor Timer 1.

8.6.4 SR Flipflops [640]
De functie Flipflop is een geheugencircuit dat kan worden 
gebruikt om gegevens over de toestand op te slaan. De 
uitgang van een flipflop is niet alleen afhankelijk van de 
stroomingang, maar van de toestand op het moment dat deze 
wordt ontvangen (vandaar dat de vorige ingangsstatus ook 
belangrijk is).
Het circuit voor het instellen/resetten van de flipflop heeft 
twee ingangssignalen, SET en RESET, die de toestand van 
een uitgangssignaal regelen, UIT. De uitgangswaarden van de 
flipflop verandert alleen als het ingangssignaal op een 
positieve flank is.
Als geen van de ingangssignalen actief is (dus beide zijn =0), 
is het uitgangssignaal dan inactief (=0). In dit geval houdt de 
flipflop de huidige waarde.
Als slechts een van de ingangssignalen actief is (=1), dan 
bepaalt dit direct de status van het uitgangssignaal. Dus als 
SET=1 (actief ) en RESET=0 (inactief ), wordt het SET-
commando gegeven aan het uitgangssignaal, UIT. Dit leidt 
tot een signaalverandering van inactief naar actief (=1), als 
deze nog niet in een actieve toestand is.
Of als SET=0 (inactief ) en RESET=1 (actief ), dan wordt het 
RESET-commando gegeven aan het uitgangssignaal, UIT, 
waardoor dit wordt gedeactiveerd (=0).

Prioriteitsmodus flipflop
Als beide ingangssignalen tegelijkertijd in een actieve 
toestand zijn, dus SET=1 en RESET=1, beslist een 
prioriteitsfunctie welk signaal het uitgangssignaal beïnvloedt. 
Er zijn drie prioriteitsinstellingen voor de functie flipflop, 
geselecteerd in het menu voor "Modus Flipflop". 

Standaard: Vertraging

Uit 0 Timer uit.

Vertraging 1
Vertraagt de activering van het 
uitgangssignaal volgens menu 
[6313].

Schakelen 2
Intervaltimer voor uitgangssignaal 
volgens menu's [6314] en [6315].

Aan-time 3
Verlengt het activeren van het 
uitgangssignaal volgens menu 
[6314]. 

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6312 Timer1 Mode
Stp Vertraging

6313 Timer1 Vert
Stp 0:00:00.0

6314 Timer1 T1
Stp 0:00:00.0

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Alleen lezen

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6315 Timer1 T2
Stp 0:00:00.0

6316 Timer1Waard
Stp 0:00:00.0
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Voorbeelden van de verschillende prioriteitsinstellingen staat 
in Afb. 64.

Afb. 64 Programmeerbare modi voor flipflop

Prioriteit resetten
“Prioriteit resetten” betekent dat als beide ingangssignalen 
actief zijn, er wordt gereageerd op het RESET-commando, 
waardoor het uitgangssignaal inactief wordt (=0). Zie Tabel 
29.

Prioriteit instellen
Voor “Prioriteit instellen” wordt het bepalende 
ingangssignaal ingesteld (SET) als beide ingangssignalen 
actief is, wat leidt tot een geactiveerd (=1) uitgangssignaal. 
Zie Tabel 30.

Flanksturing zonder prioriteit
De derde instelling is “Flanksturing”, waarbij geen 
ingangssignaal prioriteit over het andere heeft. Het 
uitgangssignaal volgt een van de twee ingangssignalen (mits 
ze op een positieve flank staat). De meest recent 
geregistreerde activiteit bepaalt de uitgang. Zie Tabel 31.
Als beide ingangen tegelijkertijd worden geactiveerd, 
verandert er niets; het uitgangssignaal blijft in de eerdere 
status. 

Tabel 29 Waarheidstabel voor Prioriteit resetten

SET (instellen) RESET OUT (uit)

0 0 0 (reset)

0 1 0 (reset)

1 0 1 (instellen)

1 1 0 (reset)

RESET

SET

OUT

RESET

SET

OUT

RESET

SET

OUT

Prioriteit resetten

Prioriteit instellen

Flanksturing zonder prioriteit

Tabel 30 Waarheidstabel voor Prioriteit instellen

SET (instellen) RESET OUT (uit)

0 0 0 (reset)

0 1 0 (reset)

1 0 1 (instellen)

1 1 1 (instellen)

NOTE: The input signals are updated in intervals of 8 mil-
liseconds, therefore the signal changes are considered 
simultaneous if the difference is less than 8 ms.

Tabel 31 Waarheidstabel voor flanksturing zonder prioriteit

SET (instellen) RESET OUT (uit)

0 0 0 (reset)

1 0/1 1 (instellen)

0/1 1 0 (reset)

1 1 Geen verande-
ring
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Flipflop 1 [641]
Functies voor SR flipflop 1. 

Modus Flipflop 1 [6411]
Prioriteitsinstelling van ingangssignalen voor flipflop 1.

Flipflop 1 Set [6412]
Selectie van ingangssignaal SET voor flipflop 1. 

Reset flipflop 1 [6413]
Selectie van ingangssignaal RESET voor flipflop 1.

Vertraging instellen flipflop 1 [6414]
Het ingangssignaal SET voor flipflop 1 wordt vertraagd met 
de ingestelde waarde in dit menu.

Vertraging reset flipflop 1 [6415]
Het ingangssignaal RESET voor flipflop 1 wordt vertraagd 
met de ingestelde waarde in dit menu.

Timerwaarde flipflop 1 [6416]
In dit menu staat de werkelijke waarde van de timer voor 
flipflop 1.

Flipflop 2 - 4 [642] - [644]
Zie de beschrijvingen voor flipflop 1. Standaard voor [6421] 
”F2 Mode” is “Reset”. Voor [6431] ”F3 Mode” is de 
standaard “Set” en voor [6441] “F4 Mode” is de standaard 
“Flank”.

Standaard: Reset

Reset 0 Reset prioriteit.

Set 1 Stel prioriteit in.

Flank 2 Flanksturing zonder prioriteit. 

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde keuze als in menu Relais 1 [551], 
pagina 100.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde keuze als in menu Relais 1 [551], 
pagina 100.

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6411 F1 Mode
Stp Reset

6412 F1 Set
Stp Uit

6413 F1 Reset
Stp Uit

6414 F1 Set Vert
Stp 0:00:00.0

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Alleen lezen

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

6415 F1 Rst Vert
Stp 0:00:00.0

6416 F1 TmrWaard
Stp 0:00:00.0
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8.6.5 Tellers [650]
De tellerfunctie telt pulsen en kan een signaal op een 
geselecteerde uitgang geven als de teller een specifiek niveau 
bereikt.
De teller telt op op de positieve flanken van het triggersignaal 
en wordt op nul gezet als het resetsignaal actief is. 
Als de tellerwaarde gelijk is aan de tripwaarde, wordt het 
uitgangssignaal van de teller (CTR1 of CTR2) geactiveerd. 
Zie Afb. 65.

Afb. 65 Tellers, principe.

Teller 1 [651]
Parametergroep teller 1.

Trigger teller 1 [6511]
Het geselecteerde signaal wordt gebruikt als een 
triggersignaal voor teller 1. Teller 1 neemt met 1 toe bij elke 
positieve flank van het triggersignaal.

Reset teller 1 [6512]
Het geselecteerde signaal wordt gebruikt als resetsignaal voor 
teller 1. Als het resetsignaal wordt geactiveerd (hoog), wordt 
teller 1 op nul gezet en de teller blijft op nul staan zolang het 
resetsignaal actief is (hoog).

Tripwaarde teller 1 [6513]
In dit menu wordt teller 1 ingesteld op een tripwaarde. Als de 
tellerwaarde gelijk is aan de tripwaarde, wordt het 
uitgangssignaal voor teller 1 (CTR1) actief (hoog).

Waarde teller 1 [6514]
In dit menu staat de werkelijke waarde van teller 1.

Teller 2 [652]
Zie de beschrijving voor teller 1 [651].

LET OP: maximale telfrequentie is 8 Hz.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde keuze als in menu Relais 1 [551], 
pagina 100.

CTR1

6513

6519

6511

6512

CTR1= Uitgangssignaal Teller 1 
6511= Teller teller 1
6512= Reset teller 1
6513= Tripwaarde teller 1
6519= Waarde teller 1 

651 Teller 1
Stp

6511 T1 Trig
Stp Uit

LET OP: reset-ingang heeft hoogste prioriteit.

Standaard: Uit

Selectie:
Dezelfde keuze als in menu Relais 1 [551], 
pagina 100.

LET OP: Waarde 0 betekent dat de telleruitgang altijd 
hoog is.

Standaard: 0

Instelbereik: 0 - 10.000

LET OP: waarde teller 1 is gezamenlijk voor alle parame-
tersets.

LET OP: De waarde gaat verloren bij het uitschakelen 
van de voedingspanning.

Alleen lezen

Standaard: 0

Instelbereik: 0 - 10.000

6512 T1 Reset
Stp Uit

6513 T1TripWaard
Stp 0

6514 T1 Waarde
Stp 0



CG Drives & Automation, 01-5980-03r0 Functionaliteit 117

8.6.6 Kloklogica [660]

Klok 1 [661]
DE werkelijke waarde van klok 1 kan in dit menu worden 
bekeken.

Tijd aan klok 1 [6611]
Tijd dat de klok wordt geactiveerd.

Tijd uit klok 1 [6612]
Tijd als de klok is gedeactiveerd.

Datum aan klok 1 [6613]
Datum als de klok is geactiveerd.

Datum uit klok 1 [6614]
Datum als de klok wordt gedeactiveerd. Let op: als de 
“Klok1DatumU” is ingesteld op een datum die eerder valt 
dan “Klok1DatumA”, dan is het gevolg dat de klok niet op 
de ingestelde datum wordt gedeactiveerd.

Weekdag klok 1 [6615]
Weekdagen als de klokfunctie actief is. Als u in de 
bewerkingsmodus bent, selecteer of deselecteer de gewenste 
weekdagen met de cursor en de toetsen PREV en NEXT op 
het bedienpaneel. Bevestig met ENTER. Sluit de 
bewerkingsmodus af en de geactiveerde weekdagen worden 
in de menuweergave bekeken. De gedeactiveerde weekdagen 
worden vervangen door een streepje, “-” (bijvoorbeeld 
“MDWDV - -”).

Klok 2 [662]
Zie de beschrijving voor Klok 1 [661].

Alleen lezen

Instelbereik: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 0:00:00.0 (uren:minuten:seconden)

Instelbereik: 0:00:00.0–9:59:59.9

Standaard: 2013-01-01

Instelbereik: JJJ-MM-DD (jaar-maand-dag)

Standaard: 2013-01-01

Instelbereik: JJJJ-MM-DD

661 Klok 1
Stp 0:00:00.0

6611 Klok1TydAan
Stp 0:00:00.0

6612 Klok1TydUit
Stp 0:00:00.0

6613 Klok1DatumA
Stp 2013-01-01

6614 Klok1DatumU
Stp 2013-01-01

Standaard: MDWDVZZ (alle geactiveerd)

Instelbereik:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag, zondag.

LET OP: Zorg dat de juiste tijd- en datuminstellingen wor-
den ingesteld voor de real-time klok, menugroep [740] 
“Klok”. 

6615 Klk1Weekdag
Stp MDWDVZZ
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8.7 Bedrijf/status [700]
Menu met parameters voor het weergeven van alle werkelijke 
bedrijfsgegevens, zoals toerental, koppel en vermogen.

8.7.1 Bedrijfswaarden [710]

Proceswaarde [711]
In dit menu wordt de werkelijke waarde van het actieve 
processignaal weergegeven, dus dezelfde waarde als in menu 
[310]. 

Koppel [713]-[714]
In dit menu wordt het werkelijke askoppel weergegeven, 
uitgedrukt met verschillende eenheden in de twee menu's:

Asvermogen [715]- [716]
In dit menu wordt het werkelijke asvermogen weergegeven, 
uitgedrukt met verschillende eenheden in de twee menu's:

Elektrisch vermogen [717]
Dit menu geeft het actuele elektrische uitgangsvermogen 
weer.

RMS Stroom [718]
In dit menu wordt de RMS-waarde van de uitgangsstroom 
weergegeven.

Lijnnetspanning [719]
In dit menu wordt de RMS-waarde van de netspanning 
weergegeven.

Temperatuur koellichaam [71A]
In dit menu wordt de werkelijke gemeten temperatuur van 
het koellichaam weergegeven.

Alleen lezen

Eenheid
Afhankelijk van geselecteerde 
proceseenheid [322].

Resolutie
Toerental: 1 rpm, 4 cijfers
Overige eenheden: 3 cijfers

Alleen lezen

Eenheid: Nm

Resolutie: 0,1 Nm

Alleen lezen

Eenheid: %

Resolutie: 1 %

Alleen lezen

Eenheid: W

Resolutie: 1 W

Alleen lezen

Eenheid: %

Resolutie: 1%

711 ProcesWaard
Stp

713 Koppel
Stp Nm

714 Koppel
Stp %

715 Asvermogen
Stp W

716 Asvermogen
Stp %

Alleen lezen

Eenheid: kW

Resolutie: 1 W

Alleen lezen

Eenheid: A

Resolutie: 0,1 A

Alleen lezen

Eenheid: V

Resolutie: 1 V

Alleen lezen

Eenheid: °C

Resolutie: 0,1 °C

717 Elektrisch ver-
mogen

718 Stroom
Stp A

719 L Netspann
Stp V

71A Temperatuur
Stp oC
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PT100B1 123 [71B]
In dit menu wordt de werkelijke PT100-temperatuur voor de 
eerste PT100-optieprint (B1) weergegeven, behorende bij 
ingang 1, 2 en 3. Zie menu PT100-ingangen [2323], pagina 
66.

PT100B2 123 [71C]
In dit menu wordt de werkelijke PT100-temperatuur voor de 
tweede PT100-optieprint (B2) weergegeven, behorende bij 
ingang 4, 5 en 6. Zie menu PT100-ingangen [2323], pagina 
66.

Stroom I1- I3 [71D]-[71F]
In dit menu wordt de actuele uitgangsstroom in de drie fases 
weergegeven.

L12, L13 en L23 Spanning [71G]-[71I]
In dit menu wordt de actuele spanning weergegeven.

Fasevolgorde [71J]
In dit menu wordt de fasevolgorde van de netspanning 
weergegeven.

Verbruikte thermische capaciteit [71K]
In dit menu wordt de verbruikte thermische capaciteit 
weergegeven.

8.7.2 Status [720]

TSA Status [721]
In dit menu wordt de algemene status van de softstarter 
weergegeven. 

Afb. 66 Status van de softstarter

Alleen lezen

Eenheid: °C

Resolutie: 1 °C

Alleen lezen

Eenheid: °C

Resolutie: 1 °C

Alleen lezen

Eenheid: A

Resolutie: 0,1 A

Alleen lezen

Eenheid: V

Resolutie: 1 V

71B PT100B1 123
Stp oC

71C PT100B2 123
Stp oC

71D Stroom I1
Stp A

71G L12 Spann
Stp V

Alleen lezen

Instelbereik:

L - - - 0 Kan niet worden gedetecteerd.

L123 1

L321 2

Alleen lezen

Eenheid: %

Resolutie: 1%

Alleen lezen

Weer-
gave- 

positie
Functie Waarde

1 Parameterset A, B, C, D

222 Bedrijf

 - - - (gestopt)
-Thy (aanloop/remmen met 
thyristors)
-Bpy (max. toerental bereikt, 
draaien met bypass 
ingeschakeld)

333
Bron van Run/
Stop-commando

-Ext. (extern)
-Toetsen (toetsenbord - extern 
of intern of beide)
-Comm (communicatie-optie)

71J FaseVolgord
Stp L123

71K VerbrkThCap
Stp %

721 TSA Status
Stp 1/222/333
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Gebruikte integerwaarden en bits:

Voorbeeld: “A/- - - /Toets”
Dit betekent:
A: Parameterset A is actief.
---: Bedrijf is gestopt.
Tts: Bron van Run/Stop-commando is zowel intern en 
extern toetsenbord (in dit voorbeeld bit 7-5  1).

Interpretatie integer voor “A/---/Toets” is “0/0/1”.

In bitformaat wordt dit aangegeven als:

Waarschuwing [722]
In dit menu wordt de actuele of laatste 
waarschuwingstoestand aangegeven. Een waarschuwing 
treedt op als de softstarter een triptoestand benadert, maar 
nog steeds in bedrijf is. Tijdens een waarschuwingstoestand 
gaat de rode trip-LED knipperen zolang de waarschuwing 
actief is.

De actieve waarschuwing wordt weergegeven in menu [722]. 
Als er geen waarschuwing actief is, wordt de melding "Geen 
fout" weergegeven.
De volgende trip- of waarschuwingsmeldingen zijn mogelijk:

Bit Vertegenwoordiging integerwaarde

1 - 0
Actieve Parameterset, waarbij: 
0=A, 1=B, 2=C, 3=D.

4 - 2

Bedrijf:
0=Gestopt
1=Motor door thyristor aangedreven
2=Motor door bypass aangedreven

7 - 5

Bron van Run/Stop-commando, waarbij: 
0=Ext., 1=Toetsen (intern + extern), 2=Comm, 
3=Reserve, 4=VIO, 5=Intern toetsenbord, 
6=Extern toetsenbord.

15 - 8 Gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Bit nr.

7 6 5 4 3 2 1 0 LSB

0 0 1 0 0 0 0 0

Toets (1) - - - (0) A (0)

Bron van Run/Stop/-
commando = 
Int + Ext toetsenbord 
(1)

Bedrijf =
Gestopt (0)

Parameterset =
A (0)

Alleen lezen 722 Waarsch
Stp(waarschuwingsmelding)

Tabel 32 Trip- en waarschuwingsmeldingen

Integere waarde 
communicatie

Trip-/waarschuwingsmelding

0 Geen fout 

1 Motor I²t 

2 PTC

3 Rotor vast

4 Ext alarm 1

5 Ext alarm 2

6 Stroom Begr (stroombegrenzing)

7 Startlimiet

8 Comm Fout (communicatiefout)

9 Pt100

10 Bypass Open

11 Bypass Dicht

12
Mon MaxAlarm (max. alarm 
belastingsmonitor)

13
Mon MaxVrAl (max. vooralarm 
belastingsmonitor)

14
Mon MinVrAl (min. vooralarm 
belastingsmonitor)

15
Mon MinAlarm (min. alarm 
belastingsmonitor)

16 Over temp (overtemperatuur)

17 Thyr open (thyristor open)

18 Thyr Kortsl (thyristor kortsluiting)

19 Fase Verlies (enkel faseverlies)

20 MultiFaseVer (meervoudig faseverlies)

21 Onderspann (onderspanning)

22
Mot KlemOpen (aansluitklem motor 
open)

23 Curr Unbal (onbalans stroom)

24
StuurSpFout (fout in 
besturingsspanning)

25
Reserve25 (gereserveerd voor 
toekomstig gebruik)

26 Int error1 (interne fout 1)

27 FaseVerwis (faseomkering)

28
Reserve28 (gereserveerd voor 
toekomstig gebruik)

29 Int error2 (interne fout 2)

30 Overspanning (overspanning)

31 VoltOnbalans (spanningsonbalans)
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Status digitale ingang [723]
Dit menu geeft de status van de digitale ingangen aan. Zie 
voorbeeld in Afb. 67.
1 DigIn 1
2 DigIn 2
3 DigIn 3
4 DigIn 4
De posities 1 tot en met 4 (op het display, van links naar 
rechts) geven de status aan van de bijbehorende ingang 
(DigIn 1 - DigIn 4):
1 Hoog
0 Laag
Het voorbeeld in Afb. 67 geeft dus aan dat DigIn 2 en DigIn 
4 momenteel actief zijn.

Afb. 67 Voorbeeld status digitale ingang

Relais Status [724]
In dit menu wordt de status van de relais aangegeven. Zie 
Afb. 68. 
RE geeft de status aan van de relais in positie:
1 Relais1
2 Relais2
3 Relais3
De status van de bijbehorende uitgang wordt aangegeven. 
1 Hoog
0 Laag
Het voorbeeld in Afb. 68 geeft aan dat Relais 1 actief is. Relais 
2 en Relais 3 zijn niet actief.

Afb. 68 Voorbeeld relaisstatus

Analoge ingang Status [725]
Dit menu geeft de status van de analoge ingang aan.

Afb. 69 Voorbeeld van status analoge ingang

De status van de ingang wordt aangegeven in [%], dus het 
voorbeeld in Afb. 69 geeft aan dat AnIn actief is en een 
ingangswaarde van 65% heeft.

Status Analoge uitgang [726]
Dit menu geeft de status van de analoge uitgang aan. Afb. 70.

Afb. 70 Voorbeeld van status analoge uitgang

De status van de uitgang wordt aangegeven in [%], dus het 
voorbeeld in Afb. 70 geeft aan dat AnOut actief is en een 
uitgangswaarde van 65% heeft.

Als er een uitgang van 4-20 mA wordt gebruikt voor het 
voorbeeld, staat de waarde 20% gelijk aan 4 mA.

I/O-print Status B1 - B2 [727] - [728]
Dit menu geeft de status aan voor de extra I/O op optieprints 
1 (B1) en 2 (B2).

Afb. 71 Voorbeeld status I/O-print

Status Analoge comparator 1 - 4 [72A]
Dit menu geeft de actieve analoge comparators (CA1 - CA4) 
aan.

Status digitale comparator 1 - 4 [72B]
Dit menu heeft de actieve digitale comparators (CD1 - CD4) 
aan.

Status Logische functie 1 - 4 [72C]
Dit menu heeft de actieve logische uitgangen (L1 - L4) aan.

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

LET OP: Het weergegeven percentage is een absolute 
waarde op basis van de maximale waarde van de in- of 
uitgang, dus gerelateerd aan 10 V of 20 mA.

723 DigIn Status
Stp 0101

724 RelayStatus
Stp RE 100

725 Analoog In
Stp 65%

Alleen lezen

LET OP: Het weergegeven percentage is een absolute 
waarde op basis van de maximale waarde van de in- of 
uitgang, dus gerelateerd aan 10 V of 20 mA.

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

726 Analoog Uit
Stp 65%

728 IO StatusB2 
Stp RE 000 DI100

72A CA1-4
Stp 0000

72B CD1-4
Stp 0000

72C Logic 1-4
Stp 0000
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Timer status 1- 4 [72D]
Dit menu heeft de actieve timers (T1Q - T4Q) aan.

SR Flipflop status 1 - 4 [72E]
Dit menu geeft de actieve flipflops (F1 - F4) aan.

Status Teller 1 - 2 [72F]
Dit menu geeft de actieve tellers (CTR1 - CTR2) aan.

Tijd tot volgende start [72G]
Dit menu geeft de tijd tot de volgende toegestane start aan als 
minimaal een van de volgende keuzemogelijkheden onder 
menu [235] Startbeperking is geactiveerd (dus het aantal 
starten per uur of minimale tijd tussen starts.

8.7.3 Opgeslagen waarden [730]
De weergegeven waarden zijn de feitelijke waarden die in de 
loop van de tijd zijn opgebouwd. Waarden worden 
opgeslagen bij uitschakeling en bij inschakeling weer 
bijgewerkt.

Run Tijd [731]
Dit menu geeft de totale tijd weer dat de softstarter in de 
Run-modus is geweest. 

Reset Run Tijd [7311]
In dit menu wordt de teller voor Run-tijd gereset. De 
opgeslagen informatie wordt gewist en er wordt een nieuwe 
registratieperiode gestart.

Netspanningstijd [732]
Dit menu geeft de totale tijd weer dat de softstarter op de 
netspanning aangesloten is geweest. Deze timer kan niet 
worden gereset.

Energie [733]
Dit menu geeft het totale energieverbruik weer sinds de 
laatste energie-reset [7331].

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

Alleen lezen

72D Timer 1-4
Stp 0000

72E FlipFlop1-4
Stp 0000

72F Teller 1-2
Stp 00

72G TijdTotStrt
Stp 0 Min

Alleen lezen

Eenheid: u: mm:ss (uren: minuten: seconden)

Instelbereik: 00: 00: 00–262143: 59: 59

Standaard: Nee

Nee 0

Ja 1

LET OP: Na een reset keert de instelling automatisch 
terug naar "Nee".

Alleen lezen

Eenheid: hh: mm:ss (uren: minuten: seconden)

Instelbereik: 00: 00: 00–262143: 59: 59

731 Run Tijd
Stp u:mm:ss

7311 Rst RunTijd
Stp No

732 Netsp. Tijd
Stp uu:mm:ss
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Reset Energie [7331]
In dit menu wordt de energieteller gereset. De opgeslagen 
informatie wordt gewist en er wordt een nieuwe 
registratieperiode gestart.

8.7.4 Instellingen van de realtime 
klok [740] 

In deze menugroep wordt informatie over de actuele tijd en 
datum weergegeven. De menu's zijn snel toegankelijk vanuit 
de standaard-toggle-lus. Zie Afb. 24, pagina 38. 

Tijd [741]
Actuele tijd, weergegeven als UU:MM:SS. Instelbare 
instelling.

Datum [742]
Actuele datum, weergegeven als JJJJ-MM-DD. Instelbare 
instelling.

Weekdag [743]
Weergave van actuele weekdag.

8.8 Tripgeheugen bekijken 
[800]

Hoofdmenu met parameters voor het bekijken van alle 
opgeslagen tripgegevens. In totaal slaat de softstarter de 
laatste 9 trips op in het tripgeheugen. Het tripgeheugen 
wordt geactualiseerd op basis van het FIFO-principe (First 
In, First Out). Elke trip in het geheugen wordt opgeslagen 
met de tijd van de teller voor Run Tijd [731]. Bij iedere trip 
worden de actuele waarden van diverse parameters 
opgeslagen en beschikbaar gesteld voor het oplossen van 
problemen.
Zie paragraaf 7.3.1, pagina 47 voor een uitleg van de 
verschillende alarmtypes. 

8.8.1 Tripmeldingslog [810]
Het tripgeheugen laat de oorzaak zien en de dag en tijdstip 
waarop de trip plaatsvond (gebaseerd op de actuele tijd in 
[740]). De feitelijk trip wordt getoond en afwisselend 
verschijnt de dag en het tijdstip. 
Zie een lijst met de mogelijke tripmeldingen in Tabel 32, 
pagina 120. Tijdens een trip wordt de inhoud van menu’s 
Bedrijf en Status [710] & [720] in het tripgeheugen 
gekopieerd, zie Tabel 33, pagina 124 voor meer details. 
Er zijn negen tripmeldingslogs [810]–[890]. Als de tiende 
trip plaatsvindt, wordt de oudste tripmelding gewist.

Voorbeeld:
De display toont de feitelijk trip en afwisselend verschijnt de 
dag en het tijdstip op het moment dat de trip plaatsvond

Zie voor veldbusintegerwaarde van de tripmelding Tabel 32, 
pagina 120 (menu [722]).

Alleen lezen

Eenheid: Wh (toont Wh, kWh, MWh of GWh)

Instelbereik: 0 Wh–999.999 GWh

Standaard: Nee

Selectie: Nee, Ja

Eenheid: uu:mm:ss (uren: minuten: seconden)

Eenheid: JJJJ-MM-DD (jaar-maand-dag)

Alleen lezen

733 Energie
Stp kWh

7331 Rst Energie
Stp No

741 Tijd
Stp 00:00:00

742 Datum
Stp ---

743 Weekdag
Stp Maandag

LET OP: Na het resetten van de trip wordt de tripmelding 
verwijderd en wordt menu [100] weergegeven.

Eenheid:
afwisselend

uu:mm:ss (uren: minuten: seconden)
JJJJ-MM-DD (jaar-maand-dag)

8x0 Tripmelding
Trp uu:mm:ss

830 Rotor Vast
Trp 09:12:14

830 Rotor Vast
Trp 2013-04-17
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Tripmelding [8111]-[8133]
De informatie van de statusmenu’s wordt gekopieerd naar het 
tripmeldingslog als er een trip plaatsvindt. 

8.8.2 Tripmeldingen [820] - [890]
Zelfde informatie als voor menu [810]

8.8.3 Tripgeheugen resetten [8A0]
Met dit menu wordt de inhoud van de 10 tripgeheugens 
gereset. 

Tabel 33 Opgeslagen parameters tripmeldingen

Tripmenu
Gekopieerd 

van
Beschrijving

8.7.1 Bedrijfswaarden [710]

8111 711 Proceswaarde

8113 713 Koppel (Nm)

8114 714 Koppel (%)

8115 715 Asvermogen (W)

8116 716 Asvermogen (%)

8117 717 El Vermogen

8118 718 RMS Stroom

8119 719 L Netspann

811A 71A Temperatuur koellichaam

811B 71B PT100B1 123

811C 71C PT100B2 123

811D 71D Stroom I1

811E 71E Stroom I2

811F 71F Stroom I3

811G 71G L12 Spann

811H 71H L13 Spann

811I 71I L23 Spann

811J 71J FaseVolgord

811K 71K Verbruikte thermische capaciteit

8.7.2 Status [720]

8121 721 TSA Status

8122 723 Status digitale ingang

8123 724 Relaisstatus

8124 725 Status analoge ingang

8125 726 Status analoge uitgang

8126 727 I/O-status optieprint B1

8127 728 I/O-status optieprint B2

8129 72A Analoge comparator 1 - 4

812A 72B Digitale comparator 1 - 4

812B 72C Status logische functie 1-4

812C 72D Timerstatus 1-4

812D 72E Status flipflop 1-4

812E 72F Status teller 1-2

812F 72G Tijd tot volgende start

8.7.3 Opgeslagen waarden [730]

8131 731 Run Tijd

8132 732 Netspanningstijd

Standaard: Nee

Nee 0

Ja 1

LET OP: Na een reset keert de instelling automatisch 
terug naar "Nee". De melding “OK” wordt 2 seconden 
weergegeven.

Tabel 33 Opgeslagen parameters tripmeldingen

Tripmenu
Gekopieerd 

van
Beschrijving

8A0 Reset Trip L
Stp No
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8.9 System Data [900]
Hoofdmenu voor het bekijken van alle systeemgegevens voor 
de softstarter.

8.9.1 Data TSA [920]

Type TSA [921]
In dit menu wordt het type Emotron TSA op typecode 
weergegeven. De opties worden aangegeven op het 
productlabel van de softstarter. Zie paragraaf 1.4, pagina 5. 

Afb. 72 Voorbeeld typenummer.

Voorbeeld:
TSA-serie geschikt voor netspanning van 525 V en een 
nominale uitgangsstroom van 16 A.

Software [922]
In dit menu wordt het nummer van de softwareversie van de 
softstarter aangegeven. Afb. 73 geeft een voorbeeld.

Afb. 73 Voorbeeld van softwareversie.

Build Info [9221]

Unit Naam [923]
Mogelijkheid om een naam voor de eenheid voor service of 
klantenidentificatie in te voeren. Met deze functie kan de 
gebruiker een naam met maximaal 12 tekens op te geven. 
Druk op de toetsen + / - om grafische symbolen in te voeren 
uit dezelfde lijst als voor  Door gebruiker gedefinieerde 
eenheid [323], pagina 78. Zie ook "Parameterwaarden 
bewerken", pagina 37.

LET OP: Als de controlprint niet is ingesteld, wordt als 
type TSA52-XXX aangegeven.

Tabel 34 Informatie voor Modbus- en Profibus-nummer, 
softwareversie

Bit Voorbeeld Beschrijving

7–0 30 Kleine uitvoering

13–8 4 Grote uitvoering

15–14 0

Type uitgave:
0: V, uitgaveversie
1: P, vooruitgaveversie
2: , Beta-versie
3: , Alpha-versie

Tabel 35 Informatie voor Modbus- en Profibus-nummer, 
optieversie

Bit Voorbeeld Beschrijving

7–0 07 Kleine optieversie

15–8 03 Grote optieversie

921 TSA
Stp TSA52-016

922 Software
Stp V1.00 

LET OP: Het is belangrijk dat de softwareversie in menu 
[922] hetzelfde softwareversienummer heeft als het 
softwareversienummer op de titelpagina van deze hand-
leiding. Als dat niet het geval is, kunnen de functies die 
in deze handleiding worden beschreven afwijken van de 
functies van de softstarter.

Standaard: JJ:MM:DD:UU:MM:SS

Standaard: Geen tekens weergegeven.

9221 Build Info
Stp

923 USER 15
Stp
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9. Seriële communicatie

De softstarter biedt mogelijkheden voor verschillende 
soorten seriële communicatie.

• Modbus RTU via RS232, RS485, USB and BT

• Veldbussen zoals Profibus DP en DeviceNet

• Industrieel Ethernet zoals Modbus/TCP, Profinet IO en 
EtherCAT

Zie “12. Opties” op pagina 143 voor beschikbare optieprints 
voor communicatie.

9.1 Modbus RTU
 is an asynchronous unisolated RS232 serial communication 
interface on top of the Emotron TSA unit. It is also possible 
to use the isolated RS485 or USB option boards (if 
installed).
Het protocol dat wordt gebruikt voor de 
gegevensuitwisseling is gebaseerd op het Modbus RTU-
protocol, oorspronkelijk ontwikkeld door Modicon. De 
softstarter fungeert als slave met adres 1 in een master-
slaveconfiguratie. De communicatie is half-duplex. Het 
heeft een standaard “non return zero”-formaat (NRZ).

De baud rate is vastgezet op 9.600 met vast adres = 1 
(interne RS232-poort), but it is adjustable for the USB and 
RS485 option boards.

Het karakterframeformaat (altijd 11 bits) heeft:

• één startbit

• acht databits

• twee stopbits

• geen pariteit

Het is mogelijk om tijdelijk een computer met bijvoorbeeld 
de EmoSoftCom-software (programmeer- en 
bewakingssoftware) op de RS232-connector on top of the 
Emotron TSA unit.  aan te sluiten. Dit kan handig zijn bij 
het kopiëren van parameters tussen softstarters enz. 

9.2 Parametersets
Communicatiegegevens voor de verschillende parametersets.

De verschillende parametersets in de softstarter hebben de 
volgende DeviceNet-instance-nummers, Profibus-positie/
indexnummers, Profinet IO-index en EtherCAT-
indexnummers:

Parameterset A bevat parameters 43001 tot 43899. De 
parametersets B, C en D bevatten hetzelfde type informatie. 
Parameter 43123 in parameterset A bevat bijvoorbeeld 
hetzelfde type informatie als 44123 in parameterset B.

LET OP: Deze RS232-poort is niet galvanisch geïsoleerd.

WAARSCHUWING!
Voor juist en veilig gebruik van een RS232-
verbinding moeten beide aardingspennen 
hetzelfde potentiaal hebben. Er kunnen 

problemen optreden bij aansluiting van twee poorten 
van bijvoorbeeld machines en computers waarbij beide 
aardingspennen niet hetzelfde potentiaal hebben. Dit 
kan leiden tot gevaarlijke aardingslussen die de RS232-
poorten kunnen vernielen.

De interne RS232-verbinding is niet galvanisch 
geïsoleerd. 

De RS485-optieprints van CG Drives & Automation zijn 
galvanisch geïsoleerd.

Wij wijzen u erop dat de interne RS232-verbinding veilig 
kan worden gebruikt in combinatie met in de handel 
verkrijgbare geïsoleerde USB/RS232-converters.

Param.
set

Modbus/
DeviceNet 
Instance 
nummer

Profibus
Positie/

Index

Profinet IO
index

EtherCAT
index
(hex)

A
43001–
43899

168/160 tot 
172/38

19385 - 
20283

4bb9 - 4f3b

B
44001–
44899

172/140 tot 
176/18

20385 - 
21283

4fa1 - 5323

C
45001–
45899

176/120 tot 
179/253

21385 - 
22283

5389 - 5706

D
46001–
46899

180/100 tot 
183/233

22385 - 
23283

5771 - 5af3
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9.3 Motorgegevens
Communicatiegegevens voor de verschillende motoren.

M1 bevat parameters 43041 tot 43048. De M2, M3 en M4 
bevatten hetzelfde type informatie. Parameter 43043 in 
motor M1 bevat bijvoorbeeld hetzelfde type informatie als 
44043 in M2.

9.4 Start- and stop-
commando’s

Start- en stopcommando’s via seriële communicatie 
instellen. Requires that menu [2151] Run/Stop Control is 
set to “Com”.

9.5 Proceswaarde
Het is ook mogelijk om het Proceswaarde-feedback-signaal 
via een bus te verzenden (bv. vanaf een proces- of 
temperatuursensor).

Stel het menu "Procesbron [321]" in op F(Bus). Gebruik de 
volgende parameters voor de proceswaarde:

Motor

Modbus/
DeviceNet 
Instance 
nummer

Profibus
Positie/

Index

Profinet IO
index

EtherCAT
index
(hex)

M1
43041–
43048

168/200 
tot 
168/207

19425 - 
19432

4be1 - 4be8

M2
44041–
44048

172/180 
tot 
174/187

20425 - 
20432

4fc9 - 4fd0

M3
45041–
45048

176/160 
tot 
176/167

21425 - 
21432

53b1 - 53b8

M4
46041–
46048

180/140 
tot 
180/147

22425 - 
22432

5799 - 57a0

Modbus/DeviceNet 
Instance nummer

Functie

42901 Reset

42902
Run, actief samen met Run FWD 
of Run REV om  te starten.

42903 Run FWD

42904 Run REV

Standaard 0

Bereik -16384 tot 16384

Overeenkomend met -100% tot 100% proceswaarde

Communicatie-informatie
Instancenr. Modbus /DeviceNet 42906

Positie/Index Profibus 168/65

Profinet IO-index 19290

Veldbusformaat Int

Modbusformaat Int
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9.6 Beschrijving van de EInt-
formaten

Een parameter van Eint-formaat kan worden weergegeven in 
twee verschillende formaten (F), hetzij als een 15-bits 
unsigned integer-formaat (F= 0), hetzij als een Emotron 
floating point-formaat (F=1). De belangrijkste bit (B15) 
duidt het gebruikte formaat aan. Zie de meer gedetailleerde 
beschrijving hierna. 
Alle parameters die in een register zijn geschreven, mogen 
worden afgerond tot het aantal significante cijfers dat in het 
interne systeem wordt gebruikt.

De matrix hieronder beschrijft de inhoud van het 16-bits 
woord voor de twee verschillende Eint-formaten:

Als de formaat-bit (B15) 0 is, kunnen alle bits worden 
behandeld als standaard unsigned integer (UInt).

Als het format bit 1 is, dan wordt het nummer als volgt 
geïnterpreteerd:

Waarde = M * 10^E waarbij M = m10..m0 een "two's 
complement"  mantisse en E = e3..e0 een "two's 
complement signed" exponent representeert. 

Voorbeeld, oplossing
Als u de waarde 1004 in een register invoert en het register 
heeft 3 significante cijfers, wordt dit opgeslagen als 1000.

In het floating point-formaat (F=1) van Emotron wordt een 
16-bits woord gebruikt om grote (of hele kleine) getallen 
weer te geven met 3 significante cijfers. 

Als data wordt gelezen of geschreven als een fixed-point-
getal (d.w.z. zonder decimalen) tussen 0-32767, kan het 15-
bits Unsigned-integer-formaat (F=0) worden gebruikt.

Gedetailleerde beschrijving van Emotron 
floating point-formaat

Een signed getal moet worden weergegeven als een 2-
complement binair getal, zoals hieronder weergegeven: 

Waarde binair 

De waarde die wordt weergegeven door het Emotron-
floating-point-formaat is m·10e.

Gebruik de bovenstaande formule om een waarde om te 
zetten van Emotron-floating-point-formaat naar een 
floating-point-waarde. 

Zie voor het omzetten van een floating-point-waarde naar 
het Emotron-floating-point-formaat het C-codevoorbeeld 
hieronder. 

Voorbeeld, floating-point-formaat
Het getal 1,23 zou er in Emotron-floating-point-formaat zo 
uitzien: 

De waarde is dan 123x10-2 = 1,23

Voorbeeld 15-bits unsigned-integer-formaat
De waarde 72,0 kan worden weergegeven als het fixed point-
getal 72. Het ligt binnen het bereik 0-32767, wat betekent 
dat het 15-bits fixed point-formaat kan worden gebruikt.

De waarde ziet er dan als volgt uit:

Hierbij geeft bit 15 aan dat we gebruik maken van het fixed 
point-formaat (F=0). 

LET OP: Parameters van Eint-formaat kunnen waarden 
terugzenden als zowel 15-bits unsigned integer (F=0) of 
in Emotron floating point (F=1).

e3-e0 4-bits signed exponent. Geeft een 
waardebereik:
-8..+7 (binair 1000 .. 0111) 

m10-m0 11-bit signed mantissa. Geeft een 
waardebereik:
-1024..+1023 (binair 
10000000000..01111111111)

B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 
F=1 e3  e2  e1  e0  m10 m9 m8 m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 
F=0 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

-8 1000 

-7 1001 

.. 

-2 1110 

-1 1111 

0 0000 

1 0001 

2 0010 

.. 

6 0110 

7 0111 

F EEEE MMMMMMMMMMM 

1 1110 00001111011 

F=1 -> gebruikt floating-point-formaat

E=-2 

M=123 

B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
0   0   0   0   0   0   0  0  0  1  0  0  1  0  0  0 
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Programmeervoorbeeld: 

typedef struct
{

int m:11; // mantissa, -1024..1023
int e: 4; // exponent -8..7
unsigned int f: 1; // format, 1->special emoint format

} eint16; 
//--------------------------------------------------------------------------- 
unsigned short int float_to_eint16(float value)
{

eint16 etmp;
int dec=0; 

while (floor(value) != value && dec<16)
{

dec++; value*=10;
} 
if (value>=0 && value<=32767 && dec==0)

*(short int *)&etmp=(short int)value;
else if (value>=-1000 && value<0 && dec==0)
{

etmp.e=0;
etmp.f=1;
etmp.m=(short int)value;

}
else
{

etmp.m=0;
etmp.f=1;
etmp.e=-dec;
if (value>=0) 

etmp.m=1; // Set sign
else 

etmp.m=-1; // Set sign
value=fabs(value);
while (value>1000)
{

etmp.e++; // increase exponent
value=value/10;

}
value+=0.5; // round
etmp.m=etmp.m*value; // make signed

} 
Rreturn (*(unsigned short int *)&etmp);
}
//--------------------------------------------------------------------------- 
float eint16_to_float(unsigned short int value)
{

float f;
eint16 evalue; 

evalue=*(eint16 *)&value; 
if (evalue.f)
{

if (evalue.e>=0)
f=(int)evalue.m*pow10(evalue.e);

else
f=(int)evalue.m/pow10(abs(evalue.e));

}
else

f=value; 

return f;
}
//---------------------------------------------------------------------------
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10. Theorie over softstarters

In dit hoofdstuk worden verschillende startmethodes voor 
inductiemotoren uitgelegd en vergeleken. Ook worden de 
functies van softstarters met koppelbesturing en hun 
voordelen en beperkingen ten opzichte van andere 
startmethodes uitgelegd. 

Eerst krijgt u wat achtergrondinformatie over het starten van 
inductiemotoren in paragraaf 10.1. Daarna worden de 
verschillende startmethodes op basis van het gebruik van 
beperkte spanning beschreven en vergeleken. In dit 
hoofdstuk worden ook softstarters met koppelbesturing 
besproken. In paragraaf 10.3 wordt een aantal veelgebruikte 
startmethodes op basis van andere fysieke principes 
uitgelegd. Met deze informatie wordt een aantal 
beperkingen van starters met beperkte spanning duidelijk. In 
paragraaf 10.4 krijgt u een korte analyse van de toepassingen 
waarbij een softstarter kan worden gebruikt. 

10.1 Achtergrondinformatie
In de volgende twee paragrafen praten we over motoren met 
kortsluitingankers. In tegenstelling tot een bewikkelde rotor 
bestaat een kooirotor uit rechte geleiders, die aan beide 
uiteinden kortsluitingen met elkaar veroorzaken. 

Als deze motor direct op de lijnspanning wordt aangesloten, 
wordt er meestal een startstroom gevraagd die ongeveer 5 tot 
8 keer hoger dan de nominale stroom is, terwijl het 
resulterende startkoppel ongeveer 0,5 tot 1,5 keer hoger dan 
het nominale koppel is. In de volgende afbeelding ziet u een 
typisch startkenmerk. De  X-as staat voor het toerental ten 
opzichte van het synchrone toerental, terwijl u op de Y-as 
het koppel en de stroom ziet, waarbij de hoeveelheden zijn 
genormaliseerd ten opzichte van de nominale waarden. De 
gestreepte lijn geeft de nominale waarden aan.

Afb. 74 Typische koppelkenmerken voor de DOL-start

Afb. 75 Typische stroomkenmerken voor de DOL-start

 Voor veel industriële toepassingen is een directe online start 
niet handig, omdat de toevoer in dit geval moet worden 
aangepast om de onnodig hoge startstroom te leveren. 
Bovendien hebben de meeste toepassingen niets aan het 
hoge startkoppel. Er is wel meer kans op mechanische 
slijtage of zelfs schade door schokken bij het versnellen. 

Het acceleratiekoppel wordt bepaald door het verschil tussen 
motor- en belastingskoppel. In de onderstaande afbeelding 
ziet u een aantal typische koppelkenmerken voor 
toepassingen met een constant toerental. De 
koppelkenmerken van inductiemotoren zijn aan het schema 
toegevoegd zodat u een goede vergelijking kunt maken.

Afb. 76 Typische kenmerken belastingskoppel
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Typische toepassingen met een constante belasting zijn 
liften, kranen en transportbanden. Lineaire 
belastingskenmerken zijn typisch voor kalanderrollen en 
diverse polijstmachines, terwijl een kwadratische relatie 
tussen toerental en koppel typisch is voor pompen en 
ventilatoren. Sommige toepassingen, zoals transportbanden 
of schroeven, hebben eerst een verhoogd aanloopkoppel 
nodig. Bij veel toepassingen ligt het benodigde koppel veel 
lager dan het koppel dat door de motor in een DOL-start 
wordt geleverd.

Een veelgebruikte methode om startkoppel en -stroom te 
verlagen is de motorspanning tijdens het starten te verlagen. 
In de volgende afbeelding ziet u hoe de koppel- en 
stroomkenmerken van de motor kunnen veranderen als de 
netspanning wordt verlaagd.

Afb. 77 Start met lagere spanning

Een algemene vuistregel is dat het koppel bij elk 
bedieningspunt ongeveer proportioneel is aan het kwadraat 
van de stroom. Dit betekent dat als de motorstroom wordt 
verlaagd met factor twee door de netspanning te verlagen, 
het koppel van de motor afneemt met factor vier (ongeveer).

Deze relatie is de basis voor elke startmethode met een lagere 
spanning. We kunnen stellen dat de mogelijkheid om de 
startstroom te verlagen afhankelijk is van de relatie tussen de 
koppelkenmerken van de motor en de belasting. Voor de 
combinatie van een toepassing met een zeer lage 
startbelasting en een motor met een zeer hoog startkoppel 
kan de startstroom aanzienlijk worden verlaagd door de 
spanning tijdens het starten te verlagen. Bij toepassingen 
met een hoge startbelasting kan het echter - afhankelijk van 
de werkelijke motor - helemaal niet mogelijk zijn om de 
startstroom te verlagen.

10.2 Starten met verlaagde 
spanning

In deze paragraaf worden verschillende startmethodes 
beschreven, gebaseerd op het principe van verlaagde 
spanning, zoals we hierboven hebben uitgelegd. Hier 
worden een pomp en het kwadratische koppelkenmerk van 
die pomp als voorbeeld gebruikt. 

De sterdriehoekstarter is het eenvoudigste voorbeeld van een 
starter met lagere spanning. De motorfases worden eerst in 
de stand ster aangesloten; bij ongeveer 75% van het 
nominale toerental verandert de faseaansluiting naar een 
driehoek. Een sterdriehoekstart is alleen mogelijk als beide 
uiteinden van alle drie motorwikkelingen beschikbaar zijn 
voor aansluiting. Bovendien moet de motor zijn aangepast 
aan de (hogere) spanning in de driehoekaansluiting. In de 
volgende afbeelding ziet u het resulterende koppel en 
stroomkenmerken.
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Afb. 78 Sterdriehoekstart

Het nadeel van de sterdriehoekstart is dat deze niet kan 
worden aangepast aan een speciale toepassing. De spanning 
in de ster- en driehoekaansluitingen wordt gedefinieerd door 
de toevoer en de resulterende startprestaties hangen af van 
het DOL-kenmerk van de motor. Bij sommige toepassingen 
kan de sterdriehoekstarter niet worden gebruikt omdat het 
resulterende koppel in een steraansluiting te laag is om de 
belasting op te starten bij het ronddraaien. Aan de andere 
kant zijn bij toepassingen met lage belasting verdere 
besparingen in startstroom onmogelijk, hoewel er wel een 
groter koppelreserve beschikbaar is. Bovendien kan de 
resulterende plotselinge stijging van het koppel eerst bij het 
starten en later bij de overgang van ster naar driehoek 
bijdragen aan mechanische slijtage. De hoge 
overgangsstromen tijdens de sterdriehoekovergang creëren 
onnodige overtollige warmte in de motor.

Betere prestaties worden bereikt met een start met 
spanningsaanloop, iets wat een eenvoudige elektronische 
softstarter kan bieden. De spanning neemt lineair toe vanaf 
een beginwaarde tot de maximale netspanning via een 
fasehoekregeling. De resulterende koppel- en 
stroomkenmerken staan in de volgende afbeelding.

Afb. 79 Soft start - spanningsaanloop

Uiteraard wordt er een veel soepelere start gerealiseerd 
vergeleken met een sterdriehoekstart en neemt de 
startstroom af. 

Een softstarter wordt vaak gebruikt om de startstroom onder 
een bepaald niveau te houden. In het bovenstaande 
voorbeeld kan het wenselijk zijn om een stroombegrenzing 
in te stellen die drie keer hoger dan de nominale stroom is. 
In de volgende afbeelding ziet u het resulterende koppel en 
stroomkenmerken.
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Afb. 80 Soft start - spanningsaanloop met stroombegrenzing

Ook hier toont de afbeelding aan dat de resulterende 
prestaties afhankelijk zijn van de combinatie van motor- en 
belastingskenmerken. In het bovenstaande voorbeeld ligt het 
motorkoppel dicht bij het belastingskoppel op ongeveer half 
toerental. Dit betekent dat voor sommige andere 
toepassingen met andere belastingskenmerken (bijvoorbeeld 
een lineair verband tussen koppel en toerental) deze 
specifieke motor meer dan drie keer de nominale stroom 
nodig zou hebben om te starten.

De meest geavanceerde elektronische softstarters gebruiken 
koppelbesturing, wat leidt tot een vrijwel constante 
acceleratie tijdens het starten. Er wordt ook een lage 
startstroom bereikt. Bij deze startmethode wordt echter ook 
een lagere motorspanning gebruikt en geldt de kwadratische 
relatie tussen stroom en koppel uit de eerste paragraaf van 
dit hoofdstuk nog steeds. Dit betekent dat de laagst 
mogelijke startstroom wordt bepaald door de combinatie 
van motor- en belastingskenmerken.

Afb. 81 Soft start – koppelbesturing

Voor optimale startprestaties is het belangrijk dat de 
parameters van de softstarter, zoals beginkoppel en 
eindkoppel bij het starten en de starttijd, goed zijn ingesteld. 
De keuze van de juiste parameters wordt uitgebreid 
uitgelegd in paragraaf 8.3.3, pagina 80. 

10.3 Andere startmethodes
In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk hebben we 
motoren met kooirotor (kooiankermotoren) beschreven en 
nu behandelen we sleepringmotoren. Een sleepringmotor is 
voorzien van een gewikkelde rotor; één uiteinde van de 
rotorwikkeling is beschikbaar voor externe aansluiting via 
sleepringen. Deze motoren zijn meestal geoptimaliseerd voor 
starten met rotorweerstand, dus met kortgesloten 
rotorwikkelingen ontwikkelen ze een zeer laag koppel bij een 
zeer hoge stroom. Bij het starten worden er externe 
weerstanden op de rotorwikkelingen aangesloten. Tijdens 
het starten neemt de weerstandswaarde in meerdere stappen 
af totdat de rotorwikkelingen worden kortgesloten bij 
nominaal toerental. In de volgende afbeelding ziet u typische 
koppel- en stroomkenmerken voor een sleepringmotor 
tijdens het starten met een starter met externe 
rotorweerstand.
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Afb. 82 Starten met rotorweerstand

Vanwege het lage startkoppel is het vaak niet mogelijk om de 
rotorwikkelingen te kortsluiten en de starter met 
rotorweerstand te vervangen door een softstarter. Het is 
echter wel altijd mogelijk om een frequentieomvormer te 
gebruiken. In de volgende afbeelding ziet u hoe de koppel- 
en stroomkenmerken worden beïnvloed als de frequentie 
van de stator wordt gewijzigd.

Afb. 83 Spannings-/frequentieregeling

Zo'n motor kan dan worden gestart met een vrij eenvoudige 
frequentieomvormer met spannings-/frequentieregeling. 
Deze oplossing kan ook voor alle andere toepassingen 
worden gebruikt die om welke reden ook (hoog 
belastingskoppel ten opzichte van motorkoppel, etc.) niet 
met een softstarter kunnen worden gestart.
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10.4 Gebruik van softstarters 
met koppelbesturing

We kunnen bepalen of een specifieke toepassing voordeel 
heeft van het gebruik van een softstarter door de relatie 
tussen de koppelkenmerken van de motor tijdens het starten 
en de vereisten voor de belasting te evalueren. Zoals we in de 
bovenstaande voorbeelden konden zien, profiteert de 
toepassing alleen van het gebruik van een softstarter als het 
belastingskoppel tijdens het starten ruim onder de 
startcapaciteit van de motor ligt. Maar ook belastingen met 
een hoog losbreekkoppel kunnen profiteren van een 
softstarter. In dit geval kan er een eerste verhoogd 
aanloopkoppel worden gebruikt, waarna de aanlooptijd 
wordt voortgezet waarbij de startstroom aanzienlijk daalt.

Het voordeel kan worden gemaximaliseerd als er een 
softstarter met koppelbesturing wordt gebruikt. We kunnen 
de parameters voor koppelbesturing voor optimale prestaties 
instellen als we de belastingskenmerken (lineair, kwadratisch 
of constante belasting, behoefte aan losbreekkoppel) 
kennen. In dit geval kan er een juiste methode voor 
koppelbesturing (lineair of kwadratisch) worden gekozen en 
kan het verhoogd aanloopkoppel waar nodig worden 
ingeschakeld. 
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11. Opsporen van fouten, diagnose en onderhoud

Zie voor een beschrijving van de verschillende 
alarmtoestanden “Alarmindicaties” op pagina 47. 

11.1 Triptoestanden, oorzaken 
en oplossingen

De tabel verderop in deze paragraaf is bedoeld als 
basishulpmiddel bij het zoeken naar de oorzaak van een 
systeemstoring en het oplossen van eventuele problemen. 
Hoewel de softstarter een bepaald tripmelding geeft, is het 
niet altijd gemakkelijk om de juiste oorzaak van de storing te 
vinden. Een gedegen kennis van het hele systeem is daarom 
onontbeerlijk. Neem contact op met uw leverancier als u 
vragen hebt.

De softstarter is zo ontworpen dat deze zal proberen trips te 
voorkomen door begrenzing van koppel, overspanning enz.

Storingen die optreden tijdens de inbedrijfstelling of kort 
daarna worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 
onjuiste instellingen of door foutieve aansluitingen.

Storingen of problemen die optreden na een redelijke 
periode van storingsvrij functioneren kunnen worden 
veroorzaakt door veranderingen in het systeem of in de 
omgeving van het systeem (bijvoorbeeld slijtage).

Storingen die regelmatig optreden zonder duidelijke oorzaak 
worden over het algemeen veroorzaakt door 
elektromagnetische interferentie. Zorg ervoor dat de 
installatie voldoet aan de installatie-eisen van de EMC-
richtlijnen. Zie paragraaf 1.5.1, pagina 6.

Soms is de zogenaamde "Trial and error"-methode een 
snellere manier om de oorzaak van de storing te achterhalen. 
Dit kan op elk niveau, van het veranderen van instellingen 
en functies tot het loskoppelen van afzonderlijke 
besturingskabels of het vervangen van complete eenheden.

Het "Tripgeheugen" [800] kan handig zijn om te bepalen 
waarom bepaalde trips op bepaalde momenten optreden. 
Het tripgeheugen slaat ook de tijd van de trip volgens de 
runtijdteller op. Voor elk tripmelding worden de waarden 
van een aantal parameters opgeslagen. Zie Tabel 33, pagina 
124.

11.1.1Technisch gekwalificeerd 
personeel

Installatie, inbedrijfstelling, demontage, metingen, enz. van 
of aan de softstarter mogen alleen worden uitgevoerd door 
technisch gekwalificeerd personeel.

11.1.2De softstarter openen

De aansluitingen voor de stuursignalen en de schakelaars 
zijn geïsoleerd ten opzichte van de netspanning. Neem altijd 
voldoende voorzorgsmaatregelen voordat de softstarter 
wordt geopend.

11.2 Onderhoud
De Emotron TSA-softstarter is zodanig ontworpen dat er 
slechts minimale service en onderhoud aan hoeft te worden 
uitgevoerd. Een aantal punten moet echter wel regelmatig 
worden gecontroleerd.

De modellen met bouwvorm 2 en hoger hebben een interne 
ventilator die waar nodig moet worden geïnspecteerd en 
waarbij eventueel stof moet worden verwijderd. 

Als softstarters in kasten worden ingebouwd, controleer en 
reageer dan ook regelmatig de stoffilters van de kasten.

Controleer de externe bedrading, aansluitingen en 
stuursignalen. Draai de klemschroeven indien nodig aan. 
Neem voor meer informatie over onderhoud contact op met 
uw servicepartner voor CG Drives & Automation.

Te nemen voorzorgsmaatregelen bij een 
aangesloten motor

Als er werkzaamheden aan een aangesloten motor of de 
aangedreven machine moeten worden uitgevoerd, moet de 
netspanning altijd eerst van de softstarter worden 
losgekoppeld.

WAARSCHUWING!
Als het nodig is om de softstarter of een 
willekeurig deel van het systeem 
(motorkabel, behuizing, leidingen, 

elektrische panelen, kasten, enz.) te openen voor 
inspectie of voor het nemen van maatregelen zoals 
voorgesteld in deze gebruiksaanwijzing, dan is het 
absoluut noodzakelijk om de veiligheidsinstructies in de 
handleiding te lezen en op te volgen.

WAARSCHUWING!
Schakel altijd de netspanning en de 
besturingsvoeding uit als de softstarter moet 
worden geopend. 



138 Opsporen van fouten, diagnose en onderhoud CG Drives & Automation 01-5980-03r0

11.3 Lijst voor het opsporen van fouten

Tabel 36 Alarmen met mogelijke oorzaken en oplossingen.

Trip/Waar-
schuwings-

melding
(en indicator)

Alarmactie
/Menu

Mogelijke oorzaak Oplossing

Bypass dicht Harde trip
Bypassrelais is permanent 
kortgesloten.

 Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

Bypass open Harde trip
Bypassrelais of de besturing 
vertoont storingen.

Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

COMM fout

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

2641
Fout in de seriële communicatie/
Veldbus (optie).

Controleer kabels en aansluiting van de seriële 
communicatie.
Controleer alle instellingen voor de seriële 
communicatie.
Herstart de apparatuur, inclusief de softstarter. Zie 
voor meer informatie de handleiding voor de veldbus.

BP 
vergrendeld!

Bedienpaneel is vergrendeld voor 
instellingen.

Ontgrendel bedienpaneel in menu [218]. Voer 
deblokkeercode “291” in.

StuurSpFout Harde trip Storing in besturingsvoeding. Controleer niveau besturingsvoeding.

Stroom Begr

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

237

Parameters voor 
stroombegrenzing zijn misschien 
niet geschikt voor de belasting en 
motor.

Verleng de starttijd (menu [336]) en/of de 
stroombegrenzing bij de start (menu [335]).

Curr Unbal Storing in bypass of thyristor
Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

Ext Alarm 1

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

4211
Externe alarm aangesloten op 
digitale ingang actief:
Ingang is actief laag.

Controleer de apparatuur die de externe ingang in 
werking stelt.
Controleer de programmering van de digitale 
ingangen, menu [520].

Ext Alarm 2

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

4212
Externe alarm aangesloten op 
digitale ingang actief:
Ingang is actief laag.

Controleer de apparatuur die de externe ingang in 
werking stelt.
Controleer de programmering van de digitale 
ingangen, menu [520].

Int fase loss Interne faseverlies.
Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

Internal error 2 Harde trip
Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

Rotor vast

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

422
Koppellimiet bij motorstilstand:
Mechanische blokkering van de 
rotor.

Controleer op mechanische problemen bij de motor of 
het aandrijfmechanisme dat op de motor is 
aangesloten.
Stel [4221] Alarm voor Rotor vast in op “Geen actie”. 
Pas Rotor Vast Tyd [4222] aan and locked rotor 
current [4223]
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Mon MaxAlarm

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

Max. alarmniveau (overbelasting) 
is bereikt [4112]. 

Controleer de belastingstoestand van de machine.
Controleer de monitorinstelling in paragraaf 8.4, 
pagina 86.

Mon MaxVrAl

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

Max. vooralarmniveau 
(overbelasting) is bereikt [4122]. 

Mon MinAlarm

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

Min. alarmniveau (onderbelasting) 
is bereikt [4142].

Mon MinVrAl

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

Min. vooralarmniveau 
(onderbelasting) is bereikt [4132].

Motor I2t
(Gebied D: I2t)

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

2311

I2t-waarde is overschreden.
Overbelasting van de motor 
volgens de geprogrammeerde I2t-
instellingen. 

Controleer op mechanische overbelasting op de motor  
of het aandrijfmechanisme (lagers, tandwielkasten, 
kettingen, riemen, enz.) 
Verander de instellingen voor de Motor I2t-stroom in 
menu [2312]

Motor 
KlemOpen 
(aansluitklem 
motor open)

Harde trip
Open motorcontact, -kabel of 
motorwikkeling.

Controleer bedrading tussen softstarter en motor. 
Start opnieuw. Als het alarm zich weer voordoet, neem 
contact op met uw lokale Emotron TSA-leverancier.

Multi 
FaseVerlies

2 of 3 fases verloren in 
netspanning.

Controleer zekeringen en netspanning. 

Over Temp Harde trip

Temperatuur koellichaam te hoog:
Te hoge omgevingstemperatuur 
van de softstarter.
Onvoldoende koeling.
Te hoge stroom.
Geblokkeerde of verstopte 
ventilatoren.

Controleer de koeling van de softstarterkast.
Controleer de functionaliteit van de ingebouwde 
ventilatoren. De ventilatoren moeten automatisch 
inschakelen als de temp. van het koellichaam te hoog 
wordt. Bij het aanzetten worden de ventilatoren  kort  
ingeschakeld.
Controleer frequentieregelaar- en motorspecificaties.
Maak ventilatoren schoon.

Overspanning

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

4321 Te hoge 3-fase netspanning.
Controleer de 3-fase netspanning. 
Verwijder de oorzaak van de interferentie of gebruik 
andere netspanningsleidingen.

Fase Verlies

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

235
Enkel faseverlies.
Zekering defect.

Controleer zekeringen en netspanning.
Controleer of de klemschroeven zijn aangehaald. 

Fase Verwissel

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

4341
Verkeerde fasevolgorde op 3-fase 
netspanning.

Wissen ingangsfases L2 en L3 om.

PT100

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

2321

Motor PT100-elementen 
overschrijden maximumniveau.

LET OP: Geldt alleen als 
optieprint PTC/PT100 wordt 
gebruikt.

Controleer op mechanische overbelasting van de 
motor of het aandrijfmechanisme (lagers, 
tandwielkasten, kettingen, riemen, enz.).
Controleer het motorkoelsysteem. 
Zelfgekoelde motor bij laag toerental, te zware 
belasting. Stel alarmactie in op “Uit”.

Tabel 36 Alarmen met mogelijke oorzaken en oplossingen.

Trip/Waar-
schuwings-

melding
(en indicator)

Alarmactie
/Menu

Mogelijke oorzaak Oplossing
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PTC

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

2331
Motorthermistor (PTC) overschrijdt 
het maximumniveau.

Als motor oververhit is, laat de motor afkoelen. 
Controleer op mechanische over- belasting van de 
motor of het aandrijfmechanisme (lagers, 
tandwielkasten, kettingen, riemen, enz.)
Controleer het motorkoelsysteem.
Zelfgekoelde motor bij laag toerental, te zware 
belasting.
Stel alarmactie in op “Geen actie”.

StartLimiet

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

2341
Aantal starts per uur 
overschreden, min. tijd tussen 
starts niet aangehouden.

Wacht en begin opnieuw.
Misschien moet het aantal starts per uur worden 
verlaagd in menu [2342] of moet de min. tijd tussen 
starts worden verhoogd (menu [2343]).

Stop eerst!
Tijdens start, stop en 
kruipsnelheid is het veranderen 
van parameters niet toegestaan.

Stel parameters in tijdens stilstand.

Thyristor open Harde trip
Beschadigde thyristor of 
besturingsbedrading.

Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

Thyristor 
kortgesloten

Harde trip Beschadigde thyristor.
Service nodig. Neem contact op met uw lokale 
Emotron TSA-leverancier.

Onderspann

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

4331

Te lage 3-fase netspanning.
Netspanningsdip veroorzaakt door 
het starten van andere grote 
energieverbruikers op dezelfde 
leiding.

Zorg ervoor dat alle drie fasen goed zijn aangesloten 
en dat de klemschroeven zijn aangehaald.
Controleer of de 3-fase netspanning binnen de limie-
ten ingesteld in de menugroep [433] valt.
Gebruik andere netspanningsleidingen als de daling 
wordt veroorzaakt door andere machines.

Volt Onbalans

Geen actie
Harde trip
Zachte trip
Waarschuwing

4311 Onbalans in netspanning.
Controleer 3-fase netspanning.
Controleer instelling in [4312] en [4313].

Tabel 36 Alarmen met mogelijke oorzaken en oplossingen.

Trip/Waar-
schuwings-

melding
(en indicator)

Alarmactie
/Menu

Mogelijke oorzaak Oplossing
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Observatie Storingsindicatie Oorzaak Oplossing

Het display is niet 
verlicht.

Geen Geen besturingsvoeding. Schakel de besturingsvoeding in.

Softstarter reageert 
niet op 
startcommando

- - - -

Startcommando komt misschien 
vanaf verkeerde besturingsbron. 
(Bijvoorbeeld vanaf bedienpaneel 
als externe bediening is 
geselecteerd).

Geef startcommando vanaf juiste 
besturingsbron zoals ingesteld in 
menu [2151] en [2152].

De motor draait 
schokkerig, enz.

Bij het starten komt de motor 
op maximaal toerental, maar 
hij schokt of trilt.

Als “Koppelbesturing” is 
geselecteerd, moeten de 
motorgegevens in het systeem 
worden ingevoerd.

Configureer nominale 
motorgegevens in menugroep [220]. 
Selecteer het juiste alternatief voor 
koppelbesturing in menu [331] 
(lineair of kwadratisch) volgens het 
belastingskenmerk.
Selecteer het juiste begin- en 
eindkoppel bij de start in menu's 
[332] en [333]. 

Starttijd te kort. Verleng starttijd [336].

Als spanningsbesturing wordt 
gebruikt als startmethode, kan de 
beginspanning bij start te laag 
zijn. Startspanning verkeerd 
ingesteld.

Pas beginspanning bij start [334] 
aan.

Motor te klein voor nominale 
stroom van softstarter.

Gebruik een kleiner model van de 
softstarter.

Motor te groot voor belasting van 
softstarter.

Gebruik groter model softstarter.

Startspanning niet goed ingesteld.
Pas de aanlooptijd opnieuw aan.

Selecteer de stroomlimietfunctie.

Start- of stoptijd te lang.

Aanlooptijden niet goed ingesteld.
Pas de aanlooptijd voor start en/of 
stop aan.

Motor te groot of te klein voor 
belasting. 

Kies een motor met andere 
afmetingen.

De monitorfunctie 
werkt niet.

Geen of loos alarm of 
vooralarm.

De nominale motorgegevens 
moeten bij deze functie worden 
ingevoerd. Ingestelde 
alarmniveaus niet geldig.

Voer nominale motorgegevens in 
menu's [221]-[228] in. Pas 
alarmniveaus en 
responsvertragingen aan.

Het alarm kan niet 
worden gereset.

Controleer reset instelling in menu 
[216]. Het alarm kan alleen worden 
gereset als de alarmconditie niet 
meer aanwezig is. 
Een alarm voor PTC of I2t kan 
bijvoorbeeld alleen worden gereset 
nadat de temperatuur is verlaagd.
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12. Opties

De beschikbare standaardopties worden hier kort 
beschreven. Sommige opties hebben een eigen 
gebruiksaanwijzing of installatiehandleiding. Neem voor 
meer informatie contact op met uw leverancier.

12.1 Extern bedienpaneel

Montagehouder, blanco paneel en rechte RS232-kabel zijn 
als optie verkrijgbaar voor het bedienpaneel. Deze opties 
kunnen handig zijn, bijvoorbeeld na montage van een extern 
bedienpaneel in een deur van een kast (Afb. 84). De 
maximale afstand tussen de softstarter en het externe 
bedienpaneel bedraagt 3 meter.

Afb. 84 Extern bedienpaneel in montagehouder.

12.2 EmoSoftCom
EmoSoftCom is optionele software voor een computer. Deze 
software kan ook worden gebruikt om parameterinstellingen 
van de softstarter naar de computer te laden voor het maken 
van een back-up en om af te drukken. Vastleggen kan in de 

oscilloscoopmodus. Neem voor meer informatie contact op 
met de verkoopafdeling van CG Drives & Automation.

12.3 I/O-print

Elke I/O-optieprint 2.0 heeft drie extra relaisuitgangen en 
drie extra geïsoleerde digitale ingangen (24 V). Deze optie 
wordt beschreven in een afzonderlijke handleiding. Er 
kunnen maximaal twee optieprints worden gemonteerd (I/O 
of PTC/PT100)

12.4 PTC/PT100

De PTC/PT100 2.0-optieprint voor het aansluiten van 
motorthermistoren en max. 3 PT100-elementen voor de 
softstarter wordt beschreven in een afzonderlijke 
handleiding. Er kunnen maximaal twee optieprints worden 
gemonteerd (I/O of PTC/PT100)

12.5 Seriële communicatie en 
veldbus

Voor communicatie met de softstarter zijn er diverse 
optionele modules. Er zijn verschillende opties voor 
veldbuscommunicatie en er is één optie voor seriële 
communicatie bij de galvanisch geïsoleerde RS485-interface. 
Deze opties worden beschreven in een afzonderlijke 
handleiding.

LET OP: Emotron TSA-softstarters zijn standaard 
voorzien van controlprints met coating en optieprints 
met coating. 

Bestelnummer Beschrijving

01-5406-00
Extern bedienpaneel compleet met toet-
senbord

RITTALRITTALRITTAL

Softstarter 
kast

Bestelnummer Beschrijving

01-3876-51 I/O-optieprint 2.0

Bestelnummer Beschrijving

01-3876-58 PTC/PT100 2.0-optieprint

Bestelnummer Beschrijving

01-5385-54 TSA Geïsoleerde RS485-module

01-5385-55 TSA Profibus-module

01-5385-56 TSA DeviceNet-module

01-5385-59 TSA Modbus/TCP-module

01-5385-60 TSA EtherCAT-module

01-5385-61 TSA Profinet IO-module met 1 poort

01-5385-62 TSA Profinet IO-module met 2 poorten

01-5385-63 TSA Geïsoleerde USB-module
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13. Technische gegevens

1) Normaal bedrijf: Inschakelstroom = 3 x In_soft , Starttijd = 15 s (bouwvorm 1) of 30 s (bouwvorm 2-6), 10 starts/uur, 
Zwaar bedrijf: Inschakelstroom = 5 x In_soft , Starttijd = 15 s (bouwvorm 1) of 30 s (bouwvorm 2-6), 10 starts/uur.

2) Zekeringsgegevens voor halfgeleiderzekeringen, zie Tabel 41.
3) H1=Hoogte behuizing, H2= Totale hoogte.

Table 37

 Emotron TSA - 
model bouwvorm 1:

TSA52-016 TSA52-022 TSA52-030

Bedrijf(1) Normaal Zwaar Normaal Zwaar Normaal Zwaar

Nominale stroom In_soft [A] 16 10 22 12 30 18

Motorvermogen Pn_mot 400 V [kW] 7,5 4 11 5,5 15 7,5

Motorvermogen Pn_mot 460 V [pk] 10 5 15 7,5 20 10

Aanbevolen belasting zekeringen [A](2) 20 20 25 25 35 35

Vermogensverlies bij nominaal motor-
vermogen, bypassmodus [W]

20 20 20 20 20 20

Gemiddeld vermogensverlies bij 10 
starts/uur [W]

20 21 21 22 21 23

Energieverbruik besturingsvoeding [VA] 20 20 20 20 20 20

Afmetingen H1/H2 x B x D [mm](3) 246/296 x 126 x 188 246/296 x 126 x 188 246/296 x 126 x 188

Montagepositie Verticaal Verticaal Verticaal

Gewicht [kg] 5,5 5,5 5,5

Railaansluiting [mm] 15 x 4, Cu (M6) 15 x 4, Cu (M6) 15 x 4, Cu (M6)

Koelsysteem Convectie Convectie Convectie

Beschermingsklasse IP20 IP20 IP20

Table 38

Emotron TSA - 
model bouwvorm 1:

TSA52-036 TSA52-042 TSA52-056

Bedrijf(1) Normaal Zwaar Normaal Zwaar Normaal Zwaar

Nominale stroom In_soft [A] 36 21 42 25 56 33

Motorvermogen Pn_mot 400 V [kW] 18.5 7,5 22 11 30 15

Motorvermogen Pn_mot 460 V [pk] 25 15 30 20 40 25

Aanbevolen belasting zekeringen [A](2) 40 40 50 50 63 63

Vermogensverlies bij nominaal motor-
vermogen, bypassmodus [W]

20 20 20 20 20 20

Gemiddeld vermogensverlies bij 10 
starts/uur [W]

22 24 22 26 23 27

Energieverbruik besturingsvoeding [VA] 20 20 20 20 20 20

Afmetingen H1/H2 x B x D [mm](3) 246/296 x 126 x 188 246/296 x 126 x 188 246/296 x 126 x 188

Montagepositie Verticaal Verticaal Verticaal

Gewicht [kg] 5,5 5,5 5,5

Railaansluiting [mm] 15 x 4, Cu (M6) 15 x 4, Cu (M6) 15 x 4, Cu (M6)

Koelsysteem Convectie Convectie Convectie

Beschermingsklasse IP20 IP20 IP20
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1) Normaal bedrijf: Inschakelstroom = 3 x In_soft , Starttijd = 15 s (bouwvorm 1) of 30 s (bouwvorm 2-6), 10 starts/uur, 
Zwaar bedrijf: Inschakelstroom = 5 x In_soft , Starttijd = 15 s (bouwvorm 1) of 30 s (bouwvorm 2-6), 10 starts/uur.

2) Zekeringsgegevens voor halfgeleiderzekeringen, zie Tabel 41.
3) H1=Hoogte behuizing, H2= Totale hoogte.

Table 39

Emotron TSA - 
model bouwvorm 2:

TSA52-070 TSA52-085 TSA52-100

Bedrijf(1) Normaal Zwaar Normaal Zwaar Normaal Zwaar

Nominale stroom In_soft [A] 70 42 85 51 100 60

Motorvermogen Pn_mot 400 V [kW] 37 22 45 22 55 30

Motorvermogen Pn_mot 460 V [pk] 50 30 60 40 75 40

Aanbevolen belasting zekeringen [A](2) 80 80 80 80 100 100

Vermogensverlies bij nominaal motor-
vermogen, bypassmodus [W]

25 25 25 25 25 25

Gemiddeld vermogensverlies bij 10 
starts/uur [W]

33 44 37 51 38 55

Energieverbruik besturingsvoeding [VA] 25 25 25 25 25 25

Afmetingen H1/H2 x B x D [mm](3) 246/296 x 126 x 188 246/296 x 126 x 188 246/296 x 126 x 188

Montagepositie Verticaal/Horizontaal Verticaal/Horizontaal Verticaal/Horizontaal

Gewicht [kg] 5,7 5,7 5,7

Railaansluiting [mm] 15 x 4, Cu (M6) 15 x 4, Cu (M6) 15 x 4, Cu (M6)

Koelsysteem Ventilator Ventilator Ventilator

Beschermingsklasse IP20 IP20 IP20
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13.1 Algemene elektrische specificaties

13.2 Halfgeleiderzekeringen
Gebruik altijd in de handel verkrijgbare standaardzekeringen 
om de bedrading te beschermen en kortsluiting te 
voorkomen. Er kunnen supersnelle halfgeleiderzekeringen 
worden gebruikt om de thyristors tegen kortsluitingstroom 
te beschermen. 
Gebruik zekeringen met I2t-waarden lager dan of gelijk aan 
Tabel 41.

Tabel 40

Parameter Beschrijving

Algemeen

Netspanning
200-525 V, +10%/-15%
200-690 V, +10%/-15%

Frequentie netvoeding en besturingsvoeding 50/60 Hz, ±10%
Aantal volledig bestuurde fases 3
Besturingsvoeding 100-240 V +10%/-15%, Enkelfase
Aanbevolen zekering voor besturingsvoeding Max 10 A

Stuursignaalingangen

Spanning digitale ingang 0-4 V->0, 8 -27 V->1
Impedantie digitale ingang naar GND (0 
VDC)

<3.3 VDC: 4.7 k
>3.3 VDC: 3.6 k

Analoge ingangsspanning/stroom 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Impedantie analoge ingang naar GND (0 
VDC)

Spanningssignaal 20 kstroomsignaal 250 

Stuursignaaluitgangen

Contact uitgangsrelais 8 A, 250 VAC of 24 VDC resistieve belasting; 3 A, 250 VAC inductieve belasting
Spanning/stroom analoge uitgang 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Impedantie belasting analoge uitgang Spanningssignaal min. belasting 700 Ω, stroomsignaal max. belasting 500 ΩΩ

Besturingsvoeding

+24 VDC +24 VDC+5%. Max. stroom 50 mA. Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.

Tabel 41

TSA-model:

Halfgeleiderzekering

A
I2t (zekering) bij 

700 V

-016 50 1.500
-022 70 2.800
-030 100 3.600
-036 125 6.900
-042 150 11.000
-056 175 14.000
-070 250 42.000
-085 300 55.000
-100 400 99.000
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13.3 Omgevingscondities

13.3.1Reductie bij hoge temperatuur
De Emotron TSA-softstarter is bedoeld om te werken bij 
een omgevingstemperatuur van maximaal 40 °C zonder 
reductie.

Boven deze temperatuur moet ervoor worden gezorgd dat 
onvoldoende koeling de werking van de softstarter niet 
belemmert en daarom wordt er een reductie uitgevoerd.

Bij temperaturen boven 40 °C is de reductie van de 
nominale stroom 2% per graad. De Emotron TSA-
softstarter kan worden bediend bij een 
omgevingstemperatuur tot 55 °C, waarbij de softstarter 
alleen kan worden bediend bij 70% van de nominale stroom 
waarvoor deze oorspronkelijk is gebouwd.

Voorbeeld:
Een motor met de volgende gegevens wordt gebruikt bij een 
omgevingstemperatuur van 50 °C:

Spanning: 400 V
Stroom: 70 A (normaal bedrijf )
Vermogen: 37 kW

Vanwege de hoge temperatuur is het TSA-model 52-070 
niet meer geschikt voor de toepassing.

Een reductie van 2%/°C is berekend voor een temperatuur 
van 10 °C boven de reductie:

10 °C x 2% = 20%

Daarom moet de nominale stroom worden verlaagd met 
20%. 

Als u een model wilt kiezen dat is aangepast aan de 
reductievereisten, kunt u naar het volgende model kijken, de 
TSA52-085, geclassificeerd voor een nominale stroom van 
85 A:

85 A - (20% x 85 A) = 68 A, wat lager is dan de vereiste 70 
A.

Er kan ook worden gekeken naar een model met een hoger 
vermogen, de TSA52-100, geclassificeerd voor een nominale 
stroom van 100 A:

100 A - (20% x 100 A) = 80 A, wat ruim boven de vereiste 
70 A ligt en daarom moet er in dit geval worden gekozen 
voor de TSA52-100.

13.3.2Reductie op grote hoogte
De Emotron TSA-softstarter kan worden gebruikt op een 
hoogte tot 1.000 m zonder dat er reductie plaatsvindt. 
Boven 1.000 m heeft de dunnere lucht een aantal negatieve 
effecten op de werking van de softstarter en daarom wordt er 
een reductie uitgevoerd.

Bij hoogtes van meer dan 1.000 m is de reductie van de 
nominale stroom 1% per 100 m. De Emotron TSA-
softstarter kan worden gebruikt tot 4.000 m, waarbij de 
softstarter alleen kan worden bediend bij 70% van de 
nominale stroom waarvoor het apparaat oorspronkelijk was 
gebouwd.

Tabel 42

Normaal bedrijf

Omgevingstemperatuur
0 °C tot 40 °C
(Max. 55 °C door reductie 2%/°C boven 40 °C, zie 13.3.1)

Atmosferische druk 86 - 106 kPa
Relatieve vochtigheid Max. 95%, niet condenserend

Hoogte
Max 1.000 m
(Max. 4.000 m door reductie 1%/100 m boven 1.000 m; met I/O-print max. 2.000 m. Zie 13.3.2)

Trillingen
Conform IEC 60721-3-3: 
Mechanische condities, Klasse 3M4 (2 - 9 Hz, 3,0 mm en 9 - 20 Hz, volgens 1 g (10 m/s2))

Verontreiniging

Conform IEC 60721-3-3: 
Chemisch actieve stoffen, Klasse 3C3 (gelijkmatige coating - alle printplaten zijn voorziening van 
een coating)
Mechanische actieve stoffen, Klasse 3S1 (geen zand; stof <0,01 mg/m3, afgezet <0,4 mg/(m2*h))
Biologische condities, Klasse 3B1 (geen gevaar voor schadelijke biologische aanvallen - schimmels, 
dieren, enz.)

Opslag

Omgevingstemperatuur -25 °C tot +70 °C
Atmosferische druk 86 - 106 kPa
Relatieve vochtigheid Max. 95%, niet condenserend

WAARSCHUWING!
De klokbatterij (zie  3.2, pagina 14) moet 
worden vervangen door een batterij van het 
type BR2032 om bestand te zijn tegen 
temperaturen boven 40 °C. 

LET OP: Als de eenheid een I/O-print heeft, is de 
maximale hoogte met reductie 2.000 m.
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Voorbeeld:
Een motor met de volgende gegevens wordt op een hoogte 
van 2.100 m gebruikt:

Spanning: 400 V
Stroom: 42 A (normaal bedrijf )
Vermogen: 22 kW

Vanwege de grote hoogte is het TSA-model 52-042 niet 
meer geschikt voor dit doeleinde.

De reductie van 1%/100 m wordt berekend voor de hoogte 
boven de gespecificeerde hoogte:

2.100 - 1.000 = 1.100 meter boven de gespecificeerde 
hoogte, wat het volgende geeft:

(1.100 m/100 m) x 1% = 11%

Daarom moet de nominale stroom worden verlaagd met 
11%. 

Het volgende model met een hogere specificatie, de TSA52-
056 die is gespecificeerd voor een nominale stroom van 56 
A, wordt verlaagd tot:

56 A - (11% x 56 A) = 49,8 A, wat ruim boven de vereiste 
42 A ligt en daarom moet in dit geval de TSA52-056 
worden gekozen.
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13.4 Voedings- en signaalstekkers

Tabel 43 Powerboard-aansluitingen

Aansl.
klem
klem

Functie Elektrische eigenschappen

PE Aarding Beschermende aarding
N

Besturingsvoeding 100-240 VAC ±10% 
L

21 NO Programmeerbaar relais 1. Fabrieksinstelling is 
“Bedrijf” met indicatie door sluitcontact op aansluit-
klemmen 21 - 22.

1-polig sluitcontact (NO), 250 VAC 8 A of 24 VDC 8 A resi-
stief, 250 VAC, 3 A inductief. Zie Waarschuwing.22 C

23 NO Programmeerbaar relais 2. Fabrieksinstelling is 
“Uit” met indicatie door sluitcontact op aansluit-
klemmen 23 - 24.

1-polig sluitcontact (NO), 250 VAC 8 A of 24 VDC 8 A resi-
stief, 250 VAC, 3 A inductief. Zie Waarschuwing.24 C

31 NO Programmeerbaar relais 3. Fabrieksinstelling is C 
“Trip”. Indicatie door sluitcontact op aansluitklem-NC 
men 31 - 32 en openingscontact op 32 - 33.

1-polig wisselcontact (NO/NC), 250 VAC 8 A of 24 VDC 8 A 
resistief, 250 VAC, 3 A inductief. Zie Waarschuwing.

32
33

69-70 Ingang thermistor PTC Alarmniveau 2,4 k. Uitschakelniveau 2,2 k. 

Tabel 44 Aansluitingen controlprint

Aansl.
klem

Functie Elektrische eigenschappen

11 Digitale ingang 1. Fabrieksinstelling is "Run rechts" 0-4 V --> 0; 8-27 V--> 1. Max. 37 V gedurende 10 sec. 
Impedantie tot 0 VDC: <3.3 VDC: 4.7 k. - >3.3 VDC: 3.6 k12 Digitale ingang 2. Fabrieksinstelling is “Stop”.

13 Voeding stuursignalen naar analoge ingang.
+10 VDC ±5%. Max. stroom van +10 VDC: 10 mA. 
Bestand tegen kortsluiting en overbelasting.

14
Analoge ingang, 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA en 4-20 
mA/digitale ingang. S1 jumper voor selectie U/I.

Impedantie naar spanningssignaal aansluitklem 15 (0 VDC): 
20 k, stroomsignaal: 250 .

15 GND (common) 0 VDC signaalaarde

16 Digitale ingang 3. Fabrieksinstelling is “ParSet kz 1” 0-4 V --> 0; 8-27 V--> 1. Max. 37 V gedurende 10 sec. 
Impedantie tot 0 VDC: <3.3 VDC: 4.7 k. - >3.3 VDC: 3.6 k17 Digitale ingang 4. Fabrieksinstelling is “Reset”

18
Stuursignaalvoeding 1, spanning naar digitale 
ingang.

+24 VDC ±5%. Max. stroom van +24 VDC = 50 mA. 
Bestand tegen kortsluiting en overbelasting.

19 Analoge uitgang. Fabrieksinstelling is “Stroom”.
Analoge uitgang: 
0-10 V, 2-10 V; min belastingsimpedantie 700  
0-20 mA en 4-20 mA; max belastingsimpedantie 500 

20
Stuursignaalvoeding 2, spanning naar digitale 
ingang.

+24 VDC ±5%. Max. stroom van +24 VDC = 50 mA. 
Bestand tegen kortsluiting en overbelasting.

WAARSCHUWING!
Hetzelfde externe voedingsspanningsniveau 
(max 24 VDC of max 250 VAC) moet worden 
gebruikt voor alle drie uitgangsrelais 
(aansluitklemmen 21-33). Meng 
wisselstroom en gelijkstroom niet.

Zorg dat u hetzelfde spanningsniveau binnen dit deel 
van de aansluitklem gebruikt, anders kan de softstarter 
beschadigd raken.
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Bijlage 1: Menulijst

Dit is een lijst met menuparameters voor Emotron TSA en 
hun fabrieksinstellingen, samen met communicatie-
instellingen voor de belangrijkste busformaten. 

U kunt een complete lijst met informatie over 
communicatiegegevens en parametersets downloaden via 
www. cgglobal.com of www.emotron.com.

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen

100 Startvenster 9999 pagina 58

110 1e Regel El Vermogen 43001 UInt UInt

120 2e Regel Stroom 43002 UInt UInt

200 Hoofdinst pagina 59

210 Bedrijf pagina 59

211 Taal English 43011 UInt UInt

212 Kies Motor M1 43012 UInt UInt

215 Stuur Bron

2151 Run/Stp Sig Klemmen 43015 UInt UInt

2152 Jog Signaal Klemmen 43008 UInt UInt

216 Reset Sgnl Klem+Toets 43016 UInt UInt

217 ToetsFunctie

2171 FunctieTts Toggle 43735 UInt UInt

2173 LokRunCtrl Toetsen 43010 UInt UInt

2174 RechtsomTts Rechtsom 43736 UInt UInt

2175 Linksom Tts Uit 43737 UInt UInt

218 Code blokk? 0 43018 UInt, 1=1 UInt

219 Rotatie Rechtsom 43019 UInt UInt

21A Niveau/Flank Flank 43020 UInt UInt

21C Eenheden SI 43750 UInt UInt

220 Motor Data pagina 63

221 Motor Spann [Motor] V 43041 Lang, 1=0,1 V EInt

222 Motor Freq 50 Hz 43042 Long, 1=1Hz EInt

223 Motor Verm [Motor] W 43043 Lang, 1=1W EInt

224 Motor Stroom [Motor] A 43044 Lang, 1=0,1 A EInt

225 Motor RPM [Motor] rpm 43045 UInt, 1=1 rpm UInt

226 Motor Polen [Motor] 43046 Lang, 1=1 EInt

227 Motor Cosφ [Motor] 43047 Lang, 1=0.01 EInt

228 Motor Vent Eigen 43048 UInt UInt

230 Mot beveilig pagina 65

231 Mot I²t Alrm

2311 Mot I²t AA Zachte Trip 43061 UInt UInt

2312 Mot I2t I 100% 43062 Lang, 1=1% EInt

2313 MotI2t Klas 10 43758 UInt UInt

2314 VerbrkThCap 31021 Lang, 1=0,1% EInt

232 PT100 Alarm

2321 PT100 AA Geen actie 43064 UInt UInt

2322 Motor Klasse F 140 °C 43065 UInt UInt

2323 PT100 Ingng PT100 1-3 43761 UInt UInt

233 PTC Alarm

2331 PTC AA Geen actie 43762 UInt UInt

2332 PTC Ingng PbPTC 43763 UInt UInt
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234 StartLimit

2341 StartLim AA Geen actie 43751 UInt UInt

2342 Starts/uur 10 43752 UInt, 1=1 UInt

2343 MinTTusStrt Uit 43753 UInt, 1=1 min UInt

2344 TijdTotStrt min 43754 UInt, 1=1 min UInt

235 EnkFaseLosAA Harde Trip 43755 UInt UInt

236 StroomBegrAA Harde Trip 43756 UInt UInt

240 Set Keuze pagina 71

241 Kies Set A 43022 UInt UInt

242 Copy Set A>B 43021 UInt UInt

243 Fabriek>Set A 43023 UInt UInt

244 Kopie>BP Geen Kopie 43024 UInt UInt

245 Laden uit BP Geen Kopie 43025 UInt UInt

250 Autoreset pagina 71

251 AutorstPog

2511 Aantl Trips Uit 43071 UInt, 1=1 UInt

2512 Aktueel Rst 0 43069 UInt, 1=1 UInt

252 MotProtArst

2521 Motor I²t Uit 43073 Long, 1=1s EInt

2522 PT100 Uit 43078 Long, 1=1s EInt

2523 PTC Uit 43084 Long, 1=1s EInt

2524 Rotor vast Uit 43086 Long, 1=1s EInt

2525 Stroom Lim Uit 43772 Long, 1=1s EInt

253 CommFoutArst Uit 43089 Long, 1=1s EInt

254 ProcProtArst

2541 Max Alarm Uit 43093 Long, 1=1s EInt

2542 MaxVrAlarm Uit 43099 Long, 1=1s EInt

2543 MinVrAlarm Uit 43070 Long, 1=1s EInt

2544 Min Alarm Uit 43091 Long, 1=1s EInt

2549 Ext Alarm 1 Uit 43080 Long, 1=1s EInt

254A Ext Alarm 2 Uit 43097 Long, 1=1s EInt

255 SoftStrtProt

2551 Over Temp Uit 43072 Long, 1=1s EInt

2552 StartLimiet Uit 43771 Long, 1=1s EInt

256 NetSpan Fout

2561 IngangsFase Uit 43773 Long, 1=1s EInt

2562 VoltOnbalns Uit 43096 Long, 1=1s EInt

2563 Overspann Uit 43077 Long, 1=1s EInt

2564 Onderspann Uit 43088 Long, 1=1s EInt

260 Serial Com pagina 75

261 Comm Type RS232 43031 UInt UInt

262 Modbus RTU

2621 Baudrate 9600 43032 UInt UInt

2622 Adres 1 43033 UInt, 1=1 UInt

263 Veldbus

2631 Adres 62 43034 UInt, 1=1 UInt

2632 PrData Mode Basis 43035 UInt UInt

2633 Read/Write RW 43036 UInt UInt

2634 AddPrValues 0 43039 UInt, 1=1 UInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen
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264 Comm Fout pagina 76

2641 CommFout AA Geen actie 43037 UInt UInt

2642 CommFt Tijd 0,5 s 43038 Long, 1=0.1s EInt

265 Ethernet pagina 77

2651 IP Address 0.0.0.0 42701 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42702 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42703 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42704 UInt, 1=1 UInt

2652 MAC Address 00000000000 42705 UInt, 1=1 UInt
00000000000 42706 UInt, 1=1 UInt
00000000000 42707 UInt, 1=1 UInt
00000000000 42708 UInt, 1=1 UInt
00000000000 42709 UInt, 1=1 UInt
00000000000 42710 UInt, 1=1 UInt

2653 Subnet Mask 0.0.0.0 42711 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42712 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42713 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42714 UInt, 1=1 UInt

2654 Gateway 0.0.0.0 42715 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42716 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42717 UInt, 1=1 UInt

0.0.0.0 42718 UInt, 1=1 UInt

2655 DHCP Uit 42719 UInt UInt

266 FB Signaal pagina 77

2661 FB Signaal 1 0 42801 UInt, 1=1 UInt

2662 FB Signaal 2 0 42802 UInt, 1=1 UInt

2663 FB Signaal 3 0 42803 UInt, 1=1 UInt

2664 FB Signaal 4 0 42804 UInt, 1=1 UInt

2665 FB Signaal 5 0 42805 UInt, 1=1 UInt

2666 FB Signaal 6 0 42806 UInt, 1=1 UInt

2667 FB Signaal 7 0 42807 UInt, 1=1 UInt

2668 FB Signaal 8 0 42808 UInt, 1=1 UInt

2669 FB Signaal 9 0 42809 UInt, 1=1 UInt

266A FB Signaal  10 0 42810 UInt, 1=1 UInt

266B FB Signaal 11 0 42811 UInt, 1=1 UInt

266C FB Signaal 12 0 42812 UInt, 1=1 UInt

266D FB Signaal 13 0 42813 UInt, 1=1 UInt

266E FB Signaal 14 0 42814 UInt, 1=1 UInt

266F FB Signaal 15 0 42815 UInt, 1=1 UInt

266G FB Signaal 16 0 42816 UInt, 1=1 UInt

269 FB Status pagina 77

2691 Board Type 31081 UInt, 1=1 UInt

2692 SUP-bit 31082 UInt, 1=1 UInt

2693 State FB 31083 UInt, 1=1 UInt

2694 Serial Nbr 31084 UInt, 1=1 UInt

2695 FirmwareVer 31085 UInt, 1=1 UInt

2696 CRC errors 31086 UInt, 1=1 UInt

2697 MSG errors 31087 UInt, 1=1 UInt

2698 TOUT ctr 31088 UInt, 1=1 UInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen
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2699 FB Input 31089 UInt, 1=1 UInt

269A FB Output 31090 UInt, 1=1 UInt

269B Last instno 31091 UInt, 1=1 UInt

300 Proces pagina 78

310 Ref Inst/Kyk 31002
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1=0.001, 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

320 Proc Setting

321 Proce Bron Uit 43302 UInt UInt

322 Proc Eenheid Uit 43303 UInt UInt

323 Gebr.Eenheid 0 43304 UInt UInt

43305 UInt UInt

43306 UInt UInt

43307 UInt UInt

43308 UInt UInt

43309 UInt UInt

324 Proces Min 0 43310
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1=0.001, 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

325 Proces Max 10 43311
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1=0.001, 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

330 StartInstel pagina 80

331 StartMethode Lin Koppel 43701 UInt, 1=1 UInt

332 Aanv Koppel 10% 43702 UInt, 1=1% UInt

333 Eind Koppel 150% 43703 UInt, 1=1% UInt

334 Aanv Spann 30% 43704 UInt, 1=1% UInt

335 Stroom Begr Uit 43705 UInt, 1=1% UInt

336 Start Tijd 10 s 43706 UInt, 1=1 s UInt

337 Verh Koppel

3371 VK StrBegr Uit 43707 UInt, 1=1% UInt

3372 VK Tijd 1 s 43708 UInt, 1=0,1 s UInt

340 StopInstel pagina 83

341 Stop Methode Uitlopen 43721 UInt, 1=1 UInt

342 EindkoppelSt 0% 43722 UInt, 1=1% UInt

343 StopSpanning 100% 43723 UInt, 1=1% UInt

344 Rem Methode Dyn Vect Rem 43724 UInt, 1=1 UInt

345 Stop Tijd 10 s 43725 UInt, 1=1 s UInt

346 OmkStrmVertr 0,5 s 43726 UInt, 1=0,001 UInt

347 Brk Strength 75% 43727 UInt, 1=1% UInt

348 DCR kracht 15% 43728 UInt, 1=1% UInt

349 OverschNrDCR 30% 43729 UInt, 1=1% UInt

34A DC Rem fases

350 Jog pagina 85

351 JogToeren R 10% 43731 UInt, 1=1% UInt

352 JogToeren L 10% 43732 UInt, 1=1% UInt

400 Monitor/Prot pagina 86

410 Last Monitor

411 Max Alarm

4111 MaxAlarmAct Geen actie 43775 UInt UInt

4112 MaxAlarmNiv 116% 43776 Lang, 1=1% EInt

4113 MaxAlrmVert 0,5 s 43330 Long, 1=0.1s EInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen
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412 Max VoorAlrm pagina 87

4121 MaxPreAlAct Geen actie 43777 UInt UInt

4122 MaxPreAlLev 108% 43778 Lang, 1=1% EInt

4123 MaxVrAlrVrt 0,5 s 43331 Long, 1=0.1s EInt

413 Min Vooralrm

4131 MinVrAlrAct Geen actie 43779 UInt UInt

4132 MinVrAlNivo 92% 43742 Lang, 1=1% EInt

4133 MinVrAlrVrt 0,5 s 43332 Long, 1=0.1s EInt

414 Min Alarm pagina 88

4141 MinAlarmAct Geen actie 43743 UInt UInt

4142 MinAlrmNivo 84% 43744 Lang, 1=1% EInt

4143 MinAlrmVert 0,5 s 43333 Long, 1=0.1s EInt

416 Startvertr. 10 s 43324 Long, 1=1s EInt

417 Autoset

4171 MaxAlarmMar 16% 43326 Lang, 1=1% EInt

4172 MaxVrAlrMar 8% 43327 Lang, 1=1% EInt

4173 MinVrAlrMar 8% 43328 Lang, 1=1% EInt

4174 MinAlarm Mar 16% 43329 Lang, 1=1% EInt

4175 AutosetAlrm Nee 43334 UInt UInt

4176 Normaal Last Uit 43335 UInt, 1=1 UInt

420 ProcesBeveil pagina 90

421 Ext Alarm

4211 ExtAlarm1AA Harde Trip 43081 UInt UInt

4212 ExtAlarm2AA Harde Trip 43764 UInt UInt

422 Rotor Vast

4221 RotVast AA Geen actie 43362 UInt UInt

4222 RotVast Tyd 5,0 s 43757 UInt, 1=0,1 s UInt

4223 RotorVast I 480% 43759 UInt, 1=1% UInt

430 NetSpannBev pagina 91

431 VoltOnbalns

4311 SpanOnbalAA Geen actie 43765 UInt UInt

4312 OnbalansNiv 10% 43560 UInt, 1=1% UInt

4313 SpanOnbVert 1 s 43561 UInt, 1=1 s UInt

432 Overspann

4321 OverspannAA Geen actie 43766 UInt UInt

4322 OverspNivo 115% 43562 UInt, 1=1% UInt

4323 OverspVertr 1 s 43563 UInt, 1=1 s UInt

433 Onderspann.

4331 OnderspanAA Geen actie 43767 UInt UInt

4332 OnderspNivo 85% 43564 UInt, 1=1% UInt

4333 OnderspVert 1 s 43565 UInt, 1=1 s UInt

434 FaseOmkAlrm

4341 FaseOmk AA Geen actie 43768 UInt UInt

4342 ToegestVolg L123 43566 1=1

500 I/O pagina 93

510 An ingangen pagina 93

511 AnIn Funct ProcesWaard 43201 UInt UInt

512 AnIn Setup 4-20 mA 43202 UInt UInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen
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513 AnIn Advan

5131 AnIn Min 4 mA 43203 Lang, 1=0.01 EInt

5132 AnIn Max 20mA 43204 Lang, 1=0.01 EInt

5134 AnIn FcMin Min 43206 UInt UInt

5135 AnIn WaMin 0 43541
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1=0.001, 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

5136 AnIn FcMax Max 43207 UInt UInt

5137 AnIn WaMax 0 43551
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1=0.001, 1rpm, 1%, 1°C, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

5139 AnIn Filt 0,1 s 43209
Lang, 
1=0,001 s

EInt

513A AnInAktief Aan 43210 UInt UInt

520 Digi Ingangen pagina 96

521 DigIn 1 Run Rechts 43241 UInt UInt

522 DigIn 2 Stop 43242 UInt UInt

523 DigIn 3 ParSet kz 1 43243 UInt UInt

524 DigIn 4 Reset 43244 UInt UInt

529 B1 DigIn 1 Uit 43501 UInt UInt

52A B1 DigIn 2 Uit 43502 UInt UInt

52B B1 DigIn 3 Uit 43503 UInt UInt

52C B2 DigIn 1 Uit 43504 UInt UInt

52D B2 DigIn 2 Uit 43505 UInt UInt

52E B2 DigIn 3 Uit 43506 UInt UInt

530 An Uitgangen pagina 97

531 AnOut Fc Stroom 43251 UInt UInt

532 AnOut Setup 4-20 mA 43252 UInt UInt

533 AnOut Advan

5331 AnOut Min 4 mA 43253 Lang, 1=0.01 EInt

5332 AnOut Max 20mA 43254 Lang, 1=0.01 EInt

5334 AnOutFcMin Min 43256 UInt UInt

5335 AnOutWaMin 0 43545
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

5336 AnOutFcMax Max 43257 UInt UInt

5337 AnOutWaMax 0 43555
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.001 
zoals ingesteld in  [322]

550 Relais pagina 99

551 Relais 1 Bedrijf 43273 UInt UInt

552 Relais 2 Uit 43274 UInt UInt

553 Relais 3 Trip 43275 UInt UInt

554 B1 Relais 1 Uit 43511 UInt UInt

555 B1 Relais 2 Uit 43512 UInt UInt

556 B1 Relais 3 Uit 43513 UInt UInt

557 B2 Relais 1 Uit 43514 UInt UInt

558 B2 Relais 2 Uit 43515 UInt UInt

559 B2 Relais 3 Uit 43516 UInt UInt

55D Relais Advan

55D1 Relais1Mode N.O 43276 UInt UInt

55D2 Relais2Mode N.O 43277 UInt UInt

55D3 Relais3Mode N.O 43278 UInt UInt

55D4 B1R1 Mode N.O 43521 UInt UInt

55D5 B1R2 Mode N.O 43522 UInt UInt
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55D6 B1R3 Mode N.O 43523 UInt UInt

55D7 B2R1 Mode N.O 43524 UInt UInt

55D8 B2R2 Mode N.O 43525 UInt UInt

55D9 B2R3 Mode N.O 43526 UInt UInt

560 Virtueel I/O pagina 102

561 VIO 1 Doel Uit 43281 UInt UInt

562 VIO 1 Bron Uit 43282 UInt UInt

563 VIO 2 Doel Uit 43283 UInt UInt

564 VIO 2 Bron Uit 43284 UInt UInt

565 VIO 3 Doel Uit 43285 UInt UInt

566 VIO 3 Bron Uit 43286 UInt UInt

567 VIO 4 Doel Uit 43287 UInt UInt

568 VIO 4 Bron Uit 43288 UInt UInt

569 VIO 5 Doel Uit 43289 UInt UInt

56A VIO 5 Bron Uit 43290 UInt UInt

56B VIO 6 Doel Uit 43291 UInt UInt

56C VIO 6 Bron Uit 43292 UInt UInt

56D VIO 7 Doel Uit 43293 UInt UInt

56E VIO 7 Bron Uit 43294 UInt UInt

56F VIO 8 Doel Uit 43295 UInt UInt

56G VIO 8 Bron Uit 43296 UInt UInt

600 Logic&Timers pagina 103

610 Comparators

611 CA1 Setup

6111 CA1 Waarde Stroom 43400 UInt UInt

6112 CA1 NivoHi 30 43401
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6113 CA1 NivoLO 20 43402
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6114 CA1 Type Hysteresis 43403 UInt UInt

6116 CA1SetVertr 00:00:00 43405 UInt, 1=1h UInt

43406 UInt, 1=1 m UInt

43407 UInt, 1=0,1 s Uint

6117 CA1RstVertr 00:00:00 43408 UInt, 1=1h UInt

43409 UInt, 1=1 m UInt

43410 UInt, 1=0,1 s Uint

6118 CA1TmrWaard 00:00:00 42600 UInt, 1=1h UInt

42601 UInt, 1=1 m UInt

42602 UInt, 1=0,1 s Uint

612 CA2 Setup pagina 107

6121 CA2 Waarde Stroom 43411 UInt UInt

6122 CA2 NivoHi 30 43412
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6123 CA2 NivoLO 20 43413
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6124 CA2 Type Hysteresis 43414 UInt UInt

6126 CA2SetVertr 00:00:00 43416 UInt, 1=1h UInt

43417 UInt, 1=1 m UInt

43418 UInt, 1=0,1 s Uint
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6127 CA2RstVertr 00:00:00 43419 UInt, 1=1h UInt

43420 UInt, 1=1 m UInt

43421 UInt, 1=0,1 s Uint

6128 CA2TmrWaard 00:00:00 42603 UInt, 1=1h UInt

42604 UInt, 1=1 m UInt

42605 UInt, 1=0,1 s Uint

613 CA3 Setup pagina 107

6131 CA3 Waarde Stroom 43422 UInt UInt

6132 CA3 NivoHi 30 43423
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6133 CA3 NivoLO 20 43424
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6134 CA3 Type Hysteresis 43425 UInt UInt

6136 CA3SetVertr 00:00:00 43427 UInt, 1=1h UInt

43428 UInt, 1=1 m UInt

43429 UInt, 1=0,1 s Uint

6137 CA3RstVertr 00:00:00 43430 UInt, 1=1h UInt

43431 UInt, 1=1 m UInt

43432 UInt, 1=0,1 s Uint

6138 CA3TmrWaard 00:00:00 42606 UInt, 1=1h UInt

42607 UInt, 1=1 m UInt

42608 UInt, 1=0,1 s Uint

614 CA4 I Setup pagina 107

6141 CA4 Waarde Stroom 43433 UInt UInt

6142 CA4 NivoHi 30 43434
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in [322]

6143 CA4 NivoLO 20 43435
Long, 1= zie 
Opmerking

EInt
1W, 0.1Hz, 0.1A, 0.1V, 1rpm, 1%, 0.1°C, 
1kWh, 1h, 0.001 zoals ingesteld in  [322]

6144 CA4 Type Hysteresis 43436 UInt UInt

6146 CA4SetVertr 00:00:00 43438 UInt, 1=1h UInt

43439 UInt, 1=1 m UInt

43440 UInt, 1=0,1 s Uint

6147 CA4RstVertr 00:00:00 43441 UInt, 1=1h UInt

43442 UInt, 1=1 m UInt

43443 UInt, 1=0,1 s Uint

6148 CA4TmrWaard 00:00:00 42609 UInt, 1=1h UInt

42610 UInt, 1=1 m UInt

42611 UInt, 1=0,1 s Uint

615 CD1 Setup pagina 107

6151 CD1 Bedrijf 43444 UInt UInt

6152 CD1SetVertr 00:00:00 43445 UInt, 1=1h UInt

43446 UInt, 1=1 m UInt

43447 UInt, 1=0,1 s Uint

6153 CD1RstVertr 00:00:00 43448 UInt, 1=1h UInt

43449 UInt, 1=1 m UInt

43450 UInt, 1=0,1 s Uint

6154 CD1TmrWaard 00:00:00 42612 UInt, 1=1h UInt

42613 UInt, 1=1 m UInt

42614 UInt, 1=0,1 s Uint

616 CD2 Setup pagina 107

6161 CD2 DigIn 1 43451 UInt UInt
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6162 CD2SetVertr 00:00:00 43452 UInt, 1=1h UInt

43453 UInt, 1=1 m UInt

43454 UInt, 1=0,1 s Uint

6163 CD2RstVertr 00:00:00 43455 UInt, 1=1h UInt

43456 UInt, 1=1 m UInt

43457 UInt, 1=0,1 s Uint

6164 CD2TmrWaard 00:00:00 42615 UInt, 1=1h UInt

42616 UInt, 1=1 m UInt

42617 UInt, 1=0,1 s Uint

617 CD3 Setup pagina 107

6171 CD3 Trip 43458 UInt UInt

6172 CD3SetVertr 00:00:00 43459 UInt, 1=1h UInt

43460 UInt, 1=1 m UInt

43461 UInt, 1=0,1 s Uint

6173 CD3RstVertr 00:00:00 43462 UInt, 1=1h UInt

43463 UInt, 1=1 m UInt

43464 UInt, 1=0,1 s Uint

6174 CD3TmrWaard 00:00:00 42618 UInt, 1=1h UInt

42619 UInt, 1=1 m UInt

42620 UInt, 1=0,1 s Uint

618 CD4 Setup pagina 107

6181 CD4 Bereid 43465 UInt UInt

6182 CD4SetVertr 00:00:00 43466 UInt, 1=1h UInt

43467 UInt, 1=1 m UInt

43468 UInt, 1=0,1 s Uint

6183 CD4RstVertr 00:00:00 43469 UInt, 1=1h UInt

43470 UInt, 1=1 m UInt

43471 UInt, 1=0,1 s Uint

6184 CD4TmrWaard 00:00:00 42621 UInt, 1=1h UInt

42622 UInt, 1=1 m UInt

42623 UInt, 1=0,1 s Uint

620 logischeFunc pagina 108

621 Logisch 1

6211 L1 Expr ((1.2).3).4 43472 UInt UInt

6212 L1 Input 1 CA1 43473 UInt UInt

6213 L1 Op 1 & 43474 UInt UInt

6214 L1 Input 2 !A2 43475 UInt UInt

6215 L1 Op 2 & 43476 UInt UInt

6216 L1 Input 3 CA3 43477 UInt UInt

6217 L1 Op 3 & 43478 UInt UInt

6218 L1 Input 4 CA4 43479 UInt UInt

6219 L1 SetVertr 00:00:00 43480 UInt, 1=1h UInt

00:00:00 43481 UInt, 1=1 m UInt

00:00:00 43482 UInt, 1=0,1 s Uint

621A L1 RstVertr 43483 UInt, 1=1h UInt

43484 UInt, 1=1 m UInt

43485 UInt, 1=0,1 s Uint
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621B L1 TmrWaard 42624 UInt, 1=1h UInt

42625 UInt, 1=1 m UInt

42626 UInt, 1=0,1 s Uint

622 Logisch 2 pagina 111

6221 L2 Expr ((1.2).3).4 43486 UInt UInt

6222 L2 Input 1 CA1 43487 UInt UInt

6223 L2 Op 1 & 43488 UInt UInt

6224 L2 Input 2 !A2 43489 UInt UInt

6225 L2 Op 2 & 43490 UInt UInt

6226 L2 Input 3 CA1 43491 UInt UInt

6227 L2 Op 3 & 43492 UInt UInt

6228 L2 Input 4 !A2 43493 UInt UInt

6229 L2 SetVertr 00:00:00 43494 UInt, 1=1h UInt

43495 UInt, 1=1 m UInt

43496 UInt, 1=0,1 s Uint

622A L2 RstVertr 00:00:00 43497 UInt, 1=1h UInt

43498 UInt, 1=1 m UInt

43499 UInt, 1=0,1 s Uint

622B L2 TmrWaard 00:00:00 42627 UInt, 1=1h UInt

42628 UInt, 1=1 m UInt

42629 UInt, 1=0,1 s Uint

623 Logisch 3 pagina 111

6231 L3 Expr ((1.2).3).4 43780 UInt UInt

6232 L3 Input 1 CA1 43781 UInt UInt

6233 L3 Op 1 & 43782 UInt UInt

6234 L3 Input 2 !A2 43783 UInt UInt

6235 L3 Op 2 & 43784 UInt UInt

6236 L3 Input 3 CA3 43785 UInt UInt

6237 L3 Op 3 & 43786 UInt UInt

6238 L3 Input 4 CA4 43787 UInt UInt

6239 L3 SetVertr 00:00:00 43788 UInt, 1=1h UInt

43789 UInt, 1=1 m UInt

43790 UInt, 1=0,1 s Uint

623A L3 RstVertr 00:00:00 43791 UInt, 1=1h UInt

43792 UInt, 1=1 m UInt

43793 UInt, 1=0,1 s Uint

623B L3 TmrWaard 00:00:00 42630 UInt, 1=1h UInt

42631 UInt, 1=1 m UInt

42632 UInt, 1=0,1 s Uint

624 Logisch 4 pagina 111

6241 L4 Expr ((1.2).3).4 43794 UInt UInt

6242 L4 Input 1 CA1 43795 UInt UInt

6243 L4 Op 1 & 43796 UInt UInt

6244 L4 Input 2 !A2 43797 UInt UInt

6245 L4 Op 2 & 43798 UInt UInt

6246 L4 Input 3 CA1 43799 UInt UInt

6247 L4 Op 3 & 43800 UInt UInt

6248 L4 Ingang 4 !A2 43801 UInt UInt

6249 L4 SetVertr 00:00:00 43802 UInt, 1=1h UInt
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43803 UInt, 1=1 m UInt

43804 UInt, 1=0,1 s Uint

624A L4 RstVertr 00:00:00 43805 UInt, 1=1h UInt

43806 UInt, 1=1 m UInt

43807 UInt, 1=0,1 s Uint

624B L4 TmrWaard 00:00:00 42633 UInt, 1=1h UInt

42634 UInt, 1=1 m UInt

42635 UInt, 1=0,1 s Uint

630 Timers pagina 112

631 Timer1

6311 Timer1 Trig Uit 43808 UInt UInt

6312 Timer1 Mode Vertraging 43809 UInt UInt

6313 Timer1 Vert 00:00:00 43810 UInt, 1=1h UInt

43811 UInt, 1=1 m UInt

43812 UInt, 1=0,1 s Uint

6314 Timer1 T1 00:00:00 43813 UInt, 1=1h UInt

43814 UInt, 1=1 m UInt

43815 UInt, 1=0,1 s Uint

6315 Timer1 T2 00:00:00 43816 UInt, 1=1h UInt

43817 UInt, 1=1 m UInt

43818 UInt, 1=0,1 s Uint

6316 Timer1Waard 00:00:00 42636 UInt, 1=1h UInt

42637 UInt, 1=1 m UInt

42638 UInt, 1=0,1 s Uint

632 Timer2 pagina 113

6321 Timer2 Trig Uit 43819 UInt UInt

6322 Timer2 Mode Vertraging 43820 UInt UInt

6323 Timer2 Vert 00:00:00 43821 UInt, 1=1h UInt

43822 UInt, 1=1 m UInt

43823 UInt, 1=0,1 s Uint

6324 Timer2 T1 00:00:00 43824 UInt, 1=1h UInt

43825 UInt, 1=1 m UInt

43826 UInt, 1=0,1 s Uint

6325 Timer2 T2 00:00:00 43827 UInt, 1=1h UInt

43828 UInt, 1=1 m UInt

43829 UInt, 1=0,1 s Uint

6326 Timer2Waard 00:00:00 42639 UInt, 1=1h UInt

42640 UInt, 1=1 m UInt

42641 UInt, 1=0,1 s Uint

633 Timer3 pagina 113

6331 Timer3 Trig Uit 43830 UInt UInt

6332 Timer3 Mode Vertraging 43831 UInt UInt

6333 Timer3 Vert 00:00:00 43832 UInt, 1=1h UInt

43833 UInt, 1=1 m UInt

43834 UInt, 1=0,1 s Uint

6334 Timer3 T1 00:00:00 43835 UInt, 1=1h UInt

43836 UInt, 1=1 m UInt

43837 UInt, 1=0,1 s Uint
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6335 Timer3 T2 00:00:00 43838 UInt, 1=1h UInt

43839 UInt, 1=1 m UInt

43840 UInt, 1=0,1 s Uint

6336 Timer3Waard 00:00:00 42642 UInt, 1=1h UInt

42643 UInt, 1=1 m UInt

42644 UInt, 1=0,1 s Uint

634 Timer4 pagina 113

6341 Timer4 Trig Uit 43841 UInt UInt

6342 Timer4 Mode Vertraging 43842 UInt UInt

6343 Timer4 Vert 00:00:00 43843 UInt, 1=1h UInt

43844 UInt, 1=1 m UInt

43845 UInt, 1=0,1 s Uint

6344 Timer4 T1 00:00:00 43846 UInt, 1=1h UInt

43847 UInt, 1=1 m UInt

43848 UInt, 1=0,1 s Uint

6345 Timer4 T2 00:00:00 43849 UInt, 1=1h UInt

43850 UInt, 1=1 m UInt

43851 UInt, 1=0,1 s Uint

6346 Timer4Waard 00:00:00 42645 UInt, 1=1h UInt

42646 UInt, 1=1 m UInt

42647 UInt, 1=0,1 s Uint

640 Flip flops pagina 113

641 Flip flop 1

6411 F1 mode Reset 43852 UInt UInt

6412 F1 set Uit 43853 UInt UInt

6413 F1 reset Uit 43854 UInt UInt

6414 F1 Set Vert 00:00:00 43855 UInt, 1=1h UInt

43856 UInt, 1=1 m UInt

43857 UInt, 1=0,1 s Uint

6415 F1 Rst Vert 00:00:00 43858 UInt, 1=1h UInt

43859 UInt, 1=1 m UInt

43860 UInt, 1=0,1 s Uint

6416 F1 TmrWaard 00:00:00 42648 UInt, 1=1h UInt

42649 UInt, 1=1 m UInt

42650 UInt, 1=0,1 s Uint

642 Flip flop 2 pagina 115

6421 F2 mode Reset 43861 UInt UInt

6422 F2 set Uit 43862 UInt UInt

6423 F2 reset Uit 43863 UInt UInt

6424 F2 Set Vert 00:00:00 43864 UInt, 1=1h UInt

43865 UInt, 1=1 m UInt

43866 UInt, 1=0,1 s Uint

6425 F2 Rst Vert 00:00:00 43867 UInt, 1=1h UInt

43868 UInt, 1=1 m UInt

43869 UInt, 1=0,1 s Uint

6426 F2 TmrWaard 00:00:00 42651 UInt, 1=1h UInt

42652 UInt, 1=1 m UInt

42653 UInt, 1=0,1 s Uint

643 Flip flop 3 pagina 115
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6431 F3 mode Set 43870 UInt UInt

6432 F3 set Uit 43871 UInt UInt

6433 F3 reset Uit 43872 UInt UInt

6434 F3 Set Vert 00:00:00 43873 UInt, 1=1h UInt

43874 UInt, 1=1 m UInt

43875 UInt, 1=0,1 s Uint

6435 F3 Res Vert 00:00:00 43876 UInt, 1=1h UInt

43877 UInt, 1=1 m UInt

43878 UInt, 1=0,1 s Uint

6436 F3 TmrWaard 00:00:00 42654 UInt, 1=1h UInt

42655 UInt, 1=1 m UInt

42656 UInt, 1=0,1 s Uint

644 Flip flop 4 pagina 115

6441 F4 mode Flank 43879 UInt UInt

6442 F4 set Uit 43880 UInt UInt

6443 F4 reset Uit 43881 UInt UInt

6444 F4 Set Vert 00:00:00 43882 UInt, 1=1h UInt

43883 UInt, 1=1 m UInt

43884 UInt, 1=0,1 s Uint

6445 F4 Res Vert 00:00:00 43885 UInt, 1=1h UInt

43886 UInt, 1=1 m UInt

43887 UInt, 1=0,1 s Uint

6446 F4 TmrWaard 00:00:00 42657 UInt, 1=1h UInt

42658 UInt, 1=1 m UInt

42659 UInt, 1=0,1 s Uint

650 Tellers pagina 116

651 Teller 1

6511 C1 Trig Uit 43888 UInt UInt

6512 C1 Reset Uit 43889 UInt UInt

6513 T1TripWaard 0 43890 UInt, 1=1 UInt

6514 C1 Waarde 31070 UInt, 1=1 UInt

652 Teller 2

6521 C2 Trig Uit 43891 UInt UInt

6522 C2 Reset Uit 43892 UInt UInt

6523 T2TripWaard 0 43893 UInt, 1=1 UInt

6524 C2 Waarde 31071 UInt, 1=1 UInt

660 Klok logic pagina 117

661 Klok 1

6611 Klok1TydAan 00:00:00 43600 Lang, 1=1 u EInt

43601 Lang, 1=1 m EInt

43602 Long, 1=1s EInt

6612 Klok1TydUit 00:00:00 43603 Lang, 1=1 u EInt

43604 Lang, 1=1 m EInt

43605 Long, 1=1s EInt

6613 Klok1DatumA 0 43606 Lang, 1=1 EInt

6614 Klok1DatumU 0 43609 Lang, 1=1 EInt

6615 Klk1Weekdag 0 43612 UInt, 1=1 UInt
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662 Klok 2 pagina 117

6621 Klok2TydAan 00:00:00 43615 Lang, 1=1 u EInt

43616 Lang, 1=1 m EInt

43617 Long, 1=1s EInt

6622 Klok2TydUit 00:00:00 43618 Lang, 1=1 u EInt

43619 Lang, 1=1 m EInt

43620 Long, 1=1s EInt

6623 Klok2DatumA 0 43621 Lang, 1=1 EInt

6624 Klok2DatumU 0 43624 Lang, 1=1 EInt

6625 Klk2Weekdag 0 43627 Lang, 1=1 EInt

700 Bedrf/Status pagina 118

710 Bedrijf

71X Ref Inst/Kyk 31000 Lang, EInt

711 ProcesWaard 31002 Lang, EInt

713 Koppel 31003 Lang, 1=0,1 EInt

714 Koppel 31004 Lang, 1=1% EInt

715 Asvermogen 31005 Lang, 1=1W EInt

716 Asvermogen 31006 UInt, 1=1% UInt

717 El Vermogen 31007 Lang, 1=1W EInt

718 RMS Stroom 31008 Lang, 1=0,1 A EInt

719 L Netspann 31009 Lang, 1=0,1 V EInt

71A Koell.Temp 31010 Lang, 1=0,1 EInt

71B PT100B1 123 31011 Lang, 1=1 °C EInt

31012 Lang, 1=1 °C EInt

31013 Lang, 1=1 °C EInt

71C PT100B2 123 31014 Lang, 1=1 °C EInt

31015 Lang, 1=1 °C EInt

31016 Lang, 1=1 °C EInt

71D Stroom I1 31017 Lang, 1=0,1 A EInt

71E Stroom I2 31018 Lang, 1=0,1 A EInt

71F Stroom I3 31019 Lang, 1=0,1 A EInt

71G L12 Spann 31020 Lang, 1=0,1 V EInt

71H L13 Spann 31021 Lang, 1=0,1 V EInt

71I L23 Spann 31022 Lang, 1=0,1 V EInt

71J FaseVolgord 31023 UInt UInt

71K VerbrkThCap 31024 Lang, 1=0,1% EInt

720 Status pagina 119

721 TSA Status 31025 UInt UInt

722 Waarsch 31026 UInt UInt

723 DigInStatus 31027 UInt, 1=1 UInt

724 RelayStatus 31028 UInt, 1=1 UInt

725 Analoog In 31029 Lang, 1=1% EInt

726 Analoog Uit 31030 Lang, 1=1% EInt

727 IO StatusB1 31031 UInt, 1=1 UInt

728 IO StatusB2 31032 UInt, 1=1 UInt

72A CA1-4 31050 UInt, 1=1 UInt

72B CD1-4 31051 UInt, 1=1 UInt

72C Logic 1-4 31052 UInt, 1=1 UInt

72D Timer 1-4 31053 UInt, 1=1 UInt
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72E FlipFlop1-4 31072 UInt, 1=1 UInt

72F Teller 1-2 31073 UInt, 1=1 UInt

72G TijdTotStrt 31036 UInt, 1=1 min UInt

730 OpgslWaard pagina 122

731 Run Tijd 00:00:00 31074 Lang, 1=1 u EInt

31075 Lang, 1=1 m EInt

31076 Long, 1=1s EInt

7311 Rst RunTijd Nee 7 UInt UInt

732 Netsp. Tijd 00:00:00 31077 Lang, 1=1 u EInt

31078 Lang, 1=1 m EInt

31079 Long, 1=1s EInt

733 Energie ...kWh 31080 Lang, 1=1 Wh EInt

7331 Rst Energy Nee 6 UInt UInt

740 Klok pagina 123

741 Tijd 00:00:00 42920 Lang, 1=1 u EInt

42921 Lang, 1=1 m EInt

42922 Long, 1=1s EInt

742 Datum 0 42923 Lang, 1=1 EInt

743 Weekdag Maandag 42926 Lang EInt

744 Zomertijd Nee 43058 UInt UInt

800 Tripgeheugen Zie Bijlage 2 voor pagina 123

810 (Tripgeheugenlij

810 Tripmelding 31101 UInt, 1=1 UInt

811 Bedrijf

8111 ProcesWaard 31102 Lang, EInt

8113 Koppel 31104 Lang, 1=0,1 EInt

8114 Koppel 31105 Lang, 1=1% EInt

8115 Asvermogen 31106 Lang, 1=1W EInt

8116 Asvermogen% 31107 UInt, 1=1% UInt

8117 El Vermogen 31108 Lang, 1=1W EInt

8118 RMS Stroom 31109 Lang, 1=0,1 A EInt

8119 L Netspann 31110 Lang, 1=0,1 V EInt

811A Koell.Temp 31111 Lang, 1=0,1 EInt

811B PT100B1 123 31112 Lang, 1=1 °C EInt

31113 Lang, 1=1 °C EInt

31114 Lang, 1=1 °C EInt

811C PT100B2 123 31115 Lang, 1=1 °C EInt

31116 Lang, 1=1 °C EInt

31117 Lang, 1=1 °C EInt

811D Stroom I1 31118 Lang, 1=0,1 A EInt

811E Stroom I2 31119 Lang, 1=0,1 A EInt

811F Stroom I3 31120 Lang, 1=0,1 A EInt

811G L12 Spann 31121 Lang, 1=0,1 V EInt

811H L13 Spann 31122 Lang, 1=0,1 V EInt

811I L23 Spann 31123 Lang, 1=0,1 V EInt

811J FaseVolgord 31124 UInt UInt

811K VerbrkThCap 31125 Lang, 1=0,1% EInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen
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812 Status pagina 123

8121 TSA Status 31126 UInt UInt

8122 DigInStatus 31127 UInt, 1=1 UInt

8123 RelayStatus 31128 UInt, 1=1 UInt

8124 Analoog In 31129 Lang, 1=1% EInt

8125 Analoog Uit 31130 Lang, 1=1% EInt

8126 IO StatusB1 31131 UInt, 1=1 UInt

8127 IO StatusB2 31132 UInt, 1=1 UInt

8129 CA1-4 31134 UInt, 1=1 UInt

812A CD1-4 31135 UInt, 1=1 UInt

812B Logic 1-4 31136 UInt, 1=1 UInt

812C Timer 1-4 31137 UInt, 1=1 UInt

812D FlipFlop1-4 31138 UInt, 1=1 UInt

812E Teller 1-2 31139 UInt, 1=1 UInt

812F TijdTotStrt 31140 UInt, 1=1 min UInt

812G Tijd 00:00:00 31141 Lang, 1=1 u EInt

31142 Lang, 1=1 m EInt

31143 Long, 1=1s EInt

812H Datum 31144 Lang, 1=1 EInt

813 OpgslWaard pagina 123

8131 Run Tijd 00:00:00 31147 Lang, 1=1 u EInt

31148 Lang, 1=1 m EInt

31149 Long, 1=1s EInt

8132 Netsp. Tijd 00:00:00 31150 Lang, 1=1 u EInt

31151 Lang, 1=1 m EInt

31152 Long, 1=1s EInt

820 (Tripgeheugenlij

Dezelfde parameters als voor menugroep 
810 (Tripgeheugenlijst 1). 
Communicatiedata in Bijlage 2.

pagina 124

830 (Tripgeheugenlij

840 (Tripgeheugenlij

850 (Tripgeheugenlij

860 (Tripgeheugenlij

870 (Tripgeheugenlij

880 (Tripgeheugenlij

890 (Tripgeheugenlij

8A0 Reset Trip L Nee 8 UInt UInt pagina 124

900 System Data pagina 125

910 Service Info

911 VolgendeServ

912 Service Cont

920 TSA Data

921 TSA Type - 42300 UInt, 1=1 UInt

922 Software 31038 UInt UInt

31039 UInt UInt

9221 Build Info 31040 UInt UInt

31041 UInt UInt

31042 UInt UInt

31043 UInt UInt

31044 UInt UInt

31045 UInt UInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen
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Bijlage 2: Communicatiedata tripmeldingen

923 Unit Naam 0 42301 UInt UInt

42302 UInt UInt

42303 UInt UInt

42304 UInt UInt

42305 UInt UInt

42306 UInt UInt

42307 UInt UInt

42308 UInt UInt

42309 UInt UInt

42310 UInt UInt

42311 UInt UInt

42312 UInt UInt

924 Hardware

9241 Power Board 33101 UInt, 1=1 UInt

9242 Stroomtrafo 33102 UInt, 1=1 UInt

9243 CT Schaal 33105 Lang, 1=1 EInt

9244 Bypass 33103 UInt, 1=1 UInt

9245 Thyristor 33104 UInt, 1=1 UInt

Menuparameters
Standaard-
instellingen

Modbus Inst. 
DeviceNet nr. 

Veldbus-
formaat

Modbus-
formaat

Opmerkingen

Modbus-instancenr./
DeviceNet-nr.:

31101-31154
31201-31254
31301-31354
31401-31454
31501-31554
31601-31654
31701-31754
31801-31854
31901-31954

Tripgeheugenlijst
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Profibus-positie/index

121/245-122/43
122/90-122/143
122/190-122/243
123/35-123/88
123/135--123/188
123/235-124/33
124/80-124/133
124/180-124/233
125/25-125/78

Tripgeheugenlijst
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Profinet IO-index

1101-1154
1201-1254
1301-1354
1401-1454
1501-1554
1601-1654
1701-1754
1801-1854
1901-1954

Tripgeheugenlijst
810
820
830
840
850
860
870
880
890

Veldbusformaat
Zie betreffende parameter.

Modbusformaat
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