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Podstawowe czynności przy uruchomieniu 

W prostych aplikacjach softstarty IMS2 można uruchomić w trzech krokach przedstawionych poniżej. 
Zaawansowane aplikacje wymagają dokładnego przeczytania instrukcji obsługi. 

1. Instalacja i podłączenie 
OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA 
Na urządzeniu IMS2 po jego zasileniu występuje niebezpieczne napięcie. Tylko przeszkolone i kompetentne osoby 
powinny przeprowadzać instalację urządzenia. Niewłaściwe podłączenie silnika lub IMS2 może spowodować 
uszkodzenie urządzenia, poważne porażenie lub nawet śmierć użytkownika. Przy użytkowaniu urządzenia 
wykorzystuj instrukcję obsługi oraz przepisy i normy dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych (np. National 
Electrical Codes NEC®, Normy Europejskie). 

1. Należy upewnić się czy został wybrany 
odpowiedni model IMS2 dla danego silnika  
i typu aplikacji. 

2. Zamontować IMS2 zgodnie z instrukcją 
montażu (szczegóły patrz Część 4.3 Instrukcja 
montażu) 

3. Podłączyć przewody zasilające do zacisków  
L1, L2, L3. 

4. Podłączyć przewody silnika do zacisków  
T1, T2, T3. 

5. Podłączyć napięcie sterującego zacisków  
A1 i A2 lub A2 i A3. (szczegóły patrz Część 6.2 
Napięcie sterowania) 
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2. Programowanie 

Podstawowe aplikacje wymagają tylko ustawienia 
poprawnego prądu rozruchowego silnika 
podłączonego do IMS2. Aby zaprogramować IMS2 
należy wykonać poniższe czynności: 
1. Wybrać Funkcję 1 Prąd znamionowy silnika FLC 

przez przytrzymanie przycisku <FUNCTION>, 
następnie używając przycisku <UP> wybrać "1". 

2. Nacisnąć przycisk <FUNCTION>, aby wyświetlić 
ustawioną wartość Funkcji 1 Prąd znamionowy 
silnika. 

3. Używając przycisków <UP> i <DOWN> ustawić 
żądaną wartość FLC odpowiadającą 
podłączonemu silnikowi. 

4. Wcisnąć przycisk <STORE>, aby zapamiętać 
wprowadzone ustawienia. 

5. Przytrzymanie przycisku <FUNCTION> 
spowoduje wyjście z trybu programowania, 
używając przycisku <DOWN> ustawić "0"  
i nacisnąć przycisk <FUNCTION>.  

3 Uruchomienie 

IMS2 jest teraz gotowy do pracy z podłączonym silnikiem. Przyciski <START> i <STOP> na panelu 
sterowniczym służą do uruchomienia i zatrzymania silnika. Inne przydatne funkcje to Funkcja 2 
Ograniczenie prądowe i Funkcja 5 Czas hamowania. Funkcje te są ustawiane w taki sam sposób 
opisany powyżej. (Więcej szczegółów dotyczących programowania patrz część 7.1 Procedura 
programowania). 
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Część 1  Uwagi ogólne  
 

 
 
Ten symbol jest używany w instrukcji, aby zwrócić uwagę na informację  
o szczególnym znaczeniu przy instalacji i obsłudze softstartów serii IMS2. 
 
Zawarte tu uwagi nie wyczerpują wszystkich potencjalnych sytuacji, w których może 
dojść do uszkodzenia urządzenia. Pokazują jedynie te najbardziej typowe. Z tego 
powodu osoba instalująca i obsługująca urządzenie powinna nie tylko przeczytać  
i zastosować się do zawartych w tej instrukcji informacji, ale również powinna 
wykorzystać swoje doświadczenie nabyte przy instalowaniu podobnych urządzeń,  
a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinna szukać porady u dystrybutora lub 
sprzedawcy. 
 
• Należy upewnić się, że IMS2 jest całkowicie odizolowany od napięcia zasilania 

zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności przy urządzeniu. 
• Pozostawienie metalowych części wewnątrz może spowodować poważne 

uszkodzenie softstartu. 
• Nie stosować niewłaściwego napięcia zasilania do zacisków obwodów 

sterowniczych 
• Nie doprowadzać napięć do wejść sterujących softstartu. Wejścia są aktywne 

przy 24V DC i muszą być sterowane z odrębnego układu.  
• Należy upewnić się, że przewody wejściowe obwodów sterowania są oddzielone 

od kabli głównych zasilania i innych przewodów sterowniczych. 
• Niektóre cewki styczników nie są odpowiednie do bezpośredniej współpracy  

z montowanymi na płycie PCB przekaźnikami. W tym celu należy skonsultować 
się z wytwórcą lub dostawcą przy wyborze stycznika, aby upewnić się, że jest 
właściwy. 

• Nie podłączać na wyjściu softstartu baterii kondensatorów dla poprawy 
współczynnika mocy. Jeśli w układzie znajduje się bateria kondensatorów, to 
może ona być podłączona tylko na wejściu softstartu. 

• W przypadku zainstalowania softstartu w obudowie bez wentylacji, musi on 
pracować z układem BYPASS, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się 
urządzenia. 

• Jeżeli softstart pracuje z układem BYPASS, to należy zapewnić zgodność faz 
podłączając prawidłowo zaciski: B1-T1, L2-T2, B3-T3. 

• Odłączenie napięcia sterowania resetuje model termiczny silnika w IMS2. 
 
Przykłady i diagramy znajdujące się w niniejszej instrukcji mają za zadanie 
zilustrowanie pewnych cech urządzenia. Uprzedzamy, że informacje zawarte w tej 
instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy 
odpowiedzialności ani zobowiązań w przypadku uszkodzeń wynikłych bezpośrednio 
lub pośrednio w następstwie zastosowania naszego softstartu. 
 

OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA 
Na urządzeniu IMS2 po jego zasileniu występuje niebezpieczne napięcie. Tylko 
przeszkolone i kompetentne osoby powinny przeprowadzać instalację urządzenia. 
Niewłaściwe podłączenie silnika lub IMS2 może spowodować uszkodzenie urządzenia, 
poważne porażenie lub nawet śmierć użytkownika. Przy użytkowaniu urządzenia 
wykorzystuj instrukcję obsługi oraz przepisy i normy dotyczące eksploatacji urządzeń 
elektrycznych (np. National Electrical Codes NEC®, Normy Europejskie). 

 

UZIEMIANIE I ZABEZPIECZENIA 
Za prawidłowe, tzn. zgodne z przepisami i normami międzynarodowymi i lokalnymi 
(normy NEC, Normy Europejskie), przeprowadzenie instalacji i zastosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń do IMS2 jest odpowiedzialny użytkownik lub osoba 
instalująca urządzenie. 
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Napięcie zasilania 
V5 = 200 V a.c. ÷ 525 V a.c. 
V7 = 200 V a.c. ÷ 690 V a.c. 

Napięcie sterowania 
C12 = 110 V a.c. lub 230 V a.c. 
C24 = 230 V a.c. lub 400 V a.c. 
C45 = 460 V a.c. lub 575 V a.c. 

IMS2

Prąd znamionowy ([A] przy AC53a 3–10:50–10) 

Funkcjonalność 
F1 = Wewnątrz trójkąta uzwojeń silnika  
            (6 przewodów) 

Obudowa 
E0 = IP00 
E4 = IP42 
E5 = IP54 

-- - -

Część 2   Opis ogólny 
 

 
 

2.1 Przegląd  Seria softstartów IMS2 jest zbudowana w oparciu o najnowsze technologie 
mikroprocesorowe. Została zaprojektowana, aby umożliwić wykorzystanie w pełnym 
zakresie głównych funkcji: łagodny rozruch, łagodne zatrzymanie i ochronę silnika. 

 
2.2 Właściwości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozruch 
• Przy stałym prądzie 
• Czas narastania prądu 
• Kontrola momentu 
• Podbicie momentu 
 
Zatrzymanie 
• Łagodne zatrzymanie: 

- Standardowe 
- Charakterystyka pompowa 

• Łagodne hamowanie (opcja I d.c.) 
 
Zabezpieczenia 
• Przeciążenie (model termiczny) 
• Wejście termistora silnika 
• Asymetria faz 
• Kolejność faz 
• Nagłe przeciążenie 
• Zbyt mały prąd (niedociążenie) 
• Wejście zewnętrzne blokady 
• Przekroczenie temperatury 

softstartu 
• Przekroczenie czasu rozruchu 
• Częstotliwość zasilania 
• Przeciwzwarciowe tyrystorów 
• Obwody mocy  
• Błąd interfejsu szeregowego 
 
Interfejs 
• Wejścia sterujące  

(3 + 1 programowalne) 
• Wyjścia przekaźnikowe 

(1 + 3 programowalne) 
• Wyjście analogowe 4-20mA 

(1 x programowalne) 
• Port RS-485 
 

Panel operatorski 
• Przyciski sterowania  

(Start, Stop, Reset, Local/Remote) 
• Przyciski programowania  

(Function, Up, Down, Store) 
• Wyświetlacz LED 
• Wskaźniki LED statusu pracy  
 
Podłączenie 
• 3 przewody 
• 6 przewodów (∆ uzwojeń silnika) 
• Układ BYPASS (z ochroną silnika)  
• 18 A do 1574 A (3 przewody) 
• 27 A do 2361 A (6 przewodów) 
• 200 V a.c. do 525 V a.c. (modele V5) 
• 200 V a.c. do 690 V a.c. (modele V7) 
 
Inne 
• IP42 lub IP54 (<253 A) 
• IP00 (>302 A) 
• Odczyt prądu 
• Odczyt temperatury silnika 
• Rejestr awarii (osiem pozycji) 
• Ustawianie funkcji wielokrotnych  
• Opóźnienie ponownego uruchomienia  
• Wskaźnik niskiego prądu 
• Wskaźnik wysokiego prądu 
• Wskaźnik temperatury silnika  
• Auto – reset 
• Auto – stop 
• Licznik uruchomień 
• Blokowanie funkcji/ochrona hasłem 
• Zmiana ustawień funkcji  
• Tryb awaryjny  
• Zmiana modelu termicznego silnika 

2.3 Oznaczenia  
softstartów 
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Część 3   Specyfikacja 
 

 
3.1 Prąd    Warunki znamionowe przy pracy ciągłej (bez układu BYPASS) 

znamionowy 
 3,0 x FLC 3,5 x FLC 4,0 x FLC 4,5 x FLC 
 
 

AC53a 3-10:50-10  
45 °C <1000 metrów

AC53a 3.5-15:50-10 
45 °C <1000 metrów

AC53a 4-20:50-10 
45 °C <1000 metrów 

AC53a 4.5-30:50-10 
45 °C <1000 metrów

 3 przewody 6 przewodów 3 przewody 6 przewodów 3 przewody 6 przewodów 3 przewody 6 przewodów
IMS20018 18 27 16 25 14 22 12 19 
IMS20034 34 51 32 48 28 42 24 36 
IMS20041 41 62 39 58 34 51 28 42 
IMS20047 47 71 44 66 39 58 33 50 
IMS20067 67 101 60 90 52 79 46 69 
IMS20088 88 132 78 116 68 102 59 88 
IMS20096 96 144 85 127 74 111 64 96 
IMS20125 125 188 112 168 97 146 84 125 
IMS20141 141 212 122 183 107 161 94 141 
IMS20202 202 303 177 266 155 233 135 202 
IMS20238 238 357 211 317 185 277 160 241 
IMS20253 253 379 218 327 191 286 167 251 
IMS20302 302 453 275 413 239 358 205 308 
IMS20405 405 608 376 564 324 486 274 412 
IMS20513 513 769 481 722 411 616 342 513 
IMS20585 585 878 558 837 474 711 392 587 
IMS20628 628 942 595 893 508 762 424 636 
IMS20775 775 1163 756 1134 637 956 521 782 
IMS20897 897 1346 895 1342 749 1123 604 906 
IMS21153 1153 1730 1049 1574 917 1376 791 1187 
IMS21403 1403 2105 1302 1953 1135 1703 970 1454 
IMS21574 1574 2361 1486 2229 1290 1936 1091 1637 

 
Kategoria użytkowania rozruszników. 
AC-53a – Łączenie silników klatkowych bez zastosowania łącznika zwartego przy 

biegu normalnym 
 

78 A: AC-53a 3.5-15 : 50-10 

 
 
Prąd znamionowy softstartu: prąd pełnego obciążenia softstartu podany jako 
parametr charakteryzujący softstart. 
 
Prąd rozruchu: maksymalnie dopuszczalny prąd rozruchu podany jako krotność 
prądu znamionowego softstartu. 
 
Czas rozruchu: maksymalnie dostępny czas rozruchu podany jako parametr 
charakteryzujący softstart. 
 
Cykl pracy: procent czasu pracy softstartu w każdym cyklu operacyjnym. 
 
Ilość startów na godzinę: liczba cykli operacyjnych na godzinę. 

Prąd znamionowy softstartu (FLC – Full Load Current) 
Prąd rozruchowy (krotność prądu znamionowego FLC)
 

Czas rozruchu (sekundy) 
Cykl pracy (%) 
 

Ilość rozruchów na godzinę
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Warunki znamionowe przy pracy z układem BYPASS 
 

 3,0 x FLC 3,5 x FLC 4,0 x FLC 4,5 x FLC 
 
 

AC53b 3-10:350  
45 °C <1000 metrów

AC53b 3.5-15:345 
45 °C <1000 metrów

AC53b 4-20:340 
45 °C <1000 metrów 

AC53b 4.5-30:330 
45 °C <1000 metrów

 3 przewody 6 przewodów 3 przewody 6 przewodów 3 przewody 6 przewodów 3 przewody 6 przewodów
IMS20018 18 27 18 27 16 24 14 20 
IMS20034 34 51 34 51 34 51 28 42 
IMS20041 41 62 41 62 41 62 34 52 
IMS20047 47 71 47 71 47 71 39 59 
IMS20067 67 101 62 94 54 82 47 71 
IMS20088 88 132 82 122 71 106 61 91 
IMS20096 96 144 90 136 78 117 66 99 
IMS20125 125 188 120 181 103 155 88 132 
IMS20141 141 212 127 190 111 166 96 145 
IMS20202 202 303 187 281 162 243 140 210 
IMS20238 238 357 224 336 194 290 166 250 
IMS20253 253 381 228 342 198 297 172 259 
IMS20302 302 453 285 427 245 368 209 314 
IMS20405 405 608 395 592 336 504 282 424 
IMS20513 513 770 513 770 435 653 356 534 
IMS20585 585 878 585 878 504 756 410 614 
IMS20628 628 942 626 939 528 793 436 654 
IMS20775 775 1163 775 1163 672 1009 542 813 
IMS20897 897 1346 897 1346 798 1197 632 948 
IMS21153 1153 1730 1153 1730 1006 1509 850 1276 
IMS21403 1403 2105 1403 2105 1275 1912 1060 1591 
IMS21574 1574 2361 1574 2361 1474 2212 1207 1811 

 
 

Kategoria użytkowania rozruszników. 
AC-53b – Łączenie obwodów silników klatkowych przy zastosowaniu łącznika 

zwartego przy normalnym biegu. 
 

90 A: AC-53b 3.5-15 : 345 

 
 
Prąd znamionowy softstartu: prąd pełnego obciążenia softstartu podany jako 
parametr charakteryzujący softstart. 
 
Prąd rozruchu: maksymalnie dopuszczalny prąd rozruchu podany jako krotność 
prądu znamionowego softstartu. 
 
Czas rozruchu: maksymalnie dostępny czas rozruchu podany jako parametr 
charakteryzujący softstart. 
   
Czas postoju: minimalny czas liczony pomiędzy zakończeniem jednego rozruchu a 
rozpoczęciem przez softstart kolejnego podany jako parametr charakteryzujący 
softstart. 

Prąd znamionowy softstartu (FLC – Full Load Current) 
 

Czas rozruchu (sekundy) 
 

Czas postoju (sekundy) 

Prąd rozruchowy (krotność prądu znamionowego FLC)
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3.2 Wymiary i waga 
 A B C a b Waga 
 [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [kg]  
 IP42 lub IP54 

IMS20018 
IMS20034 
IMS20041 
IMS20047 

380 185 180 365 130 6 

IMS20067 
IMS20088 
IMS20096 
IMS20125 

380 185 250 365 130 10 

IMS20141 
IMS20202 
IMS20238 

425 270 275 410  200  18  

IMS20253 425 390 275 410 300 23 
 IP00 

IMS20302 
IMS20405 

38 

IMS20513 
IMS20585 

50 

IMS20628 
IMS20775 
IMS20897 

690 430 294 522  320 

53 

IMS21153 
IMS21403 
IMS21574 

855  574  353  727  500 121  

 
IMS20018 ÷ IMS20253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMS20302 ÷ IMS21574 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 16

o 9.0

o 9.0

o 12.0

o 6.5

o 6.5

A a

B
b

C

A a
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b

C
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0
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3.3 Bezpieczniki półprzewodnikowe 

Bezpieczniki półprzewodnikowe mogą być użyte do zabezpieczenia softstartów 
IMS2 w przypadku występowania krótkotrwałych przeciążeń prądowych. 
Odpowiednie bezpieczniki półprzewodnikowe firmy Bussman wyszczególnione 
poniżej. 

 

Seria F  Napięcie zasilania
 ≤ 415 V a.c.

Napięcie zasilania
≤ 525 V a.c.

Napięcie zasilania
≤ 575 V a.c.

Napięcie zasilania 
≤ 695 V a.c. 

SCR  
I2t 

IMS20018 63AFE 63AFE 63AFE 63AFE 1,150 
IMS20034 160AFEE 160AFEE 160AFEE 160AFEE 10,500 
IMS20041 200FM 180FM 180FM 180FM 15,000 
IMS20047 200FM 180FM 180FM 180FM 18,000 
IMS20067 200FM 180FM 180FM 180FM 15,000 
IMS20088 250FM 250FM 250FM 250FM 51,200 
IMS20096 250FM 250FM 250FM 250FM 80,000 
IMS20125 250FM 250FM 250FM 250FM 97,000 
IMS20141 280FM 280FM 280FM 280FM 97,000 
IMS20202 500FMM 450FMM 450FMM 450FMM 245,000 
IMS20238 630FMM 630FMM 630FMM 630FMM 320,000 
IMS20253 630FMM 630FMM 630FMM 630FMM 320,000 
IMS20302 630FMM 500FMM 500FMM 500FMM 202,000 
IMS20405 500FMM 500FMM 500FMM 500FMM 320,000 
IMS20513 700FMM 700FMM 700FMM 700FMM 781,000 
IMS20585 *500FMM *500FMM *500FMM *500FMM 1,200,000 
IMS20628 *500FMM *500FMM *500FMM *500FMM 1,200,000 
IMS20775 *700FMM *700FMM *700FMM *700FMM 2,532,000 
IMS20897 - - - - 4,500,000 
IMS21153 - - - - 4,500,000 
IMS21403 - - - - 6,480,000 
IMS21574 - - - - 12,500,000 

 

Seria 170M  Napięcie zasilania
 ≤ 415 V a.c.

Napięcie zasilania
 ≤ 525 V a.c.

Napięcie zasilania
 ≤ 575 V a.c.

Napięcie zasilania 
 ≤ 695 V a.c. 

SCR 
I2t 

IMS20018 170M1315 170M1314 170M1314 170M1314 1,150 
IMS20034 170M1319 170M1317 170M1317 170M1317 10,500 
IMS20041 170M1319 170M1318 170M1318 170M1318 15,000 
IMS20047 170M1319 170M1318 170M1318 170M1318 18,000 
IMS20067 170M1319 170M1318 170M1318 170M1318 15,000 
IMS20088 170M3017 170M3017 170M3017 170M3017 51,200 
IMS20096 170M1322 170M1321 170M1321 170M1321 80,000 
IMS20125 170M1322 170M1322 170M1322 170M1322 97,000 
IMS20141 170M1322 170M1322 170M1322 170M1322 97,000 
IMS20202 170M6141 170M6141 170M6141 170M6141 245,000 
IMS20238 170M3023 170M3023 170M3023 170M3023 320,000 
IMS20253 170M3023 170M3023 170M3023 170M3023 320,000 
IMS20302 170M5144 170M5144 170M5144 170M5144 202,000 
IMS20405 170M6012 170M4016 170M6011 170M6011 320,000 
IMS20513 170M6014 170M6014 170M4018 170M4018 781,000 
IMS20585 170M5017 170M6015 170M6014 170M6014 1,200,000 
IMS20628 170M6019 170M6018 170M6017 170M6017 1,200,000 
IMS20775 170M6021 170M6020 170M6017 170M6017 2,532,000 
IMS20897 170M6021 170M6020 170M6151 170M6151 4,500,000 
IMS21153 170M6021 170M6020 170M6151 170M6151 4,500,000 
IMS21403 170M6021 170M6021 *170M5018 *170M5018 6,480,000 
IMS21574 170M6021 170M6021 *170M5018 *170M5018 12,500,000 

* Wymagane dwa bezpieczniki połączone równolegle na jedną fazę. 
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3.4 Zaciski zasilania 
 

1332

520

8

628
626

1651

IMS20018÷ IMS20047
(3.5Nm)

314 416

6o o

9 11

13

6o

8
13

8o 10o

12.5o
10.5o

23 25

IMS20067÷ IMS20125
(3.5Nm)

IMS20141
(8.5Nm)

IMS20202÷ IMS20238
(8.5Nm)

IMS20253
(17Nm)

IMS20302÷ IMS20897 IMS21153÷ IMS21574  
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3.5 Dane techniczne 

Zasilanie 
Napięcie zasilania IMS2xxxx-V5-xxx-xx-xx............ 3 x 200 V a.c. ÷ 525 V a.c. (Połączenie 3 przewodowe) 
............................................................................... 3 x 200 V a.c. ÷ 440 V a.c. (Połączenie 6 przewodowe) 
Napięcie zasilania IMS2xxxx-V7-xxx-xx-xx............ 3 x 200 V a.c. ÷ 690 V a.c. (Połączenie 3 przewodowe) 
............................................................................... 3 x 200 V a.c. ÷ 440 V a.c. (Połączenie 6 przewodowe) 
Napięcie sterowania IMS2xxx-xx-C12-xx-xx.............. 110 V a.c. (+10%/-15%) lub 230 V a.c. (+10%/-15%) 
Napięcie sterowania IMS2xxx-xx-C24-xx-xx.............. 230 V a.c. (+10%/-15%) lub 400 V a.c. (+10%/-15%) 
Napięcie sterowania IMS2xxx-xx-C45-xx-xx.……….. 460 V a.c. (+10%/-15%) lub 575 V a.c. (+10%/-15%) 
Częstotliwość zasilania (przy starcie)........................................................ 50 Hz (± 2 Hz) lub 60 Hz (±2 Hz) 
Częstotliwość zasilania (podczas rozruchu)........... > 45 Hz (50 Hz zasilania) lub > 55 Hz (60 Hz zasilania) 
Częstotliwość zasilania (podczas pracy)................ > 48 Hz (50 Hz zasilania) lub > 58 Hz (60 Hz zasilania) 

 
Wejścia sterujące 
Start (Zaciski C23, C24)................................................................................ Aktywne przy 24 V d.c., ~8 mA 
Stop (Zaciski C31, C32)................................................................................ Aktywne przy 24 V d.c., ~8 mA 
Reset (Zaciski C41, C42).............................................................................. Aktywne przy 24 V d.c., ~8 mA 
Programowalne wejście A (Zaciski C53, C54).............................................. Aktywne przy 24 V d.c., ~8 mA 

 
Wyjścia 
Wyjście Run (Zaciski 23, 24)............................................. Normalnie otwarty, 5 A przy 250 V a.c. / 360 VA 
..................................................................................................5 A przy 30 V d.c. obciążenie rezystancyjne 
Programowalne wyjście A (Zaciski 13, 14)........................ Normalnie otwarty, 5 A przy 250 V a.c. / 360 VA 
..................................................................................................5 A przy 30 V d.c. obciążenie rezystancyjne 
Programowalne wyjście B (Zaciski 33, 34)........................ Normalnie otwarty, 5 A przy 250 V a.c. / 360 VA 
..................................................................................................5 A przy 30 V d.c. obciążenie rezystancyjne 
Programowalne wyjście C (Zaciski 41, 42, 44).......................... Przełączalny, 5 A przy 250 V a.c. / 360 VA 
.................................................................................................5 A przy 30 V d.c.  obciążenie rezystancyjne 
Wyjście analogowe (Zaciski B10, B11)............................................................................................ 4-20 mA 

 
Inne 
Stopień ochrony IMS2xxxx-xx-xxx-xx-E0............................................................................................... IP00  
Stopień ochrony IMS2xxxx-xx-xxx-xx-E4............................................................................................... IP42 
Stopień ochrony IMS2xxxx-xx-xxx-xx-E5............................................................................................... IP54 
Znamionowy prąd zwarcia (z bezpiecznikiem półprzewodnikowym)………....................................... 100 kA 
Udary 1.2/50µs-8/20 ms (obwody główne i sterownicze)................ 2 kV faza – ziemia, 1 kV międzyfazowe 
Stany przejściowe (nieustalone)................................................................................................. 2 kV / 5 kHz 
Wyładowania elektrostatyczne............. 4 kV wyładowanie między stykami, 8 kV wyładowanie w powietrzu 
Klasa urządzenia (EMC).................................................................................................................. Klasa A1

 

Emisja sieciowa częstotliwości radiowych................................................... 0.15 MHz – 80 MHz: 140 dBµV 
8 MHz – 1 GHz: 10 V/m 

Stopień zanieczyszczenia................................................................................. Stopień zanieczyszczenia 3 
Temperatura pracy.................................................................................................................. -5 °C / +60 °C 
Wilgotność........................................................................................................................................ 5 – 95%  

 
1

 Ten produkt został zaprojektowany dla urządzenia klasy A. Używanie tego produktu w środowisku 
mieszkalnym może spowodować emisję zakłóceń radiowych. Użytkownik może potrzebować dodatkowych 
urządzeń zmniejszających emisję tych zakłóceń. 

 
Międzynarodowe standardy 
CE.......................................................................................................................................... IEC 60947-4-2 
UL, C-UL…...................................................................................................................................... UL 508 2 

C .......................................................................................................................................... IEC 60947-4-2 
 
2 Nie dotyczy modeli IMS20018 ÷ IMS20897, pozostałe muszą być zabezpieczone bezpiecznikiem 

półprzewodnikowym dla napięcia zasilania do 600 V a.c. 
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Część 4 Instalacja 
 

 

4.1 Rodzaje obudów 
IMS20018 ÷ 0125 

 
 

IMS20141 ÷ 0253 

 
 

IMS20302 ÷ 1574 

 

4.2 Konfiguracja zacisków mocy 
W softstartach IMS20302 ÷ 1574 zaciski mocy można skonfigurować w cztery różne 
sposoby.  

Wejście/Wyjście

Wejście/Wyjście WejścieWyjście

Wejście Wyjście  

Zaciski sterownicze 

Zaciski sterownicze 

Zaciski sterownicze 

Zaciski mocy 

Zaciski mocy 

Zaciski mocy 
Zaciski napięcia sterowania 

Zaciski napięcia sterowania 

Zaciski napięcia sterowania 
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Aby dostosować konfigurację zacisków zasilania należy najpierw zdjąć pokrywy  
i moduł główny IMS2. Następnie poluzować i usunąć śruby mocujące zaciski. Wtedy 
zaciski zasilające mogą być zdjęte i ponownie zainstalowane w pożądanej 
konfiguracji. Śruby mocujące powinny być później dokręcone momentem 8.5 Nm. 
Na zaciskach zasilających muszą być także założone przekładniki prądowe 
odpowiednio L1, L2, L3.  
Należy zachować szczególną ostrożność, aby zanieczyszczenia lub niepożądane 
elementy nie dostały się pomiędzy zaciski i płytę montażową. Pasta przewodząca 
zostanie zanieczyszczona, wyczyść i rozdziel połączone elementy, a następnie 
umieść nową warstwę pasty dla połączeń odpowiednio: aluminium – aluminium lub 
aluminium – miedź. 

 
4.3 Instrukcja montażu 
 

Modele IMS20018 ÷ 0253 mogą być montowane na ścianie lub wewnątrz szafy 
sterowniczej. Mogą być montowane obok siebie bez pozostawiania wolnej 
przestrzeni, ale od góry i dołu należy pozostawić 100mm wolną przestrzeń. 
 

min. 100

min. 100 min. 100

min. 100min. 100

min. 100

 
 
Modele IMS20302 ÷ 1574 posiadają stopień ochrony IP00 i muszą być instalowane 
wewnątrz szafy sterowniczej. Mogą być montowane obok siebie bez pozostawiania 
wolnej przestrzeni, ale od góry i dołu należy pozostawić 200mm wolną przestrzeń. 
 

min. 200

min. 200min. 200

min. 200
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4.4 Wentylacja  
Podczas instalowania softstartów IMS2 wewnątrz szafy sterowniczej należy 
zachować wystarczający przepływ powietrza wewnątrz, aby ograniczyć wzrost ciepła 
w szafie sterowniczej. Temperatura wewnątrz szafy musi być utrzymana na 
poziomie lub poniżej maksymalnej temperatury IMS2. 
 
Jeśli jest IMS2 zainstalowany w szczelnej szafie sterowniczej, BYPASS musi być 
zainstalowany, aby wyeliminować nadmierne nagrzewanie się softstartu podczas 
pracy. Moc strat wydzielana przez softstart to ok. 4.5 wata na amper (prądu silnika). 
Tabela poniżej przedstawia wymagania przepływu powietrza dla poszczególnych 
prądów silnika. Jeśli w szafie są zainstalowane inne urządzenia emitujące ciepło, 
potrzebna jest dodatkowa wolna przestrzeń, aby to ciepło odprowadzić. 
Należy zauważyć, że ciepło pochodzące od bezpieczników półprzewodnikowych jest 
eliminowane przez BYPASS. 

 
 
 

 
 

Wymagany przepływ powietrza 
m3/min 

Prąd 
silnika 

(A) 

Straty 
wentylacyjne 

(W) Wzrost  
5°C  

Wzrost  
10°C  

10 45 0.5 0.2 
20 90 0.9 0.5 
30 135 1.4 0.7 
40 180 1.8 0.9 
50 225 2.3 1.1 
75 338 3.4 1.7 
100 450 4.5 2.3 
125 563 5.6 2.8 
150 675 6.8 3.4 
175 788 7.9 3.9 
200 900 9.0 4.5 
250 1125 11.3 5.6 
300 1350 13.5 6.8 
350 1575 15.8 7.9 
400 1800 18.0 9.0 
450 2025 20.3 10.1 
500 2250 22.5 11.3 
550 2475 24.8 12.4 
600 2700 27.0 13.5 
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Część 5   Obwody mocy 
 

 
5.1 Informacje wstępne  
 

Softstarty IMS2 mogą być podłączone z silnikiem w różny sposób w zależności od 
stosowanej aplikacji. 
 

5.2 Standardowe podłączenie 3 przewodowe 
 

Napięcie zasilające jest podłączone do zacisków wejściowych L1, L2 i L3. Silnik jest 
podłączony do zacisków wyjściowych T1, T2 i T3. 

(OPCJONALNIE)

L1

L1B

L2

L2B

L3

L3B

T1

T3

T2

E

M

Legenda

Bezpiecznik półprzewodnikowy
Stycznik sieciowy

F1
K1

ZASILANIE
3 FAZOWE

(OPCJONALNIE)

F1K1M

 
 
5.3 Podłączenie 3 przewodowe z układem BYPASS 
 

Softstarty IMS2 mogą pracować z układem BYPASS przy normalnej pracy silnika. 
Do podłączenia układu BYPASS służą specjalne zaciski L1B, L2B, L3B. 
Wyjście RUN IMS2 (Zaciski 23, 24) steruje pracą BYPASS’u. Użyty stycznik do 
BYPASS'u powinien być kategorii AC-1 (dla znamionowego prądu silnika). 

(OPCJONALNIE)

L1

L1B

L2

L2B

L3

L3B

T1

T3

T2

E

M

Legenda

Stycznik BYPASS'u
Stycznik sieciowy

K2M
K1M

ZASILANIE
3 FAZOWE

(OPCJONALNIE)

F1K1M

K2M

Wyjście
RUN 24

23

K2M
Bezpiecznik półprzewodnikowyF1

 
5.4 Podłączenie 6 przewodowe wewnątrz obwodu w trójkąt. 
 

IMS2 może być podłączony wewnątrz obwodu silnika skonfigurowanego w trójkąt, 
jeżeli posiada opcjonalny skonfigurowany, zestaw do podłączenia w trójkąt. 
Softstarty podłączone wewnątrz obwodu silnika w trójkąt sterują tylko prądem 
fazowym i przez to mogą być zastosowane do większych silników niż byłoby to 
możliwe przy typowym podłączeniu linii zasilającej.  

M
L2B

L3B
E

T2

L1

L2

L3

T1

T3

U1

V1

W1

U2

V2

W2

L1B

(OPCJONALNIE)

Legenda

Bezpiecznik półprzewodnikowy
Stycznik sieciowy

F1
K1

ZASILANIE
3 FAZOWE

(OPCJONALNIE)

F1
K1M
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W większości przypadków silnik posiada dwa rzędy zacisków w skrzynce zaciskowej 
do podłączenia przewodów zasilających (możliwa jest zmiana konfiguracji uzwojeń 
silnika trójkąt/gwiazda poprzez zwory). 
Dla połączenia 6 przewodowego należy usunąć wszystkie zwory w skrzynce 
zaciskowej silnika. Podłączyć zaciski wyjściowe IMS2 (T1, T2, T3) do jednego rzędu 
zacisków silnika (wejście uzwojeń silnika). Podłączyć końce uzwojeń silnika do 
następnej fazy na wejściu IMS2. 
Przykład: 
• Usuń zwory w skrzynce zaciskowej silnika. 
• Podłącz napięcie zasilające do zacisków wejściowych IMS2 (L1, L2, L3). 
• Podłącz IMS2 z silnikiem: T1-U1, T2-V1, T3-W1. 
• Podłącz końce uzwojeń z wejściem softstartu IMS2: U2-L2, V2-L3, W2-L1. 

 
5.5 Podłączenie 6 przewodowe z układem BYPASS 
 

Softstarty IMS2 posiadające możliwość podłączenia 6 przewodowego (wewnątrz 
obwodu w trójkąt) mogą współpracować z układem BYPASS. 

K1M

M

(OPCJONALNIE)
F1

L2B

L3B

L1B

E

T2

L1

L2

L3

T1

T3

U1

V1

W1

U2

V2

W2

K2M

23

24

ZASILANIE
3 FAZOWE

Legenda

Stycznik BYPASS'u
Stycznik sieciowy

K2M
K1M

Bezpiecznik półprzewodnikowyF1

K2M

 
 
5.6 Poprawa współczynnika mocy 
 

Jeśli w układzie znajduje się bateria kondensatorów, to może ona być podłączona 
tylko na wejściu softstartu od strony zasilania. 

 
UWAGA: 
Nie podłączaj na wyjściu softstartu baterii kondensatorów dla poprawy 
współczynnika mocy. Podłączenie takie może spowodować uszkodzenie 
softstartu. 

 
L1 
L2 
L3 

T1 
T2 
T3 

ZACISKI SILNIKA 
POŁĄCZENIE 

6 PRZEWODOWE 
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5.7 Stycznik sieciowy  
 

Softstarty serii IMS2 mogą działać z albo bez styczników sieciowych. Jeżeli 
instalujemy IMS2 bez stycznika sieciowego, musimy się upewnić, że instalacja 
spełnienia wymagania lokalnych przepisów. Użycie styczników sieciowych lub 
podobnych rozłączników, zapewnia lepszą izolację elektryczną niż dają tyrystory 
softstartu. Poprawia to poziom bezpieczeństwa operatora. Używając styczników 
sieciowych eliminujemy też potencjalne zakłócenia napięcia zasilającego, które 
mogą uszkodzić tyrystory softstartu, gdy są one wyłączone. Zakłócenia napięcia 
wynikają z rezonansu zasilania, który może się pojawiać przy zasilaniu ze źródeł o 
dużej impedancji z korekcją współczynnika mocy. Używanie stycznika sieciowego 
jest w pełni uzasadnione w takich warunkach.  
 
Możemy zastosować programowalne wyście przekaźnika do funkcji sterowania 
stycznikiem sieciowym. Alternatywą dla stycznika sieciowego może być stycznik lub 
wyłącznik silnikowy, który jest sterowany przez styk normalnie zamknięty (NC) 
wyjścia przekaźnikowego softstartu IMS2 zaprogramowanego na ALARM. 
 
Jeżeli użyto stycznika sieciowego i jednocześnie funkcji stałoprądowego hamowania 
lub łagodnego zatrzymania, to stycznik nie może być otwarty aż do momentu 
zakończenia zatrzymania. Softstart IMS2 powinien być używany do bezpośredniego 
sterowania stycznikiem sieciowym 
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Część 6 Obwody sterowania 
 

 
6.1 Schemat elektryczny 
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6.2 Napięcie sterowania  
 

Napięcie musi być podłączone do zacisków napięcia sterowania IMS2. Poziom 
napięcia sterowania zależy od modelu IMS2. 
• modele IMS2xxxx-xx-C12-xx-xx: 110 V a.c. (A1-A2) lub 230 V a.c. (A2-A3) 
• modele IMS2xxxx-xx-C24-xx-xx: 230 V a.c. (A2-A3) lub 400 V a.c. (A1-A2) 
• modele IMS2xxxx-xx-C45-xx-xx: 460 V a.c. (A1-A2) lub 575 V a.c. (A2-A3) 
 

Model IMS2 Maksymalnie VA 
IMS20018 ÷ IMS20047 11 VA 
IMS20067 ÷ IMS20125 18 VA 
IMS20141 ÷ IMS20238 24 VA 
IMS20253 ÷ IMS20897 41 VA 
IMS21153 ÷ IMS21574 56 VA 

 
W okoliczności, gdy dostępne napięcie sterowania nie jest właściwe dla podłączenia 
bezpośrednio do IMS2, dostępne są autotransformatory jako akcesoria dodatkowe  
i mogą być montowane wewnątrz IMS2 w modelach do IMS20253 i powinny być 
podłączone pomiędzy linię zasilającą a zaciski napięcia sterowania. 

 

Numer części Napięcia wejściowe 
dla modeli 
C24 IMS2 

IMS20018 ÷ 
IMS20047 

IMS20067 ÷ 
IMS20238 

IMS20253 ÷ 
IMS21574 

110 / 460 V a.c. 995-00821-00 995-00823-00 995-00824-00 

110 / 575 V a.c. 995-00825-00 995-00827-00 995-00828-00 
 

Numer części Napięcia wejściowe 
dla modeli 
C45 IMS2 

IMS20018 ÷ 
IMS20047 

IMS20067 ÷ 
IMS20238 

IMS20253 ÷ 
IMS21574 

110 / 230 V a.c. 995-00829-00 995-00831-00 995-00832-00 
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6.3 Zaciski sterowania  
 

Softstart IMS2 może być sterowany za pomocą przycisków na panelu sterującym lub 
sygnałów na wejściach cyfrowych. Przełączanie pomiędzy lokalnym lub zdalnym 
rodzajem sterowania odbywa się poprzez przycisk [LOCAL/REMOTE]. Szczegóły 
patrz Funkcja 20 Sterowanie Lokalne/Zdalne. 
 
Wejścia sterujące. 
IMS2 posiada cztery wejścia sterowania. Elementy stykowe stosowane do 
sterowania tymi wejściami powinny być dobrane do zasilania niskim napięciem, 
niskim prądem (zestyki pozłacane lub podobne). 
 

Sterowanie przyciskami   Sterowanie dwuprzewodowe 

C54

C53
Wejście A

Reset

Stop

Start

C32

C31

C24

C23

C42

C41

C54

C53

Reset

Stop

Start

C32

C31

C24

C23

C42

C41

Wejście A

 
 

Uwaga: 
Nie doprowadzać napięć zewnętrznych do wejść sterujących softstartu, 
ponieważ są zasilane z odrębnego układu wewnętrznego IMS2.  
Upewnij się, że kable wejściowe obwodów sterowania są oddzielone od 
przewodów głównych zasilania i innych przewodów sterowniczych. 

 
Wyjścia przekaźnikowe. 
IMS2 wyposażony jest w cztery wyjścia przekaźnikowe, trzy programowalne i jedno 
ustawione na stałe (wyjście RUN - praca). 
Ustawienia funkcji 21, 22 i 23 określają funkcję programowalnego wyjścia 
przekaźnikowego. 

 

   

44   

Funkcje 
• alarm 
• wskaźnik stanu wysokiego prądu   
• wskaźnik stanu niskiego prądu   
• wskaźnik termistorów  
• wskaźnik przekroczenia temperatury IMS2  
• wskaźnik niesymerii faz   
• wskaźnik nagłego przeciążenia   
• wskaźnik niskiego prądu   
• wskaźnik wysokiego prądu   
• wskaźnik temperatury silnika   
• start/praca 
• stycznik sieciowy 
• blokada pomocnicza  
• wyłączony * = ustawienie domyślne

Programowalne 
Wyjście A  
(*Stycznik sieciowy)

33   

42   
41   
34   

24   
23   
14   
13   

Wyjście RUN – Praca

Programowalne 
Wyjście C  
(*Alarm)

Programowalne 
Wyj ś cie B
(*Start/Praca)

 
 Sygnał Start

120%
FLC

Napięcie wyjściowe

Testy przed startem 
Praca

Start/Praca

Stykcznik
sieciowy

FUNKCJE
PRZEKAŹNIKA

Prąd
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Termistor silnika. 
Termistor silnika może być podłączony bezpośrednio do IMS2. 
Kiedy rezystancja termistora przekroczy ok. 2.8 kΩ softstart wyłączy się sygnalizując 
alarm. IMS2 może się zresetować automatycznie, kiedy rezystancja termistora 
spadnie poniżej 2.8 kΩ. 

B4

B5

B4

B5

Wejście Termistora

Wejście TermistoraBez termistora silnika

Termistor silnika

 
 
Uwaga: 
Jeśli termistor nie jest podłączony należy zewrzeć zaciski termistora B4  
i B5 lub Funkcja 34 Termistor silnika musi być ustawiona na 1 (OFF). 
Obwód termistora powinien być ekranowany i galwanicznie izolowany od 
uziemienia oraz obwodów mocy i sterowania. 

 
6.4 Komunikacja szeregowa RS–485 
 

IMS2 posiada nie izolowany port RS485 komunikacji szeregowej. 

B2

B3

B1

GND

+

-
RS485

 
Port szeregowy może być użyty do: 

• Sterowania IMS2 
• Sprawdzenia statusu i danych operacyjnych IMS2 
• Odczytania wartości Funkcji z IMS2 
• Zapisania wartości Funkcji do IMS2 
 

Dostępne są trzy protokoły: AP ASCII, MODBUS RTU i MODUS ASCII.  
Wybierz odpowiedni protokół używając Funkcji 63 Protokół szeregowy. 
 

Uwaga: 
Kable komunikacyjne RS-485 nie powinny znajdować się w odległości 
mniejszej niż 300 mm od kabli napięcia zasilania. Tam, gdzie nie da się 
uniknąć pożądanej odległości, należy zastosować kable ekranowane  
w celu redukcji indukujących się zakłóceń. 
 

IMS2 może być zaprogramowany do samoczynnego wyłączenia w przypadku 
wystąpienia błędu komunikacji z RS-485. Realizuje się to przez nastawę Funkcji  
60 – Czas przerwy RS485, Funkcja 61 – Prędkość komunikacji. Adres softstartu 
ustawia się w Funkcji 62 Adres komunikacji szeregowej. 
  

Uwaga: 
Adres Slave musi być dwucyfrowy, adresy mniejsze od 10 musza być 
poprzedzone cyfrą zero (0) 
  
Uwaga: 
Odpowiedź na żądanie Mastera może zająć IMS2 do 250 ms. Czas 
przerwy w Masterze powinien być ustawiony odpowiednio. 

 
Uwaga: 
Adres i prędkość transmisji mogą być również zmieniane za pomocą 
komunikacji szeregowej. Zachowanie komunikacji szeregowej nie będzie 
zakłócone przez zmianę tych parametrów aż bieżący tryb programowania 
za pomocą magistrali szeregowej zostanie przerwany przez Mastera. 
Urządzenie Master musi być tak zaprogramowane, aby zmiana tych 
parametrów nie powodowała problemów w komunikacji. 
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6.5 Protokół AP ASCII 
 

Szczegóły opisu fragmentów komunikatu stosowanych w komunikacji z IMS2 są 
pokazane w tabeli poniżej. Fragmenty komunikatu mogą być łączone w kompletny 
komunikat opisany w następnych sekcjach. 

 
Uwaga: 
Dane transmitowane do/z IMS2 muszą być w formacie  
ASCII – 8 bitowym, bez parzystości, 1 bit stopu. 
 

 
Typ komunikatu Ciąg znaków ASCII lub Heksadecymalnie 
Wysłanie adresu EOT [nn] [lrc] ENQ lub (04h [nn] [lrc] 05h) 
Wysłanie rozkazu 
Wysłanie żądania 
Odczyt parametrów funkcji 
Zapis parametrów funkcji 

STX [ccc] [lrc] ETX lub (02h [ccc] [lrc] 03h) 

Odczyt danych STX [dddd] [lrc] ETX lub (02h [dddd] [lrc] 03h)

Odebranie statusu STX [ssss] [lrc] ETX lub (02h [ssss] [lrc] 03h) 

Numer funkcji DC1 [pppp] [lrc] ETX lub 011h [pppp] [lrc]03h)

Wartość funkcji DC2 [vvvv] [lrc] ETX lub (012h [vvvv] [lrc] 03h)

ACK (acknowledge) – potwierdzenie ACK lub (06h) 

NAK (negative acknowledge) – brak 
potwierdzenia NAK lub (15h) 

ERR (error) – błąd BEL lub (07h) 
 

nn = adres dwubajtowa liczba ASCII zawierająca adres softstartu gdzie każda cyfra 
dziesiętna jest reprezentowana przez n. 
lrc = dwubajtowa kontrola wzdłużna w kodzie szesnastkowym. 
ccc = trzybajtowy rozkaz w kodzie ASCII gdzie każdy znak jest reprezentowana 
przez c. 
dddd = czterobajtowa liczba ASCII zawierająca wartość prądu i temperatury gdzie 
każda cyfra dziesiętna jest reprezentowana przez d. 
ssss= czterobajtowa liczba ASCII. Pierwsze dwa bajty mają wartość zero w kodzie 
ASCII. Ostatnie dwa bajty zawierają dane statusowe w kodzie szesnastkowym. 
pppp = czterobajtowa liczba ASCII zawierająca numer parametru gdzie każda cyfra 
dziesiętna jest reprezentowana przez p. 
vvvv = czterobajtowa liczba ASCII zawierająca wartość parametru gdzie każda cyfra 
dziesiętna jest reprezentowana przez v. 
 
Rozkazy. 
Rozkazy mogą być wysłane do IMS2 z wykorzystaniem następującego formatu: 
 

ACK Send
Command ACK

NAK Invalid LR CPos sible err or respons es

= Master = Slave (IMS2)  
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Rozkaz  ASCII Komentarz  
Start  B10  Inicjuje rozruch silnika  
Stop  B12  Inicjuje zatrzymanie silnika 
Reset  B14  Kasuje stan blokady  
Wolny wybieg  B16  Inicjuje natychmiastowe zdjęcie napięcia z końcówki 

mocy softstartu. Ignoruje nastawę czasu zatrzymania.   
Wywołanie 
komunikatu 
błędu 

B18  Powoduje wyzwolenie błędu komunikacji IMS2. 
Wyświetlenie kodu `H’  

 
Odczyt statusu. 
Status softstartu może być odczytany przez IMS2 z wykorzystaniem następującego 
formatu: 

ACK Send
Reque st

NAK

Receiv e
Status

Invalid  LRCPos sible  error  responses

= Master = Slave (IMS2)  
 

Żądanie  ASCII Otrzymane dane (ssss)  
Wersja  C16  Numer wersji protokołu transmisji szeregowej.  

Kod błędu  C18  

Status błędu IMS2.  
255 = brak błędu  
0 = Zwarcie tyrystorów (SCR) 
1 = Przekroczenie czasu rozruchu  
2 = Przeciążenie (Model termiczny silnika) 
3 = Błąd termistora silnika  
4 = Brak fazy lub asymetria faz  
5 = Zła częstotliwość zasilania  
6 = Zła kolejność faz 
7 = Nagłe przeciążenie  
8 = Błąd obwodów mocy 
9 = Zbyt mały prąd (niedociążenie) 
10 = Przekroczenie temperatury softstartu (F)  
11 = Błąd połączenia silnika (P)  
12 = Blokada pomocnicza (J)  
13 = Poza zakresem FLC (L)  
14 = Niewłaściwy główny moduł sterowania (Y)  
15 = Błąd komunikacji RS485 (C)  
16 = Blokada wymuszona przez komunikację (H)  
17 = Błąd CPU (U)  
Nr Bitu Opis  

0 - 2 Wersja listy funkcji  Wersja 
produktu  C20  

3 - 7 Typ softstartu (2 = IMS2)  
Nr Bitu Opis 

0 - 3 

0 = Nie używane  
1 = Gotowość  
2 = Rozruch ( + Testy przed rozruchem)  
3 = Bieg ciągły po rozruchu  
4 = Zatrzymywanie 
5 = Opóźnienie restartu  
6 = Stan blokady (Błąd)  
7 = Tryb programowania  

4 1 = Pozytywny kierunek programowania  
5 1 = Prąd przekroczył FLC  

6 
0 = Nie zainicjowany  
1 = Zainicjowany 
bit 4 jest nieaktywny dopóki bit 6 nie jest 1 

Status 
softstartu C22  

7 0 = Status komunikacji OK  
1 = Błąd komunikacji  
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Uwaga: 
Ustawienia instrukcji IMS2 zostały zmienione. Dostępne funkcje są 
kompatybilne ze funkcjami w starszej wersji sprzętu. 

 
Odczyt danych 
Dane mogą być odczytane przez IMS2 z wykorzystaniem następującego formatu: 
 

ACK Send
Reques t

NAK

Receive
Data

Invalid LR CPos sible e rror responses

= Master = Slave (IMS2)  
 

Żądanie  ASCII Dane odebrane (dddd)  

Prąd  D10  
Żądanie prądu silnika. Dane mają długość 4 bajtów i są 
w kodzie dziesiętnym ASCII. Minimalna wartość 0000A, 
maksymalna wartość 9999A.  

Temperatura  D12  

Żądanie przeliczonej wartości modelu termicznego silnika
jako % Pojemności Cieplnej Silnika. Dane mają długość 
4 bajtów i są w kodzie dziesiętnym ASCII. Minimalna 
wartość 0000%,blokada przy 0105%.  

 
Odczyt nastaw wartości funkcji z IMS2. 
Nastawy wartości funkcji mogą być odczytane przez IMS2 z wykorzystaniem 
następującego formatu: 

AC K Read
Func tion

NAK

ACK Func tion
No.

Func tion
Value NAK

NAK

ER R

Invalid
LRC

Pos sible error res pons es

Invalid function number

Repeat  unt il master s ends  NAK

= M aster = S lave (IMS2)  
 

Odczyt  ASCII Komentarz 
Odczyt nastaw  P10  Odczytanie nastaw wartości funkcji z IMS2.  

 
Zapis nastaw wartości funkcji do IMS2. 
Wartości funkcji mogą być modyfikowane w IMS2 tylko wtedy, kiedy softstart jest 
zatrzymany. Użyj następującego formatu danych do zapisania nastaw: 

Send
Addres s AC K Write

Func tion ACK Func tion
No. NAK

NAK

ER R

ACK Function
Value

NAK

ERR

NAK

ERR
Pos sible error respons es

Invalid
LRC

Invalid
LRC

Unable t o program
(motor runn ing)

Invalid
Func tion N o.

Func tion v alue
out  of range

Repeat  unt il m aster sends NAK

Ex it serial program ming m ode
and store param eters to EEPR OM

Enter serial
progr amming mode

= Master = Slav e (IMS2)

ACK

 
 

Zapis  ASCII Komentarz 
Zapis  nastaw P12  Zapisanie nastaw wartości funkcji do IMS2.  
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Kiedy IMS2 otrzymuje rozkaz Zapisu nastaw wchodzi on w tryb Programowania za 
pomocą portu szeregowego. Kiedy IMS2 jest w tym trybie, przyciski sterowania 
lokalnego i wejścia cyfrowe nie działają, rozkaz startu z portu szeregowego jest 
niedostępny i wyświetlacz numeryczny pulsuje pokazując „SP”. 
 
Kiedy rozkaz Zapisu nastaw jest przerwany przez Mastera lub na skutek błędu lub 
przekroczenia czasu przerwy, parametry są zapisywane do pamięci EEPROM  
i IMS2 wychodzi z trybu Programowania za pomocą portu szeregowego. 
 

Uwaga: 
Jeśli nie będzie aktywności na magistrali szeregowej po czasie 500ms 
IMS2 wyjdzie z trybu programowania za pomocą portu szeregowego. 
 

 
Uwaga: 
Następujące funkcje nie mogą być modyfikowane: Funkcje 100, 101, 
102, 103, 110, 111, 112, 113 i 117. Jeśli wartości dla tych funkcji są 
załadowane do IMS2 nie wywoła to żadnego efektu i nie pojawi się żaden 
błąd. 

 
Obliczanie sumy kontrolnej LRC 

Każdy ciąg znaków rozkazu wysyłanych do i z IMS2 zawiera sumę kontrolną. 
Stosowana jest forma kontroli wzdłużnej (LRC) w kodzie szesnastkowym ASCII. Jest 
to 8-mio bitowa liczba binarna przedstawiona i przesyłana jako dwuznakowy tekst 
w kodzie szesnastkowym ASCII  
 
Obliczanie sumy kontrolnej LRC: 
1. Zsumuj wszystkie bajty ASCII 
2. Oblicz resztę z dzielenia przez 256 (MOD 256) 
3. Uzupełnienie do dwóch (Dopełnienie dwójkowe) 
4. Konwersja na ASCII 
 
Przykładowy ciąg znaków (Start): 
ASCII STX B 1 0 
lub  02h 42h 31h 30h 
 
ASCII  Hex  Bin           .              
STX  02h  0000 0010 
B  42h  0100 0010 
1  31h 0011 0001 
0  30h  0011 0000 

A5h  1010 0101  SUM (1) 
A5h  1010 0101  MOD 256 (2) 
5Ah  0101 1010  1's COMPLEMENT 
01h  0000 0001  + 1 = 
5Bh  0101 1011  Dopełnienie dwójkowe (2's KOMPLEMENT) (3) 

ASCII  5  B   Konwersja ASCII (4) 
lub  35h  42h   Suma kontrolna LRC 
 
Kompletna ramka danych: 
ASCII  STX  B  1  0  5  B  ETX 
lub  02h  42h  31h  30h  35h  42h  03h 
 
Aby zweryfikować poprawność otrzymanych danych zawierających LRC należy: 
1. Przekształcić ostatnie dwa bajty komunikatu z ASCII na kod binarny 
2. Przesunąć w lewo 4 bity z drugiego do ostatniego bajtu. 
3. Dodać do ostatniego bajtu, aby otrzymać binarnie LRC. 
4. Usunąć ostatnie dwa bajty z komunikatu. 
5. Dodać pozostałe bajty komunikatu. 
6. Dodać binarnie LRC. 
7. Zaokrąglić do jednego bajtu. 
8. Wynik powinien być zerem. 
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Odpowiedź lub bajty statusu są wysyłane z IMS2 jako ciąg znaków ASCII. 
 
STX [d1]h [d2]h [d3]h [d4]h LRC1  LRC2  ETX 
d1 = 30h 
d2 = 30h 
d3 = 30h plus wyższy półbajt bajtu statusu przesuniętego w prawo o cztery bity 
d4 = 30h plus niższy półbajt bajtu statusu. 
 
Na przykład bajt statusu = 1Fh, otrzymana odpowiedź jest: 
 STX 30h 30h 31h 46h LRC1 LRC2 ETX 

 
6.6 Protokoły MODBUS  
 

Obsługiwane formaty: MODBUS RTU i MODBUS ASCII. 
Odpowiedni protokół wybiera się przy pomocy Funkcji 63 Protokół komunikacji. 
Parzystość protokołu MODBUS – Funkcja 64 MODBUS Parzystość. 
Wszystkie funkcje komunikacyjne IMS2 są zaimplementowane w protokołach 
MODBUS RTU i ASCII, które używają rejestrów MODUS, których struktura 
pokazana jest poniżej. 
 

Uwaga: 
1. Rozkaz, Status softstartu, Kod błędu, Prąd, Temperatura, Wersja 
produktu, protokołu RS485 i Zapis wartości funkcji muszą być przesyłane 
indywidualnie, to jest w jednym czasie może być wysłane lub odebrane 
przez softstart lub Mastera tylko jedno słowo. 
2. Ograniczenia Protokołu MODBUS ASCII odczyt pojedynczej funkcji lub 
odczyt maksymalnie 6 do funkcji w jednym czasie. 
 

Szczegóły protokołu MODBUS dostępne są na stronach: http://www.modbus.org 
 

Adres 
rejestru  Rejestr  Typ  Opis  

40002  Rozkaz  Wpisywanie  

1 = rozruch (Start)  
2 = zatrzymanie (Stop) 
3 = kasowanie blokady (Reset)  
4 = wybieg silnika  
5 = wywołanie błędu komunikacji 
Bit  Opis  

0 - 3  

0 = Nie używany  
1 = gotowość (READY)  
2 = Rozruch (+ Testy przed 
rozruchem)  
3 = Bieg ciągły po rozruchu  
4 = Zatrzymywanie 
5 = Opóźnienie restartu  
6 = Stan blokady (Błąd)  
7 = Tryb programowania 

4  1 = Pozytywny kierunek 
programowania  

5  1 = Prąd przekroczył FLC  

6  

0 = Nie zainicjowany  
1 = Zainicjowany 
bit 4 jest nieaktywny dopóki 
nie jest ustawiony bit 6  

40003  Status 
softstartu Odczyt  

7  0 = Status komunikacji OK  
1 = Błąd komunikacji 
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Adres 
rejestru  Rejestr  Typ  Opis  

40004  Kod błędu Odczyt  

255 = brak błędu  
0 = Zwarcie tyrystorów (SCR) 
1 = Przekroczenie czasu rozruchu  
2 = Przeciążenie (Model termiczny 
silnika) 
3 = Błąd termistora silnika  
4 = Brak fazy lub asymetria faz  
5 = Zła częstotliwość zasilania  
6 = Zła kolejność faz 
7 = Nagłe przeciążenie  
8 = Błąd obwodów mocy 
9 = Zbyt mały prąd (niedociążenie) 
10 = Przekroczenie temperatury 
softstartu (F)  
11 = Błąd połączenia silnika (P)  
12 = Blokada pomocnicza (J)  
13 = Poza zakresem FLC (L)  
14 = Niewłaściwy główny moduł 
sterowania (Y)  
15 = Błąd komunikacji RS485 (C)  
16 = Blokada wymuszona przez 
komunikację (H)  
17 = Błąd CPU (U)  

40005  Prąd  Odczyt  
40006  Temperatura  Odczyt  

Nr Bitu Opis  
0 - 2 Wersja listy funkcji  40007  Wersja 

produktu Odczyt 
3 - 7 Typ softstartu (2 = IMS2)  

40008  
Wersja 
protokołu 
RS485  

Odczyt Wersja protokołu szeregowego RS485 

40009 do 
40125  

Funkcja:  
1 do 117  

Wielokrotny 
Odczyt / 
Zapis  

Szczegóły patrz część 7.3 Opis funkcji 

 
 
Funkcje MODBUS HEX. 
Wykorzystywane są dwie funkcje MODBUS HEX: 03 Odczyt / Wielokrotny Odczyt 

06 Zapis 
IMS2 nie akceptuje tzw. funkcji broadcast. 
 
Przykłady wykorzystania protokołu MODBUS. 
 

Uwaga: 
Najmniej znaczący Bit jest przesyłany jako pierwszy. 
 
 

Rozkaz: Rozruch (Start) 
 

Adres jednostki 
Slave  Kod funkcji Adres 

rejestru Dane Suma kontrolna 
CRC 

20 06 40002 1 (LRC lub CRC) 
 
Status (stan) softstartu: praca po rozruchu 

 

Adres jednostki 
Slave Kod funkcji Adres 

rejestru Dane Suma kontrolna 
CRC  

20 03 40003 xxxx0011 (LRC lub CRC) 
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Kod błędu: przeciążenie silnika  
 

Adres jednostki 
Slave Kod funkcji Adres 

rejestru Dane Suma kontrolna 
CRC 

20 03 40010 00000010 (LRC lub CRC) 
 
 
Odczyt funkcji z Softstartu:  
Odczyt wartości funkcji 3 Początkowy prąd rozruchu, 350% 

 
 
 
 
 

Zapis wartości funkcji do Softstartu: Zapisanie wartości funkcji 12 Tryb Łagodnego 
hamowania, wartość = 1  
Uwaga: Pojawi się błąd, jeśli dane są spoza zakresu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Adres jednostki 
Slave Kod funkcji Adres 

rejestru Dane Suma kontrolna 
CRC 

20 03 40011 350 (LRC lub CRC) 

Adres jednostki 
Slave Kod funkcji Adres 

rejestru Dane Suma kontrolna 
CRC 

20 06 40020 1 (LRC lub CRC) 
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Rozdział 7  Programowanie 
 
  
7.1  Procedura  
       programowania 

Krok 1. Wejście w tryb programowania i  
 wybór ustawianej funkcji. 

 
1. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk <FUNCTION>. 
2. Użyj przycisków – strzałek <GÓRA> i <DÓŁ>                                                   

aby wybrać numer żądanej funkcji.                                                     
(Numery funkcji są wyświetlane po lewej stronie                                                 
i pulsują).  

3. Kiedy numer żądanej funkcji jest na                                                         
wyświetlaczu puść przycisk <FUNCTION>.                                                    
Na  wyświetlaczu pojawi się ostatnio ustawiona                                         
wartość tej funkcji.  

  (Wartości funkcji są wyświetlane po prawej stronie). 
 
 
Krok 2. Zmiana wartości parametru funkcji 
 
1. Używając przycisków <GÓRA> i <DÓŁ>                                                                 

zwiększ lub zmniejsz wartość parametru                                                
ustawianej funkcji do żądanej wartości.                                                      
Przyciskając <FUNCTION> można                                                     
przywrócić pierwotną wartość.  

 
 
 
 
 
 
 Krok 3. Zapisanie nowej wartości funkcji  
 
1. Przyciśnij <STORE> aby wprowadzić                                                        

wyświetlaną wartość funkcji do pamięci.  
2. Zatwierdź zmianę wartości funkcji przyciskiem                             

<FUNCTION>.  Na wyświetlaczu znajduje się                                             
nowo wprowadzona wartość ustawianej funkcji. 

 
 
 
 
 
 
Krok 4. Wyjście z trybu programowania. 
 
1. Po wprowadzeniu nastaw we wszystkich                                    

pożądanych parametrach wyjdź z trybu                                            
programowania przyciskając przyciski                                                    
<FUNCTION> i <DÓŁ> do wybrania                                                                       
funkcji numer 0 (tryb pracy) 
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7.2  Lista funkcji 
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Nr                                                    Funkcja       
  Primary Motor Settings Pierwszy zestaw nastaw      
1 Motor full load current Prąd znamionowy silnika -     
2 Current limit Ograniczenie prądowe 350     
3 Initial start current Prąd początkowy rozruchu 350     
4 Start ramp time Czas narastania prądu rozruchowego 1     
5 Stop ramp time Czas zatrzymania 0     
6 Motor start time constant Pojemność cieplna silnika  10     
7 Phase imbalance sensitivity Czułość asymetrii faz 5     
8 Undercurrent protection Zabezpieczenie podprądowe  20     
9 Electronic shearpin protection  Punkt wyłączenia nagłego przeciążenia 400     
  Start/Stop Formats  Start/Stop       

10 Torque control Kontrola momentu  0     
11 Kickstart Podbicie momentu   0     
12 Soft stop mode Tryb łagodnego zatrzymania  0     
13 Auto-stop - run time Automatyczne zatrzymanie (auto-stop)  0     
  Starter Functionality  Funkcje sterowania       

20 Local/Remote operation Sterowanie Lokalne/Zdalne  0     
21 Relay output A functionality Przekaźnik A - przypisanie funkcji  11     
22 Relay output B functionality Przekaźnik B - przypisanie funkcji  10     
23 Relay output C functionality Przekaźnik C - przypisanie funkcji  0     
24 Input A functionality Wejście A – przypisanie funkcji  0     
  Protection Settings Funkcje zabezpieczeń       

30 Excess start time Zabezpieczenie wydłużenia czasu rozruchu  20     
31 Phase sequence Zabezpieczenie zmiany kolejności faz  0     
32 Restart delay Opóźnienie ponownego uruchomienia  1     
33 Phase imbalance Zabezpieczenie asymetrii faz  0     
34 Motor thermistor Termistor silnika   0     
35 Heatsink overtemperature Przekroczenie temperatury softstartu   0     
36 Auxiliary trip mode Tryb blokady pomocniczej  0     
  Set Points  Wskaźniki       

40 Low current flag Wskaźnik stanu niskiego prądu  50     
41 High current flag Wskaźnik stanu wysokiego prądu  105     
42 Motor temperature flag Wskaźnik temperatury silnika   80     
43 Field calibration Współczynnik kalibrowania mierzonego prądu   100     
  Analogue Output  Wyjście analogowe       

50 20mA output functionality Wyjście analogowe – przypisanie funkcji  0     
51 20mA output range - max Wyjście analogowe – górna granica zakresu  100     
52 20mA output range - min Wyjście analogowe – dolna granica zakresu  0     
  Serial Communications Komunikacja szeregowa       

60 Serial timeout Czas przerwy 0     
61 Serial baud rate Prędkość transmisji 4     
62 Serial satellite address Adres 20     
63 Serial protocol Protokół komunikacji 1     
64 MODBUS parity MODBUS parzystość  0     
  Auto-Reset Automatyczny reset       

70 Auto-reset - configuration Konfiguracja  0     
71 Auto-reset - number of resets Ilość resetów  1     
72 Auto-reset - group A & B delay Opóźnienie resetu grup A & B  5     
73 Auto-reset - group C delay Opóźnienie resetu grupy C  5     
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Nr                                                Funkcja    
 Secondary Motor Settings Drugi zestaw nastaw    

80 Motor full load current Znamionowy prąd silnika -   
81 Current limit Ograniczenie prądowe 350   
82 Initial start current Prąd początkowy rozruchu 350   
83 Start ramp time Czas narastania prądu rozruchowego 1   
84 Stop ramp time Czas zatrzymania 0   
85 Motor start time constant Pojemność cieplna silnika 10   
86 Phase imbalance sensitivity Czułość asymetrii faz 5   
87 Undercurrent protection Zabezpieczenie podprądowe 20   
88 Electronic shearpin protection Punkt wyłączenia nagłego przeciążenia 400   

 Protection Delays Opóźnienia zabezpieczeń    
90 Phase imbalance trip delay Opóźnienie blokady asymetrii faz 3   
91 Undercurrent trip delay Opóźnienie blokady podprądowej 5   
92 Electronic shearpin delay Opóźnienie blokady nagłego przeciążenia 0   
93 Out of frequency trip delay Opóźnienie blokady niskiej częstotliwości  0   
94 Auxiliary trip delay Opóźnienie blokady pomocniczej 0   

 Read Only Data Dane tylko do odczytu    
100 Model Number Numer modelu  -   
101 Start counter (1000's) Licznik rozruchów (tysiące)  -   
102 Start counter (1's) Licznik rozruchów (jedności)  -   
103 Trip Log Rejestr awarii -   

 Restricted Functions  Funkcje specjalne    
110 Access code Hasło 0   
111 Update access code Zmiana hasła 0   
112 Function lock Zablokowanie programowania funkcji 0   
113 Restore function settings Przywrócenie nastaw funkcji 0   
114 Emergency mode - format Tryb awaryjny – format 0   
115 Emergency mode - trip relay Tryb awaryjny – blokada przekaźnika  0   
116 Thermal model - override Model termiczny – nadrzędny   -   
117 Thermal model - override count Model termiczny – licznik zmian  -   

 
 
 
     

DANE UKŁADU 
Model IMS2  
Numer seryjny IMS2 

 3 przewodowe 

 6 przewodowe Sposób połączenia z silnikiem   
(zaznacz zastosowane połączenie) 

 z BYPASSem 

Prąd znamionowy silnika  A
Moc silnika kW
Napęd 
Prąd początkowy rozruchu (%FLC) % FLC
Czas rozruchu (sekundy) s
Liczba rozruchów na godzinę 
Temperatura otoczenia   °C  
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7.3  Opis funkcji programowalnych softstartu 
1. Motor Fu 
1.  Prąd znamionowy silnika (Full Load Current)  [zestaw 1 nastaw] 
   Zakres      Ustawienia domyślne  
    Zależny od modelu     Zależne od modelu 
 

Funkcja 
 Kalibruje softstart na znamionowy prąd silnika. 
 

Ustawienia 
Ustaw wartość znamionową prądu silnika, zgodnie z jego tabliczką znamionową 

 
 
2.  Ograniczenie prądowe     [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    100 – 550 % FLC      350% FLC 
 

Funkcja  
 Pozwala ustawić ograniczenie prądu rozruchowego. 
 

 

   Funkcja 2 = 400% x FLC 

 Prąd rozruchowy przy znamionowym napięciu 

Ograniczenie prądowe 

     Prędkość obrotowa w [%] (w stosunku do znamionowej) 

P
rą

d 
w

 [%
] (

w
  s

to
su

nk
u 

do
 z

na
m
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no

w
eg

o)
 

 
 

 
Ustawienia 

Ograniczenie prądowe powinno być dobrane tak, aby silnik rozpędzał się łatwo do pełnej 
prędkości. 

 
 
3.  Prąd początkowy rozruchu  (rampa prądowa)  [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    100 – 550 % FLC      350% FLC 
 

Funkcja 
 Ustawia wartość początkowego prądu rozruchowego dla krzywej narastania prądowego.  
 
 

 

    Funkcja 2 = 400% x FLC 

   Funkcja 4 = 10s 

Prąd początkowy rozruchu 
         Funkcja 3 = 250% x FLC 

Prędkość obrotowa w [%] (w stosunku do znamionowej) 

 Prąd rozruchowy przy znamionowym napięciu 

P
rą

d 
w

 [%
] (

w
 s

to
su

nk
u 

do
 z

na
m
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w
eg

o)
 

Ograniczenie prądowe

Czas narastania
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Ustawienia 
 

Funkcja 3: Prąd początkowy rozruchu i funkcja 4: Czas narastania prądu rozruchowego 
są używane razem do sterowania prądem rozruchowym układu.  
Jeśli wymagane jest ustawienie rampy prądowej, ustaw (funkcja 3) prąd początkowy 
rozruchu tak, aby silnik rozpoczął przyspieszanie od razu po załączeniu układu. Jeśli 
ustawienie rampy prądowej nie jest wymagane, ustaw wartość prądu początkowego 
rozruchowego równą wartości ograniczenia prądowego (funkcja 2). 
 
Dla aplikacji, gdzie warunki rozruchowe zmieniają się pomiędzy uruchomieniami 
softstartu, narastanie prądu zapewnia optymalny start softstartu niezależnie od 
obciążenia silnika (przykładem takiej aplikacji jest przenośnik taśmowy, który może 
startować z różnym obciążeniem). W tym przypadku należy dokonać ustawień funkcji 3 - 
Prąd początkowy rozruchu tak, aby silnik mógł rozpędzać się bez obciążenia i funkcji 2- 
Ograniczenie prądowe tak, aby silnik mógł rozpędzić się do prędkości znamionowej przy 
pełnym obciążeniu.  

 
 
4.  Czas narastania prądu rozruchowego   [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 30 sekund       1 sekunda 
 

Funkcja 
Ustawia czas narastania prądu rozruchowego od wartości początkowego prądu 
rozruchowego do maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu rozruchowego. 

 
Ustawienia 

Ustaw odpowiedni czas narastania prądu optymalnie do warunków i do wymaganej 
charakterystyki rozruchowej. 

 
 

5.  Czas zatrzymania      [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 100 sekund      0 sekund 
 

Funkcja 
Służy do ustawiania czasu łagodnego zatrzymania silnika.  

 
Ustawienia 

Ustaw czas zatrzymania dla otrzymania wymaganej charakterystyki zatrzymania silnika. 
Softstarty IMS2 posiadają dwa tryby łagodnego zatrzymania: standardowy i 
zaawansowany dla sterowania pompą. Użyj funkcji 12 – Tryb łagodnego zatrzymania do 
wyboru wymaganego trybu.  
Jeśli wykorzystywana jest funkcja łagodnego zatrzymania, stycznik główny nie musi być 
otwarty do końca czasu łagodnego zatrzymania. Programowane wyjścia A, B lub C mogą 
zostać ustawione i wykorzystane do sterowania stycznikiem. Ustaw funkcje 21, 22, 23 do 
sterowania stycznikiem przy użyciu wyjść A, B, C.  

 
 

6.  Pojemność cieplna silnika (MSTC)   [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 120 sekund      10 sekund 

 
UWAGA! 
Ustawienie 0 sekund zablokuje model termiczny silnika. Wprowadź taką 
wartość tylko wtedy, gdy wykorzystywane jest inne zabezpieczenie silnika. 

 
Funkcja 

Dostraja model termiczny silnika w IMS2 dla dopuszczalnej temperatury podłączonego 
silnika.  

 

 



 
 

 SERIA IMS2 33

Ustawienia 
Ustaw parametr tej funkcji zgodnie z pojemnością cieplną silnika.  
 
Pojemność cieplna silnika jest definiowana jako maksymalna długość czasu, podczas 
którego silnik może utrzymać wartość bezpośredniego prądu rozruchu (Direct On Line 
Current). Ten parametr silnika można odczytać w danych technicznych silnika lub 
uzyskać informację o nim od producenta (nazywany jest on również Maximum Locked 
Rotor Time lub Maximum DOL Start Time). 
 

UWAGA! 
Dopuszczalna wartość bezpośredniego prądu rozruchu (DOL) dla IMS2 
wynosi 600% znamionowego prądu silnika. Wartość prądu DOL jest 
przeliczana w celu obliczenia pojemności cieplnej silnika wg poniższego 
wzoru: 

TimeStartMax
600
LRC%MTSC

2

×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=   

 
LRC – prąd silnika przy zatrzymanym wale w [%] prądu znamionowego 
Max Start Time – czas bezpośredniego rozruchu silnika 
 
UWAGA! 
Dobór według sposobu obciążenia.  
Pojemność cieplna silnika może być bezpiecznie ustawiona zgodnie z podaną 
wartością limitu czasu DOL silnika, jednakże niektóre rodzaje obciążenia nie 
potrzebują tej wartości przy rozruchu lub przy przeciążeniach w czasie pracy. 
W takich przypadkach ustawienie dopuszczalnej pojemności cieplnej silnika 
powinno zapewnić wcześniejsze ostrzeżenie o nieprawidłowych warunkach 
pracy. 
Aby ustawić dopuszczalną pojemność cieplną silnika na podstawie sposobu 
obciążenia, należy odczytywać temperaturę silnika z wyświetlacza IMS2 przy 
kolejnych cyklach zatrzymania i restartowania napędu dopóki IMS2 nie 
przeliczy temperatury. Ustawienie Pojemności Cieplnej Silnika (czasu w 
funkcji 6) można uznać za zakończone, jeśli temperatura przy końcu 
kolejnego cyklu restartu będzie wynosiła w przybliżeniu ok. 90%. 
 
 

 

7.  Czułość asymetrii faz     [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 10        5  

1 = Największa czułość 
 I 
5 = Normalna czułość 
 I 
10 = Najmniejsza czułość 

 
Funkcja 

Ustawia czułość zabezpieczenia asymetrii faz. 
 

Ustawienia 
Ustawienia fabryczne są odpowiednie dla większości aplikacji, jednakże wartość  
nastawy  można zmieniać do indywidualnych warunków.  

 
 
8.  Zabezpieczenie podprądowe    [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 100% FLC       20% 
 

Funkcja 
Pozwala ustawić minimalną wartość prądu dozwoloną w czasie pracy. Wartość ta jest 
ustawiana w procentach prądu znamionowego silnika.  
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Ustawienia 
Ustaw wartość mniejszą od prądu znamionowego i większą od prądu magnesującego 
(25% - 35% prądu znamionowego silnika. 
Ustawienie wartości 0% zablokuje zabezpieczenie.  
 

UWAGA! 
Zabezpieczenie podprądowe nie jest aktywne podczas rozruchu  
i zatrzymywania silnika. 
 
 

9.  Punkt wyłączenia nagłego przeciążenia   [zestaw 1 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    80% – 550% FLC     400% FLC 
 

Funkcja 
Ustawia punkt wyłączenia IMS2 nagłego przeciążenia. Wartość ustawiana wyrażona jest 
w procentach prądu znamionowego silnika (FLC).  

 
Ustawienia 

Ustaw odpowiednio do wymagań. Punkt wyłączenia nagłego przeciążenia powinien być 
ustawiony na wartość, przy której silnik zacznie utykać wskutek przeciążenia.  

 
UWAGA! 
Zabezpieczenie wyłączenia nagłego przeciążenia jest aktywne tylko podczas 
pracy układu - nie jest aktywne podczas rozruchu i zatrzymywania napędu. 
Zadziałanie zabezpieczenia nagłego przeciążenia może zostać opóźnione w 
funkcji 92 – Opóźnienie zabezpieczenia nagłego przeciążenia. 

 
 

10.  Kontrola momentu       [start/stop] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1        0 (wyłączona) 

0 = wyłączona 
1 = włączona 

 
Funkcja 

Służy do włączania/wyłączania funkcji kontroli momentu.  
   

Ustawienia 
Kontrola momentu zapewnia bardziej liniową charakterystykę narastania momentu przy 
rozruchu niż przy tylko wprowadzonych nastawach funkcji: 2 – ograniczenie prądowe i  
3 – prąd początkowy rozruchu (rampa prądowa). 
 

 

11.  Podbicie momentu – kickstart     [start/stop] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1        0 (wyłączone) 

0 = wyłączona 
1 = włączona 

 
Funkcja 

Aktywuje podbicie momentu przy rozruchu 
 

Ustawienia 
Podbicie momentu – kickstart zapewnia zwiększony moment na początku rozruchu. 
Funkcja ta jest przydatna przy układach wymagających dużego momentu rozruchowego 
w chwili ruszania, a później łatwo przyspieszających z małym momentem. Zapewnia, że 
napędzane obciążenie i napęd mogą poradzić sobie z wysokim momentem 
rozruchowym. 
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12.  Tryb łagodnego zatrzymania     [start/stop] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1      0 (tryb standardowy soft stop) 

 
0 = Tryb standardowy soft-stop 
1 = Sterowanie pompą 

 
Funkcja 

 Aktywuje tryb łagodnego zatrzymania silnika. 
 

Ustawienia 
Domyślną nastawą softstartu jest tryb standardowy hamowania i jest odpowiedni dla 
wielu instalacji. W trybie standardowym zmniejszenie prędkości silnika jest monitorowane 
i operacja łagodnego zatrzymania jest automatycznie regulowana, aby zoptymalizować 
operację zatrzymania. Dodatkowo oprócz trybu standardowego jest dostępny 
specjalizowany tryb sterowania pompą. Tryb ten zapewnia alternatywny algorytm 
sterowania, który może dostarczyć lepsze osiągi w porównaniu z trybem standardowym 
dla indywidualnych silników i aplikacji o charakterystykach hydraulicznych. 
 

 
13.  Automatyczne zatrzymanie (Auto-Stop)    [start/stop] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 255 jednostek     0 (wyłączone) 

1 jednostka = 6 minut 
 

Funkcja 
Pozwala ustawić czas pracy układu od chwili uruchomienia. 

 
Ustawienia 

Kiedy wymagany jest stały czas pracy układu, można wykorzystać funkcję 
automatycznego zatrzymania do wyłączenia całego układu. Funkcja pozwala na czas 
pracy do 25 godzin i 30 minut (6 minut x 255). Jeśli wartość funkcji jest ustawiona inna 
niż 0 IMS2 automatycznie zatrzyma silnik po zadanym czasie. W celu użycia skróconego 
ustawienia tej funkcji patrz rozdział 7.4. 
 
 

20.  Sterowanie Lokalne/Zdalne    [funkcje sterowania] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 3              0 (przycisk <Local/Remote> odblokowany) 
 

0 = IMS2 przycisk <Local/Remote> zawsze odblokowany 
1 = IMS2 przycisk <Local/Remote> zablokowany podczas pracy silnika 
2 = Tylko sterowanie lokalne (przyciski IMS2 odblokowane, wejścia sterowania       

zdalnego zablokowane) 
3 = Tylko sterowanie zdalne (przyiski IMS2 zablokowane, wejścia sterowania 

zdalnego odblokowane) 
 

Funkcja 
Odblokowuje oraz blokuje przyciski na lokalnym panelu sterowniczym oraz wejścia 
zdalnego sterowania. Także wpływa na to, kiedy może być aktywny przycisk 
przełączający tryb sterowania <Local/Remote>. 

 
Ustawienia 

Ustaw zależnie od potrzeb 
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21.  Przekaźnik A - przypisanie funkcji   [funkcje sterowania] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 14      11 (stycznik sieciowy) 

 
0 = zablokowany 
1 = blokada – przeciążenie  
2 = blokada – stan podprądowy   
3 = blokada – termistory  
4 = blokada – przekroczenie temp. IMS2 
5 = blokada – asymetria faz 
6 = blokada – nagłe przeciążenie 
7 = wskaźnik niskiego prądu 
8 = wskaźnik wysokiego prądu 
9 = wskaźnik temperatury silnika 
10 = start/praca 
11 = stycznik sieciowy 
12 = blokada pomocnicza  
14 = wyłączenie 

  
Funkcja 

Ustala funkcjonalność wyjścia przekaźnika A 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb 
 
 

22.  Przekaźnik B - przypisanie funkcji   [funkcje sterowania] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 12       10 (start/praca) 

 
Funkcja 

Ustala funkcjonalność wyjścia przekaźnika B 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb. Możliwe do wyboru funkcje – patrz funkcja 21 

  
 
23.  Przekaźnik C - przypisanie funkcji   [funkcje sterowania] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 12       0 (zablokowany) 
 

Funkcja 
Ustala funkcjonalność wyjścia przekaźnika C 

 
Ustawienia 

Ustaw w zależności od potrzeb. Możliwe do wyboru funkcje – patrz funkcja 21 
 
 
24.  Wejście A – przypisanie funkcji    [funkcje sterowania] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 3      0 (Wybór zestawu nastaw) 

0 = Wybór zestawu nastaw 
1 = Wywołanie blokady softstartu (styk normalnie otwarty) 
2 = Wywołanie blokady softstartu (styk normalnie zamknięty) 
3 = Tryb działania awaryjnego 

 
Funkcja 

Przypisuje działanie programowanego wejścia A  
 

Sygnał
Start 

120%
FLC

Napięcie 
wyjściowe

Testy przed startem

Praca

Start/Praca

Stycznik 
sieciowy

Prąd
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Ustawienia 
Programowane wejście A może być użyte do aktywowania następujących funkcji IMS2: 
 
0. Wybór zestawu nastaw 
Softstart może zostać zaprogramowany z dwoma zestawami nastaw (dla 2 silników) 
danych silnika i parametrów rozruchu. Pierwszy zestaw jest programowany w funkcjach: 
1 – 9, natomiast drugi zestaw zawierają funkcje 80 – 88.    
 
Aby aktywować drugi zestaw, funkcja 24 Wejście A – przypisanie funkcji musi mieć 
ustawioną wartość = 0 i obwód wejścia A musi być zamknięty. 
 

 
 

1. Blokada pomocnicza (styk normalnie otwarty) 
Softstart może zostać zablokowany za pomocą zdalnego obwodu połączonego do 
programowanego wejścia A, kiedy funkcja 24 ma ustawioną wartość =1. Zamknięcie 
obwodu połączonego do wejścia A zablokuje softstart. 
 
Dodatkowo można zaprogramować parametry blokady pomocniczej w funkcjach: 94 – 
opóźnienie działania blokady pomocniczej oraz 36 – tryb blokady pomocniczej. 
 

2. Blokada pomocnicza (styk normalnie zamknięty) 
Softstart może zostać zablokowany za pomocą zdalnego obwodu połączonego do 
programowanego wejścia A, kiedy funkcja 24 ma ustawioną wartość =2. Otwarcie 
obwodu połączonego do wejścia A zablokuje softstart.  
 
Dodatkowo można zaprogramować parametry blokady pomocniczej w funkcjach: 94 – 
Opóźnienie działania blokady pomocniczej oraz 36 – Tryb blokady pomocniczej. 
 
 

3. Tryb działania awaryjnego 
W trybie awaryjnym można wymusić dalszą pracę softstartu ignorując działanie funkcji 
zabezpieczających. 
 
Praca w trybie awaryjnym jest możliwa, kiedy funkcja 24 - Wejście A – przypisanie 
funkcji ma ustawioną wartość =3 i jest aktywowana przez zamknięcie obwodu 
programowanego wejścia A. To pozwala na przeprowadzenie rozruchu silnika, jeśli 
jeszcze nie pracuje, lub dalszą jego pracę ignorując funkcje zabezpieczeń 
(występujące warunki blokady – awarii) określone w funkcji 114 – Tryb awaryjny 
 
Otwarcie obwodu wejścia A zakończy pracę w trybie awaryjnym i spowoduje 
zadziałanie zabezpieczeń softstartu. 
 
Funkcja przekaźnika w trybie działania awaryjnego jest ustawiana w funkcji 115 – Tryb 
awaryjny – działanie przekaźnika blokującego. 

 
 

30.  Zabezpieczenie wydłużenia czasu rozruchu [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 255 sekund     20 (sekund) 
 

Funkcja 
Funkcja służy do ograniczenia czasu rozruchu. Softstart wyłączy się, jeśli czas rozruchu 
przekroczy wartość ustawioną. Oznacza to, że warunki aplikacyjne się zmieniły lub silnik 
został przeciążony. Funkcja ta służy również do zabezpieczenia softstartu przed 
rozpoczęciem pracy poza jego znamionowymi warunkami rozruchu. 

 
Ustawienia 

Ustaw maksymalny dopuszczalny czas rozruchu. 
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UWAGA! 
Należy się upewnić czy ustawiona wartość nie wykracza poza znamionowe 
parametry pracy IMS2. 

 
  
31.  Zabezpieczenie zmiany kolejności faz  [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 2        0 (wyłączone) 
 

0 = Wyłączone (Zezwolenie obrotów w lewo i w prawo) 
1 = Tylko obroty w lewo 
2 = Tylko obroty w prawo 

 
Funkcja 

Kolejność faz nie ma znaczenia dla softstartu, natomiast funkcja ta pozwala ograniczyć 
wirowanie silnika tylko w jednym kierunku. 

 
Ustawienia 

Ustaw w zależności od potrzeb aplikacji.   
 
 
32.  Opóźnienie ponownego uruchomienia   [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 254 jednostek     1 (10 sekund) 

1 jednostka = 10 sekund 
 

Funkcja 
Funkcja służy do ustawiania czasu przerwy pomiędzy zatrzymaniem silnika i kolejnym 
rozruchem. 

 
Ustawienia 

Ustaw czas przerwy zgodnie z potrzebami danego procesu technologicznego.  
Podczas zadziałania funkcji opóźnionego uruchomienia zostaje zapalona dioda LED po 
prawej stronie wyświetlacza co oznacza, że silnik nie może być uruchomiony.  
 

UWAGA! 
Ustawienie wartości funkcji = 0 zapewnia minimalne opóźnienie ponownego 
rozruchu równe 1 sekundzie. 

  
 

33.  Zabezpieczenie asymetrii faz   [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1       0 (włączone) 

0 – włączone 
1 – wyłączone  

 
Funkcja 

Funkcja pozwala włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie asymetrii faz.  
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb 
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34.  Termistor silnika     [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1       0 (włączone) 

0 – włączone 
1 – wyłączone 
 
Funkcja 

Funkcja pozwala włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie termistorowe silnika 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb. 
 

 
35.  Przekroczenie temperatury softstartu  [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1       0 (włączone) 

0 = włączone 
1 = wyłączone 

  
Funkcja 

Funkcja służy do włączania i wyłączania zabezpieczenia przed przekroczeniem 
dopuszczalnej temperatury softstartu. 
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 

 
UWAGA! 
Wyłączenie zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury przez softstart 
może spowodować uszkodzenie urządzenia bądź skrócenie jego żywotności.  

 
 
36.  Tryb blokady pomocniczej    [ustawienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 12       0 (zawsze aktywny) 

0  = zawsze aktywny 
1  = aktywny podczas rozruchu, pracy oraz zatrzymywania silnika  

(zablokowany gdy silnik nie pracuje) 
2  = aktywny tylko podczas pracy silnika 
3  = aktywny 30 sekund po komendzie startu 
4  = aktywny 60 sekund po komendzie startu 
5  = aktywny 90 sekund po komendzie startu 
6  = aktywny 120 sekund po komendzie startu 
7  = aktywny 180 sekund po komendzie startu 
8  = aktywny 240 sekund po komendzie startu 
9  = aktywny 300 sekund po komendzie startu 
10 = aktywny 600 sekund po komendzie startu 
11 = aktywny 900 sekund po komendzie startu 
12 = aktywny 1200 sekund po komendzie startu 
 
Funkcja 

Funkcja pozwala ustawić kiedy, IMS2 monitoruje wejście blokady pomocniczej. 
 

Ustawienia 
Szczegóły patrz funkcja 24. 
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40.  Wskaźnik niskiego prądu       [wskaźniki] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 100% FLC      50% 
 

Funkcja 
Ustawia poziom prądu silnika (w % prądu znamionowego FLC), od którego zostaje 
ustawiony wskaźnik. 
 

Ustawienia 
Wskaźnik niskiego prądu może zostać użyty wraz z programowanymi przekaźnikami A, B 
i C dla sygnalizowania prądu silnika niższego od wartości ustawionej. 

 
 
41.  Wskaźnik wysokiego prądu      [wskaźniki] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    50 – 550% FLC      105% 
 

Funkcja 
Ustawia poziom prądu silnika (w % prądu znamionowego FLC), od którego zostaje 
ustawiony Wskaźnik. 
 

Ustawienia 
Wskaźnik wysokiego prądu może zostać użyty wraz z programowanymi przekaźnikami A, 
B i C dla sygnalizowania przekroczenia wartości ustawionej wskaźnika prądu silnika. 

 
 
42.  Wskaźnik temperatury silnika     [wskaźniki] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 105% temperatury silnika    80% 
 

Funkcja 
Ustawia temperaturę (w %), od której zostaje ustawiony wskaźnik temperatury silnika. 
 

Ustawienia 
Wskaźnik temperatury może zostać użyty wraz z programowanymi przekaźnikami A, B i 
C dla sygnalizowania przekroczenia wartości ustawionej temperatury silnika. 
Temperatura silnika jest wyznaczana z modelu termicznego silnika. Warunek blokady 
zostanie spełniony kiedy temperatura przekroczy 105%. 
 
 

43.  Współczynnik kalibrowania mierzonego prądu silnika  [wskaźniki] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    85 – 115%       100% 
 

Funkcja 
Przelicza zmierzony prąd silnika (mnoży przez ustawioną wartość). Funkcja służy do 
kalibrowania pomiarów prądu softstartu z zewnętrznym urządzeniem pomiarowym. IMS2 
fabrycznie zapewnia dokładność pomiaru prądu +/-5%. 
 

Ustawienia 
Oblicz wymaganą wartość ustawianej funkcji zgodnie z następującym wzorem: 
     
              Prąd wskazany na wyświetlaczu IMS2 
współczynnik kalibrowania = 
         Prąd zmierzony przez zewnętrzne urządzenie   
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UWAGA! 
Wszystkie funkcje wykorzystujące zmierzony prąd będą pobierały dane 
przeliczone przez współczynnik kalibrowania. 

 
 

50.  Wyjście analogowe – przypisanie funkcji  [wyjście analogowe] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1       0 (prąd) 

0 = prąd (% prądu znamionowego) 
1 = temperatura silnika (% maksymalnej temperatury (blokującej)) 
 
Funkcja 

Ustawia funkcję wyjścia analogowego 
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami układu. 
 
Zakres sygnału analogowego (4-20mA) może zostać zmieniony za pomocą funkcji: 
51 – Wyjście analogowe – górna granica zakresu 
52 – Wyjście analogowe – dolna granica zakresu 
 
 

51.  Wyjście analogowe – górna granica zakresu  [wyjście analogowe] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 255%      100%  

 
Funkcja 

Wyznacza wartość reprezentowaną przez sygnał 20mA wyjścia analogowego. 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb. 
 
 

52.  Wyjście analogowe – dolna granica zakresu  [wyjście analogowe] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 255%      0%  

 
Funkcja 

Wyznacza wartość reprezentowaną przez sygnał 4mA wyjścia analogowego. 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb. 
 
 

60.  Czas przerwy     [komunikacja szeregowa] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 100 sekund    0 sekund (wyłączona)   

 
Funkcja 

Ustala maksymalną długość przerwy w komunikacji szeregowej RS-485  
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 
 

UWAGA! 
Ustawienie 0 sekund zablokuje zabezpieczenie czasu przerwy i pozwoli 
kontynuować operację bez regularnej aktywności RS-485. 
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61.  Prędkość transmisji     [komunikacja szeregowa] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 5       4 (9600 baud)   

1 = 1200 baud 
2 = 2400 baud 
3 = 4800 baud 
4 = 9600 baud 
5 = 19200 baud 
 
Funkcja 

Ustala prędkość transmisji w komunikacji szeregowej.  
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 

 
 
62.  Adres komunikacji szeregowej   [komunikacja szeregowa] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 99       20   

 
Funkcja 

Ustala adres softstartu w komunikacji szeregowej.  
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 
 

 
63.  Protokół komunikacji    [komunikacja szeregowa] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 3       1 (AP ASCII)   

1 = AP ASCII 
2 = MODBUS RTU 
3 = MODBUS ASCII 
 
Funkcja 

Ustala protokół komunikacji szeregowej  
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 
 

 
64.  MODBUS Parzystość    [komunikacja szeregowa] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 2      0 (brak parzystości)   

0 = brak parzystości 
1 = nieparzystość 
2 = parzystość 
 
Funkcja 

Ustala parzystość dla protokołu MODBUS komunikacji szeregowej (kiedy ustawiony jest 
ten protokół w funkcji 63) 
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 
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70.  Konfiguracja      [automatyczny reset] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 3       0 (wyłączony)   

0 = wyłączony 
1 = automatyczny reset awarii grupy A  
2 = automatyczny reset awarii grup A i B 
3 = automatyczny reset awarii grup A, B i C 
 
Funkcja 

Służy do wybierania, który typ awarii będzie automatycznie resetowany – kasowany. 
 

Ustawienia 
Trzy grupy awarii mogą być automatycznie zresetowane. 
 
grupa awarii typ awarii 

A asymetria faz, brak fazy zasilania 
B stan podprądowy, nagłe przeciążenie, blokada pomocnicza 
C przeciążenie prądowe, termistor silnika, przekroczenie temp. IMS2 

 
Działanie funkcji automatycznego resetu jest ustawiane za pomocą funkcji: 
funkcja 70 automatyczny reset – konfiguracja 
funkcja 71 automatyczny reset – liczba resetów  
funkcja 72 automatyczny reset – opóźnienie resetu grupy A i B 
funkcja 73 automatyczny reset – opóźnienie resetu grupy C 
 

UWAGA! 
Działanie funkcji automatycznego resetu powoduje zresetowanie stanu 
blokady i jeśli sygnał startu jest wciąż aktywny, nastąpi ponowny rozruch 
silnika. Upewnij się, że operacja taka nie zagraża bezpieczeństwu. 

 
 

71.  Liczba resetów     [automatyczny reset] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 5 resetów      1 reset   

 
Funkcja 

Ustawia liczbę prób resetu podczas awarii zanim nastąpi trwałe wyłączenie i będzie 
potrzebny trwały reset. 
 

Ustawienia 
Ustaw odpowiednią liczbę resetów. Kiedy wystąpi awaria licznik resetów będzie 
powiększany o jeden aż osiągnie zaprogramowaną liczbę resetów. Po tym zdarzeniu 
należy ręcznie zresetować softstart. 
Liczba resetów rejestrowanych przez licznik będzie pomniejszana o jeden (do minimum) 
po każdym poprawnym cyklu start/stop. 
 
 

72.  Opóźnienie resetu grup A i B    [automatyczny reset] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    5 – 999 sekund     5 sekund  

 
Funkcja 

Ustawia opóźnienie załączenia automatycznego resetu dla awarii grupy A i B. 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb. 
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73.  Opóźnienie resetu grup C    [automatyczny reset] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    5 – 60 minut      5 minut  

 
Funkcja 

Ustaw opóźnienie załączenia automatycznego resetu awarii z grupy C 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb. 
 
 

IMS2 zawiera dwa zestawy parametrów sterowania silnikiem. Funkcje od 80 do 88 
zdefiniowane jako drugi zestaw nastaw odpowiadają pierwszemu zestawowi nastaw z 
funkcji od 1 do 9. Uaktywnienie drugiego zestawu jest wywoływane przez funkcję 24 
(szczegóły patrz opis funkcji 24) 
 
80.  Prąd znamionowy silnika (Full Load Current)  [zestaw 2 nastaw] 
   Zakres      Ustawienia domyślne  
    Zależny od modelu     Zależne od modelu 
 

Funkcja 
 Kalibruje softstart na znamionowy prąd silnika. 
 

Ustawienia 
Szczegóły patrz funkcja 1 

 
 
81.  Ograniczenie prądowe     [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    100 – 550 % FLC      350% FLC 
 

Funkcja  
 Pozwala ustawić ograniczenie prądu rozruchowego. 

 
Ustawienia 

Szczegóły patrz funkcja 2 
 
 
82.  Prąd początkowy rozruchu  (rampa prądowa)  [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    100 – 550 % FLC      350% FLC 
 

Funkcja 
 Ustawia wartość początkowego prądu rozruchowego dla krzywej narastania prądowego.  
 

Ustawienia 
Szczegóły patrz funkcja 3 

 
 
83.  Czas narastania prądu rozruchowego   [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 30 sekund       1 sekunda 
 

Funkcja 
Ustawia czas narastania prądu rozruchowego od wartości początkowego prądu 
rozruchowego do maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu rozruchowego. 



 
 

 SERIA IMS2 45

 
Ustawienia 

Szczegóły patrz funkcja 4. 
 
 
84.  Czas zatrzymania      [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 100 sekund      0 sekund 
 

Funkcja 
 Służy do ustawiania czasu łagodnego zatrzymania silnika.  
 

Ustawienia 
Szczegóły patrz funkcja 5. 
 
 

85.  Pojemność cieplna silnika (MSTC)   [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 120 sekund      10 sekund 

Funkcja 
Dostraja model termiczny silnika w IMS2 dla dopuszczalnej temperatury podłączonego 
silnika 

 
Ustawienia 

Szczegóły patrz funkcja 6. 
 
 

86.  Czułość asymetrii faz     [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 10        5  

1 = Największa czułość 
 I 
5 = Normalna czułość 
 I 
10 = Najmniejsza czułość 

 
Funkcja 

Ustawia czułość zabezpieczenia asymetrii faz. 
 

Ustawienia 
Szczegóły patrz funkcja 7. 
 
 

87.  Zabezpieczenie podprądowe    [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 100% FLC       20% 
 

Funkcja 
Pozwala ustawić minimalną wartość prądu dozwoloną w czasie pracy. Wartość ta jest 
ustawiana w procentach prądu znamionowego silnika.  

 
Ustawienia 

Szczegóły patrz funkcja 8. 
 

 
88.  Punkt wyłączenia nagłego przeciążenia   [zestaw 2 nastaw] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    80% – 550% FLC     400% FLC 
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Funkcja 

Ustawia punkt wyłączenia IMS2 nagłego przeciążenia. Wartość ustawiana wyrażona jest 
w procentach prądu znamionowego silnika (FLC).  

 
Ustawienia 

Szczegóły patrz funkcja 9. 
 
 

90.  Opóźnienie blokady asymetrii faz  [opóźnienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    3 – 254 sekund     3 sekundy 
 

Funkcja 
Opóźnia wyłączenie softstartu w przypadku wykrycia nierówności faz większej niż 
ustawiono w funkcji: Czułość asymetrii faz (funkcja 7 oraz funkcja 86). 

 
Ustawienia 

Ustaw odpowiednią wartość w celu uniknięcia niepotrzebnego wyłączenia softstartu w 
przypadku tymczasowej asymetrii faz. 
 

 
91.  Opóźnienie blokady podprądowej.  [opóźnienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 60 sekund      5 sekund 
 

Funkcja 
Opóźnia wyłączenie softstartu w przypadku wykrycia prądu silnika mniejszego niż wartość 
ustawiona w funkcji: Punkt wyłączenia podprądowego (funkcja 8 oraz funkcja 87). 

 
Ustawienia 

Ustaw w zależności od potrzeb. 
 
 
92.  Opóźnienie blokady nagłego przeciążenia. [opóźnienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 60 sekund      0 sekund 
 

Funkcja 
Opóźnia wyłączenie softstartu w przypadku wykrycia prądu silnika większego niż wartość 
prądu ustawiona w parametrze Punkt nagłego przeciążenia (funkcja 9 oraz funkcja 88). 

 
Ustawienia 

Ustaw w zależności od potrzeb. 
 
 

93.  Opóźnienie blokady niskiej częstotliwości. [opóźnienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 60 sekund      0 sekund 
 

Funkcja 
Opóźnia wyłączenie spowodowane wykryciem niskiej częstotliwości zasilania, kiedy silnik 
pracuje (<48 Hz przy zasilaniu 50 Hz,  <58 Hz przy zasilaniu 60 Hz). 
 

UWAGA! 
Jeśli częstotliwość zasilania spadnie poniżej 45Hz (50 Hz zasilanie) lub 55Hz 
(60 zasilanie) softstart wyłączy się natychmiast bez względu na ustawione 
opóźnienie. 
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Ustawienia 

Ustaw wartość, która umożliwi pracę w skrajnych, ale chwilowych warunkach zbyt niskiej 
częstotliwości zasilania. 
 
 

94.  Opóźnienie załączenia blokady pomocniczej. [opóźnienia zabezpieczeń] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 240 sekund     0 sekund 
 

Funkcja 
Ustawia opóźnienie zablokowania softstartu po załączeniu wejścia blokady i spełnieniu 
warunków blokady. 

 
Ustawienia 

Szczegóły patrz funkcja 24.  
 

 
100.  Numer modelu     [dane tylko do odczytu] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 22       zależnie od modelu 
 

Funkcja 
Parametr identyfikujący typ zastosowanego obwodu mocy.  
1 = IMS20018 do 22 = IMS21574 
 
 

101.  Licznik rozruchów (1000 – tysiące)  [dane tylko do odczytu] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1(,000) – 999(,000) 
 

Funkcja 
Wyświetla liczbę przeprowadzonych rozruchów. 
 
W celu wyznaczenia liczby przeprowadzonych rozruchów należy odczytywać wartość tej 
funkcji wraz z wartością w funkcji 102. 
 
 

102.  Licznik rozruchów (1 - jedności)   [dane tylko do odczytu] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1 – 999 
 

Funkcja 
Wyświetla liczbę przeprowadzonych rozruchów. 
 
Należy odczytywać wraz z wartością w funkcji 101 dla pełnej liczby rozruchów. (w pamięci 
softstartu jest już zapisana pewna liczba rozruchów wynikająca z przeprowadzonych testów 
podczas produkcji)   
 
 

103.  Rejestr awarii     [dane tylko do odczytu] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    1-x – 8-x 
 

Funkcja 
Wyświetla rejestr awarii. Funkcja ta zapisuje  przyczyny ostatnich 8 awarii – blokad. 
 

Ustawienia 
Użyj przycisków <GÓRA> i <DÓŁ> w celu przejrzenia rejestru awarii. 
Szczegóły dotyczące rejestru awarii znajdują się w rozdziale 9. 
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110.  Hasło       [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0-999       0 
 

Funkcja 
Wpisanie poprawnego hasła pozwoli na dwie rzeczy: 
1. Jeśli nastawy parametrów są w bieżącym stanie tylko do odczytu (Funkcja 112 – 

Zablokowanie parametrów), to poprawne wpisanie numeru hasła pozwoli na ich 
odblokowanie uaktywniając nastawę (Czytaj/Pisz). Po skończeniu programowania 
softstartu należy ponownie zablokować parametry wprowadzając je w stan tylko do 
odczytu (Tylko czytaj). 

2. Dostęp do funkcji: 111 – 117.  
 

Ustawienia 
Wprowadź numer hasła. Domyślny hasłem jest: 0. Jeśli zapomniałeś numer hasła skontaktuj 
się z dostawcą softstartu 
 

 
111.  Zmiana hasła      [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 999       0 
 

Funkcja 
Ustawia numer hasła. 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb.  
 
 

 112.  Zablokowanie nastaw funkcji   [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1        0  

0 = Zapisz/Czytaj 
1 = Tylko czytaj 
 
Funkcja 

Funkcja pozwala na zabezpieczenie nastaw wszystkich funkcji softstartu, umożliwiając tylko 
odczyt ich wartości. 
 

Ustawienia 
Ustaw w zależności od potrzeb.  

UWAGA! 
Kiedy blokada zmiany parametrów funkcji zostanie zmieniona z trybu 
zapisz/czytaj na tylko czytaj to nowa nastawa będzie aktywna gdy tylko 
wyjdziesz z trybu programowania. 

 
 
113.  Przywrócenie nastaw domyślnych  [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    50, 60, 70       0  

50 = wprowadź ustawienia domyślne funkcji 
60 = zarchiwizuj bieżące ustawienia funkcji  
70 = wprowadź zarchiwizowane ustawienia funkcji 
 
Funkcja 

Powoduje wprowadzenie domyślnych ustawień wszystkich funkcji. Dodatkowo pozwala 
użytkownikowi na zapisanie jego własnych nastaw i późniejsze wczytanie ich. 
 

Ustawienia 
Wprowadź ustawienia domyślne lub zarchiwizuj swoje, w zależności od potrzeb.  

 



 
 

 SERIA IMS2 49

 
114.  Tryb awaryjny - format    [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 4       0 (wyłączony)  

0 = wyłączony 
1 = blokady grupy A 
2 = blokady grup A i B 
3 = blokady grup A, B i C 
4 = wszystkie blokady 
 
Funkcja 

Ustawia, które warunki blokad są ignorowane przy pracy w trybie awaryjnym. Opis działania w 
trybie awaryjnym – patrz funkcja 24.  
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 
 
grupa awarii typ awarii 

A asymetria faz, brak fazy zasilania 
B stan podprądowy, nagłe przeciążenie, blokada pomocnicza 
C przeciążenie prądowe, termistor silnika, przekroczenie temp. IMS2 

 
115.  Tryb awaryjny – działanie przekaźnika blokady  [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 1      0 (blokady nie wskazywane)  

0 = blokady nie wskazywane 
1 = blokady wskazywane 
 
Funkcja 

Pozwala na aktywowanie lub anulowanie działania przekaźników programowalnych w 
trybie awaryjnym przy ustawionych funkcjach przekaźników – wskazywania awarii.  
(wskazywanie lub ignorowanie awarii przez przekaźniki w trybie awaryjnym)  
 

Ustawienia 
Ustaw zgodnie z potrzebami. 
 
 

116.  Model termiczny silnika - nadrzędny   [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 150%       

 
Funkcja 

Pozwala wprowadzić zmiany w modelu termicznym silnika i go dostroić.  
 

UWAGA! 
Zmiany w modelu termicznym silnika mogą mieć wpływ na żywotność silnika i 
powinny być dokonywane tylko w szczególnych przypadkach 

 
Ustawienia 

W wyjątkowych sytuacjach model termiczny silnika może zostać ręcznie przestrojony by 
pozwolić uruchomić silnik mimo przekroczenia dopuszczalnej dla niego temperatury. 
Ustaw w zależności od potrzeb. 

 
 
117.  Model termiczny silnika – licznik zmian   [funkcje specjalne] 
 Zakres      Ustawienia domyślne 
    0 – 255       

 
Funkcja 

Wyświetla ile razy wprowadzane były zmiany w modelu termicznym silnika.  
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7.4 Sterowanie 

Softstart podłączony i zaprogramowany zgodnie z wcześniejszymi poleceniami z 
instrukcji może zostać uruchomiony.  

 
 Lokalny panel sterowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wyświetlacz: typ wyświetlanej informacji na wyświetlaczu jest wskazany przez diody 
LED po prawej stronie wyświetlacza. Może być wyświetlany prąd silnika (AMPS) lub 
temperatura silnika (TEMP) przeliczona przez softstart z modelu termicznego silnika. 
Używając przycisków <góra>, <dół> można zmieniać typ wyświetlanej informacji. Jeśli 
prąd silnika przekroczy dopuszczalną maksymalną wartość, wyświetlany będzie znak: --- 
W przypadku awarii softstartu (przejścia w stan blokady [TRIP]) na wyświetlaczu pojawi 
się kod awarii. Kiedy IMS2 jest programowany przy użyciu lokalnego panelu sterowania, 
wszystkie diody LED są zapalone. 
 
2. Diody stanu pracy:  

START: Napięcie zostaje podane na zaciski silnika (Rozruch) 
RUN: Napięcie znamionowe jest podane na zaciski silnika (Praca) 
TRIP: Softstart został wyłączony (Blokada) 
REMOTE: Softstart jest w trybie zdalnego sterowania. Przyciski na lokalnym panelu: 
[START], [STOP], [RESET] są nieaktywne.  
 

 Sygnał Start

120%
FLC

Napięcie wyjściowe

Testy przed startem 

Praca

Start

STATUS
DIOD LED

Prąd

 
  
3.  Przyciski sterowania: 
Mogą być używane tylko, gdy softstart jest w trybie sterowania lokalnego. Przycisk 
<LOCAL/REMOTE> może być wykorzystany do przełączenia pomiędzy sterowaniem 
lokalnym i zdalnym. 
 
 
 



 
 

 SERIA IMS2 51

 
UWAGA!  
Kiedy napięcie sterowania jest załączone, softstart może być w trybie 
sterowania zarówno lokalnym jak i zdalnym, w zależności od stanu przy jakim 
został wyłączony. Nastawą fabryczną jest tryb lokalnego sterowania.  
 
UWAGA! 
Używając funkcji 20 – Sterowanie Lokalne/Zdalne można zablokować któryś z 
rodzajów sterowania: lokalnego lub zdalnego. Jeśli przycisk 
<LOCAL/REMOTE> zostanie użyty w celu przełączenia do zablokowanego 
trybu, na wyświetlaczu pojawi się napis: OFF. 
 
UWAGA! 
Jednoczesne wciśnięcie przycisków: [STOP] i [RESET] spowoduje 
natychmiastowe odłączenie napięcia od silnika i jego zatrzymanie wybiegiem. 
Wszystkie nastawy związane z łagodnym zatrzymaniem silnika lub 
hamowaniem stałoprądowym zostaną zignorowane. 

 
4.  Przyciski programowania: Opis patrz rozdział 7.1  
5.  Stan diod świecących LED wejść zdalnego sterowania. 
Pokazują stan załączeń obwodów wejść cyfrowych (dwustanowych) IMS2. 

 
 

UWAGA! 
W momencie podania napięcia sterującego na softstart, wszystkie diody 
świecące LED i segmenty wyświetlacza cyfrowego będą zapalone na około 1 
sekundę w celu przetestowania ich działania. 

 
Zdalne Sterowanie 
IMS2 może być sterowany przy użyciu wejść zdalnego sterowania. Zaciski cyfrowe wejść 
sterowania IMS2 są aktywne, kiedy softstart jest w trybie sterowania zdalnego. Do 
przełączania trybu sterowania z lokalnego na zdalne służy przycisk <LOCAL/REMOTE>. 
Należy zapoznać się z rozdziałem 6.3 niniejszej instrukcji, gdzie dokładnie opisano opcje 
układów zdalnego sterowania. 
 
Opóźnienie Ponownego Uruchomienia 
Funkcja 32 – Opóźnienie ponownego uruchomienia ustala minimalny czas pomiędzy 
końcem zatrzymania napędu, a początkiem ponownego rozruchu. Na okres, kiedy ta 
funkcja jest aktywna zostaje zapalona (pulsuje) dioda świecąca po prawej stronie 
wyświetlacza numerycznego softstartu, co oznacza, że silnik nie może być uruchomiony. 
 
Testy przed-uruchomieniem 
Po otrzymaniu rozkazu START-u, IMS2 wykonuje szereg testów sprawdzających 
połączenia silnika i warunki zasilania przed podaniem napięcia na zaciski silnika i zaciski 
sterowania oraz załączeniem wyjść przekaźnikowych, (jeśli są zaprogramowane). 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sygnał Start

120%
FLC

Napięcie wyjściowe

Testy przed-startem

Praca

Start/Praca

Stycznik sieciowy

FUNKCJE
PRZEKAŹNIKA

 

 

 

 



  
 

SERIA IMS2  52

Drugi Zestaw Parametrów 
Softstarty IMS2 pozwalają na wprowadzenie dwóch zestawów parametrów (dla dwóch 
silników):  
• Pierwszy zestaw parametrów: Funkcje 1 – 9. 
• Drugi zestaw parametrów: Funkcje 80 – 88. 
Programowane wejście A może zostać wykorzystane do wyboru zestawu parametrów 
(szczegóły patrz funkcja: 24 –Wejście A – przypisanie funkcji). Otwarty obwód wejścia A 
oznacza aktywny pierwszy zestaw parametrów, natomiast zamknięty, że jest aktywny 
drugi zestaw parametrów. 
  
Funkcja 13 – Automatyczne zatrzymanie (auto-stop), skrócone ustawianie 
Sposób skróconego ustawiania funkcji 13 – auto-stop pozwala, na wprowadzanie zmian 
nastaw bez potrzeby przeprowadzania pełnej procedury programowania. 
1. Przyciśnij jednocześnie przyciski <STOP> i <FUNCTION>, spowoduje to przejście w 

tryb programowania funkcji 13 – Automatyczne zatrzymanie (auto-stop)  
2. Używając przycisków <góra> i <dół> ustaw żądany czas. 
3. Ponownie przyciśnij jednocześnie <STOP> i <FUNCTION>, aby zatwierdzić 

wprowadzony czas i wyjść z trybu programowania. 
Po dokonaniu rozruchu, silnik będzie pracował przez wprowadzony okres czasu. 
Podczas pracy układu z ustawioną funkcją automatycznego zatrzymania, diody LED Start 
i Run świecą się jednocześnie. 

 
 
Rozdział 8   Przykłady instalacji  

  
 

8.1 Podłączenie ze stycznikiem 
sieciowym 

 
 

 
 

Opis:  
Softstart jest podłączony ze stycznikiem 
sieciowym. Stycznik jest sterowany przez 
zaciski sterujące (domyślne: przekaźnik A – 
zaciski 13 i 14) Napięcie sterujące musi być 
podłączone do sieci przed stycznikiem 
sieciowym. 
 
Ustawienia funkcji: 
Funkcja 21 – Przekaźnik A – przypisanie 
funkcji 
Nastawa funkcji: 11 (wskazuje, że 
przekaźnik A steruje stycznikiem sieciowym) 
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8.2 Podłączenie BYPASS  
 

 
 

Opis: 
Softstart jest podłączony z obwodem 
obejściowym –  BYPASS-em do 
mostkowania softstartu podczas jego 
pracy po dokonaniu rozruchu silnika. 
Softstarty IMS2 (z oznaczeniem AC1) 
posiadają wewnątrz dodatkowe zaciski 
do podłączenia BYPASS-u. Dzięki tym 
zaciskom zapewnione jest pełne 
zabezpieczenie termiczne silnika oraz 
funkcje monitorowania prądu, kiedy 
stycznik BYPASS zostanie załączony. 
Stycznik BYPASS-u jest sterowany przez 
RUN OUTPUT – zaciski 23, 24. 
 
Ustawienia funkcji: 
Zastosowanie BYPASS-u nie wymaga 
wprowadzenia dodatkowych nastaw 
funkcji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Działanie w trybie awaryjnym. 
 

 
Opis: 
W normalnym trybie działania IMS2 jest 
sterowany w układzie dwuprzewodowym. 
Dla możliwości kontynuowania działania 
w przypadkach blokady (trybie 
awaryjnym) należy podłączyć dodatkowo 
obwód dwuprzewodowy do wejścia A 
(zaciski C53, C54). Zamknięcie tego 
obwodu powoduje dalszą pracę softstartu 
i silnika pomimo występujących 
zdefiniowanych przez użytkownika 
warunków blokady. 
 
Ustawienia funkcji: 
Funkcja 24 – Wejście A – przypisanie 
funkcji = 3 (przypisuje zaciskom wejścia 
A funkcje włączania trybu działania w 
przypadku wystąpienia blokady – awarii). 
Funkcja 114 - Format trybu awaryjnego = 
taki jak wymagany (ustala, które rodzaje 
blokad są ignorowane w trybie działania 
przy awarii)  
Funkcja 115 – Tryb awaryjny – blokada 
przekaźnika – ustaw zgodnie z 
potrzebami (funkcja ustawia działanie 
przekaźników w trybie awaryjnym) 
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8.4 Obwód blokady pomocniczej 
 

 
Opis: 
IMS2 jest sterowany przy wykorzystaniu 
dwuprzewodowego sterowania zdalnego. 
Zewnętrzny obwód blokowania softstartu jest 
podłączany do wejścia A (zaciski C53, C54). 
Załączenie obwodu powoduje zablokowanie 
silnika, zamknięcie wyjścia blokady, 
wyświetlenie na panelu sterowania kodu 
blokady i zapisanie zdarzenia w rejestrze 
awarii. 
 
Ustawienia funkcji: 
- Funkcja 24 – Wejście A – 
przypisanie funkcji = 1 (przypisuje 
zaciskom wejścia A funkcję obwodu 
blokady).  
- Funkcja 36 – Tryb Blokady 
Pomocniczej = 6 (ogranicza działanie 
funkcji blokady pomocniczej do 120 
sekund po wystąpieniu blokady),  
- Funkcja 94 – opóźnienie trybu 
blokady = ustawić w zależności od 
potrzeb 

  
 
 
 
 
 
 

8.5 Podłączenie do przeprowadzania                                      
        łagodnego zatrzymania 
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Opis: 
Dla obciążeń o dużej bezwładności IMS2 można skonfigurować do przeprowadzania 
łagodnego zatrzymania. 
W tym układzie silnik jest podłączony z IMS2 za pomocą dwóch obwodów (styczniki: K1M 
- PRACA i K2M - STOP odpowiednio przełączają obwody – zmieniają fazy)  
W przypadku pojawienia się rozkazu startu (zamknięcie S1) softstart zamyka stycznik 
K1M - PRACA i steruje silnikiem zgodnie z pierwszym zestawem nastaw. 
W przypadku zamknięcia styku S2, softstart otwiera stycznik K1M i zamyka stycznik K2M 
po upływie czasu opóźnienia około 2-3 sekund (K1T).  
K3A jest także zamknięty do aktywowania drugiego zestawu nastaw, który powinien 
zostać zaprogramowany przez użytkownika dla uzyskania wymaganej charakterystyki 
zatrzymania. Wywołanie funkcji STOP, powoduje odwracanie fazy napięcia zasilającego 
softstart, prędkość silnika „łagodnie startuje”, lecz w przeciwnym kierunku. W ten sposób 
uzyskuje się moment hamujący. Kiedy prędkość silnika zbliży się do zera, czujnik A2 
spowoduje zatrzymanie softstartu i otwarcie stycznika K2M-STOP.  
 
Ustawienia funkcji: 

- Funkcja 23 – Przekaźnik C - przypisanie funkcji = 0 (przypisuje przekaźnikowi C funkcję 
blokowania) 

- Funkcja 24 – Wejście A – przypisanie funkcji = 0 (przypisuje zaciskom wejścia A funkcję 
wyboru zestawu nastaw) 

- Funkcje 1 – 9 (ustawiają charakterystyki rozruchu) 
- Funkcje 80 – 88 (ustawiają charakterystyki zatrzymania) 

 
UWAGA! 
Jeśli softstart zostanie zablokowany w wyniku złej częstotliwości zasilania 
(wyświetlany kod awarii: 5), kiedy stycznik STOP K2M jest otwarty, zwiększ 
nastawy w funkcji 93 – Opóźnienie blokady niskiej częstotliwości 

 
 

8.6 Podłączenie silnika dwubiegowego 
 

Opis: 
IMS2 może zostać skonfigurowany do pracy z silnikiem dwubiegowym w układzie 
Dahlandera. 
W tym przypadku, należy zastosować: stycznik K1M – dla drugiej prędkości silnika, 
stycznik K2M – dla pierwszej prędkości silnika oraz stycznik GWIAZDA (K3M). 
Przy załączaniu sygnału uruchamiającego układ w trybie wysokiej prędkości, stycznik  
2 Prędkości K1M oraz stycznik GWIAZDA K3M są zamknięte. Następnie IMS2 steruje 
silnikiem zgodnie z pierwszym zestawem nastaw (funkcje 1 – 9). 
Przy załączaniu układu w trybie 1 Prędkości, stycznik Niskiej Prędkości jest zamknięty. 
Przekaźnik A jest również zamknięty powodując sterowanie silnika z drugim zestawem 
nastaw (funkcje 80 – 88). 
 
Ustawienia funkcji: 

- Funkcja 23 – Przekaźnik C - przypisanie funkcji = 0 (przypisuje przekaźnikowi C funkcję 
blokowania) 

- Funkcja 24 – Wejście A – przypisanie funkcji = 0 (przypisuje zaciskom wejścia A funkcję 
wyboru zestawu nastaw) 
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NAPIĘCIE
STEROWANIA

ZASILANIE
3 FAZOWE

NAPIĘCIE  STEROWANIA
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Schemat podłączenia softstartu z silnikiem dwubiegowym 
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  Rozdział 9   Procedury wykrywania awarii 
 
9.1 Kody awarii 

Softstarty IMS2 są wyposażone w szeroki zakres funkcji zabezpieczeń. Awarie 
identyfikowane przez te systemy są wyświetlane w postaci kodu awarii na wyświetlaczu 
lokalnego panelu sterowania. Wykrycie przez urządzenie awarii powoduje przejście w 
stan blokady i wyświetlenie następujących informacji: 
- dioda LED awarii [TRIP] zostanie zapalona 
- dioda LED dla kodu awarii [CODE] zostanie zapalona informując, że na wyświetlaczu 
pokazany jest kod awarii.  
Kod awarii składa się z dwóch części:  

 
 
 
 
 
    

Kod Przyczyna i postępowanie 
0 
 
 

Zwarcie w module tyrystorów. 
IMS2 wykrył zwarcie tyrystora. 

1. Przetestować i wykryć zwartą fazę sprawdzając stan diod LED 
obwodów mocy znajdujących się po lewej stronie klapki 
obudowy IMS2. Diody LED wszystkich faz powinny być 
zapalone kiedy jest podłączone napięcie zasilania do softstartu 
ale silnik nie pracuje. Uszkodzenie tyrystorów może być 
wykryte Testem Obwodów Mocy (opisany w rozdziale 9.4) 

2. Usunąć zniszczone tyrystory 
3. Zresetować blokadę awarii odłączając na chwilę napięcie 

sterowania IMS2. 
4. Zrestarować softstart 

Główny moduł sterowania może być zniszczony 
1. Wymienić ten element 

1 
 
 

Przekroczenie czasu rozruchu 
Czas rozruchu przekroczył wartość maksymalną zaprogramowaną 
w funkcji 30 – Zabezpieczenie wydłużenia czasu rozruchu. 
1. Zidentyfikować i usunąć przyczynę, od której silnik przyspiesza 

dłużej niż zwykle (upewnić się, że nie jest zablokowany wał 
silnika lub nie wzrosło obciążenie silnika) 

2. Sprawdzić czy prąd rozruchowy jest taki jaki powinien być 
wykonując Test Rozruchowy opisany w rozdziale 9.4 

3. Zresetować softstart 
4. Ponownie uruchomić silnik. 

2 
 

Przeciążenie 
Silnik pracuje w warunkach przeciążenia i jego temperatura 
przekroczyła wartość temperatury granicznej, 
1. Zidentyfikować i naprawić przyczynę, od której silnik ulega 

przeciążeniu. 
2. Odczekać aż silnik wystarczająco ostygnie, aby mógł ponownie 

wystartować. 
3. Zresetować softstart. 
4. Ponownie uruchomić silnik. 

UWAGA!  W sytuacjach awaryjnych, gdzie niezbędny jest ponowny 
rozruch silnika można wprowadzić zmiany w modelu termicznym 
silnika – funkcja 116. 
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3 
 

Termistor silnika 
Termistory w silniku wskazują przekroczenie dopuszczalnej 
temperatury. 
1. Zidentyfikować i usunąć przyczynę, od której silnik uległ 

przegrzaniu. 
2. Odczekać aż silnik wystarczająco ostygnie, aby mógł ponownie 

wystartować. 
3. Zresetować softsart. 
4. Ponownie uruchomić silnik. 
Jeśli silnik nie jest wyposażony w termistory: 
1.  Upewnić się, czy wejściowe zaciski do podłączenia termistora w 
IMS2 są zwarte. 

4 
 

Asymetria faz 
Asymetria faz prądu zasilającego przewyższa dopuszczalne 
granice zaprogramowane w funkcji 7 - Czułość asymetrii faz. 
1. Sprawdzić wartość napięcia zasilającego. 
2. Sprawdzić obwód połączeń silnika i softstartu. 
3. Zresetować softstart. 
4. Ponownie uruchomić silnik. 

5 
 

Częstotliwość zasilania 
Częstotliwość napięcia zasilania nie mieści się w wymaganym 
zakresie 
1. Zidentyfikować i naprawić przyczynę, która powoduje zmiany 

częstotliwości (utrata trzech faz napięcia zasilającego jest 
stanem rozpoznawalnym jako 0 Hz, co może być przyczyną 
zadziałania awarii częstotliwości zasilania) 

2. Zresetować softstart. 
3. Ponownie uruchomić silnik. 

6 
 

Zmiana kolejności faz 
Nastąpiło wykrycie zmiany kolejności faz przy ustawionej funkcji 31 
– Zabezpieczenie zmiany kolejności faz. 
1. Sprawdzić kolejność faz. 
2. Zresetować softstart. 
3. Ponownie uruchomić silnik. 

7 
 

Nagłe przeciążenie 
Wystąpiło przekroczenie wartości nagłego przeciążenia 
zaprogramowanej w funkcji 9 – Punkt wyłączenia nagłego 
przeciążenia. 
1. Zidentyfikować i usunąć przyczynę, od której silnik uległ 

przeciążeniu. 
2. Zresetować softstart. 
3. Ponownie uruchomić silnik. 

8 
 

Brak zasilania 
Softstart wykrył błąd w obwodach zasilania. 
1. Upewnić się, że obecne jest napięcie na zaciskach wejściowych 

L1, L2, L3 softstartu IMS2. 
2. Upewnić się, że silnik jest poprawnie podłączony do zacisków 

wyjściowych softstartu IMS2. 
3. Przetestować moduły mocy IMS2 wykonując Test Obwodów 

Mocy opisany w rozdziale 9.4. 
9 Wyłączenie podprądowe 

Prąd obciążenia podczas normalnej pracy silnika spadł poniżej 
wartości zaprogramowanej w funkcji 8 – Zabezpieczenie 
podprądowe 
1. Zidentyfikować i usunąć przyczynę, od której występuje sytuacja 

podprądowa. 
2. Zresetować softstart. 
3. Ponownie uruchomić silnik. 

Główny moduł sterowania może być zniszczony 

1. Wymienić ten element 
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C 
 
 
 

Błąd komunikacji RS-485 
Komunikacja IMS2 poprzez RS-485 jest nieaktywna dłużej niż czas 
zaprogramowany w funkcji 60 – Komunikacja szeregowa – Czas 
przerwy. 
1. Zidentyfikować i usunąć przyczynę, która powoduje błąd 

komunikacji szeregowej RS-485. 
2. Zresetować softstart. 

E EEPROM błąd odczytu/zapisu 
Softstart nie może dokonać odczytu/zapisu do wewnętrznej pamięci 
EEPROM. 
1. Zresetuj softstart. Jeżeli problem nie zniknie skontaktuj się z 

dostawcą urządzenia.  
F Przekroczenie temperatury softstartu 

Nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej temperatury softstartu 
1. Upewnić się, że IMS2 ma wystarczającą wentylację 
2.  Upewnić się, że wymiana powietrza w obudowie softstartu jest 

poprawna. 
3. Upewnić się, że powietrze chłodzące IMS2 ma temperaturę 

niższą niż powietrze wewnątrz obudowy. 
4. Upewnić się, że działają wszystkie wentylatory (jeśli są w 

wyposażeniu) 
5. Zresetować i uruchomić ponownie IMS2 po czasie 

zapewniającym wystudzenie radiatora. 
H 

 
Blokada wymuszona przez komunikację 
Tę blokadę aktywuje polecenie komunikacji szeregowej RS-485. 
1. Zresetuj i zrestartuj IMS2 

J 
 

Blokada pomocnicza 
Do wejścia A została przypisana funkcja włączania blokady 
pomocniczej (szczegóły patrz opis funkcji 24) i softstart wykrył 
niewłaściwy obwód połączony do wejścia A.  
1. Znajdź błąd i popraw obwód wejścia A. 

L 
 
 
 

Błąd przekroczenia prądu FLC.  
IMS2 wykrył, że silnik jest sterowany trójprzewodowo i, że 
ustawienia funkcji 1 - Prąd znamionowy silnika FLC lub funkcji 80 -
Prąd znamionowy silnika FLC (drugi zestaw nastaw) zostały 
ustawione na wartość powyżej maksymalnej możliwości softstartu 
dla tego rodzaju sterowania.  
1.  Zmniejszyć nastawę wartości prądu znamionowego FLC, a 

następnie zresetować IMS2. UWAGA! IMS2 nie może być 
zresetowany dopóki nastawa FLC nie zostanie poprawiona. 

2.  Odłączyć napięcie sterowania i podłączyć silnik w konfiguracji 6 
przewodowej (jeżeli jest to możliwe).  

P Błąd podłączenia silnika. 
1. Sprawdzić czy silnik jest prawidłowo podłączony do IMS2 

U 
 
 

Błąd CPU. 
1. Zresetować blokadę awarii przez odłączenie i ponowne 

podłączenie napięcia sterowania IMS2. Jeśli problem pozostaje 
skontaktować się z dostawcą urządzenia.  

Y 
 

Niewłaściwy główny moduł sterowania 
Softstart jest wyposażony w niekompatybilny moduł sterowania.  
1. Wymień główny moduł sterowania. 

 
 
9.2 Rejestr awarii 
 

Softstarty IMS2 posiadają rejestry awarii (TRIP), w których zapisywanych jest 8 kodów 
ostatnich awarii. Każde zdarzenie jest zapisywane jako: numer awarii i kod awarii. 
Ostatnia awaria posiada numer 1, natomiast najstarsza 8. 
Aby przejrzeć rejestr awarii należy wejść w tryb programowania i przejść do funkcji 103. 
Używając przycisków <góra> i <dół> można przechodzić pomiędzy kolejnymi pozycjami – 
awariami.  
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UWAGA!  
Napięcie sterowania musi być aktywne, aby umożliwić rejestrowanie przyczyn 
awarii. Dlatego, awaria powodowana przez lub powodująca utratę napięcia 
sterowania może nie być zarejestrowana. 

 
W rejestrze awarii można umieszczać wskaźnik tzw. „marker”, aby umożliwić łatwe 
identyfikowanie awarii, która nastąpiła po umieszczeniu wskaźnika. W celu wprowadzenia 
wskaźnika należy wejść w tryb programowania, przejść do funkcji 103, a następnie 
przytrzymując jednocześnie wciśnięte przyciski <GÓRA> i <DÓŁ> przycisnąć przycisk 
<STORE>. Wskaźnik jest dodawany jako ostatnia awaria i jest wyświetlany jako trzy 
poziome linie, tak jak pokazuje rysunek:  

 

 
 

UWAGA! 
Wskaźniki nie mogą być umieszczane jeden po drugim. Musi odbyć się co 
najmniej jedna awaria pomiędzy każdym wskaźnikiem.  

 
 
9.3 Awarie i postępowanie 
 

Objaw Przyczyna i postępowanie 
Softstart nie 
działa  
 
 

Przyciski lokalnego panelu sterowania są nieaktywne.  
Należy upewnić się, że IMS2 pracuje w lokalnym trybie 
sterowania.(sprawdź funkcję 20 – Rodzaj sterowania: 
Lokalne/Zdalne) 
Zdalne wejścia cyfrowe są nieaktywne.  
Sprawdzić czy softstart pracuje w trybie zdalnego sterowania. 
(Funkcja 20 – Sterowania Lokalne/Zdalne) 
Brak zdalnego sygnału START. 
Jeśli konieczne jest użycie zdalnego wejścia do uruchomienia 
napędu, należy upewnić się, że wszystkie podłączenia są 
poprawnie połączone i działają właściwie. Sprawdzenie 
działania można dokonać poprzez używanie wejść zdalnego 
sterowania z jednoczesną obserwacją diod LED zdalnego 
sterowania na softstarcie. Świecą one wtedy, gdy odpowiedni 
obwód zdalnego sterowania jest zamknięty. Dodatkowo oprócz 
podania rozkazu START muszą być zamknięte obwody wejść 
zdalnego STOP i RESET softstartu. 
Brak lub nieprawidłowe napięcie sterowania.  
Należy upewnić się, że załączone jest odpowiednie napięcie 
sterowania (zaciski A1, A2 i A3). 
Funkcja opóźnienia ponownego uruchomienia jest aktywna. 
Ponowny rozruch nie może być zainicjowany do upłynięcia 
czasu, który jest zaprogramowany w funkcji 32 – Opóźnienie 
ponownego uruchomienia. 
Funkcja automatycznego resetu jest aktywna.  
Jeśli nastąpiła awaria i funkcja Auto–Reset jest włączona (ON), 
to softstart przejdzie w tryb Auto–Reset. Następstwem tego jest 
włączenie opóźnienia okresu resetu, podczas którego rozruch 
nie może być wykonany bez konieczności resetowania 
softstartu (Funkcje 70, 71, 72 i 73 – Automatyczny reset). 
Softstart jest w trybie programowania.  
Należy wyjść z trybu programowania. 
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Niekontrolowany 
rozruch 
 
 

Poprawa współczynnika mocy poprzez kondensatory 
dołączone do wyjścia softstartu.  
Należy usunąć wszystkie urządzenia poprawiające 
współczynnik mocy dołączone do wyjścia softstartu. Należy 
sprawdzić końcówki mocy softstartu, czy nie są uszkodzone, 
poprzez wykonanie testu obwodów mocy opisanego w 
rozdziale 9.4. 
Uszkodzone końcówki mocy softstartu.  
Należy sprawdzić końcówki mocy softstartu przez wykonanie 
testu obwodów mocy opisanego w ostatnim podrozdziale. 
Przepalone obwody softstartu. 
Należy sprawdzić obwody softstartu przez wykonanie testu 
obwodów mocy opisanego w rozdziale 9.4. 

Na wyświetlaczu 
softstartu jest 
wyświetlany 
symbol „h” 
 

Przycisk [START] na Lokalnym Panelu Sterowania jest 
wciśnięty. 
Należy zwolnić przycisk aby wrócić do normalnego trybu. 
Komenda startu podawana podczas opóźnienia ponownego 
uruchomienia.  
Poczekać aż minie czas opóźnienia.  

Silnik nie osiąga 
pełnej prędkości 
obrotowej 

Niewystarczający prąd rozruchowy.  
Sprawdź obciążenie. Zwiększ w nastawach prądu 
rozruchowego funkcja 2 – Ograniczenie prądowe 

Nierównomierna 
praca silnika 
i wyłączenie 
 
 

Bardzo małe silniki sterowane przez duże softstarty.  
Prąd obciążenia bardzo małych silników używanych czasami do 
testowania instalacji elektrycznej softstartu może być zbyt mały 
do załączenia tyrystorów softstartu. Należy dobrać silnik 
większej mocy. 

Funkcja STOP 
softstartu 
kończy się 
zanim upłynie 
ustalony czas 
zatrzymania 

Funkcja łagodnego zatrzymania softstartu znacząco 
zmniejsza wyjściowe napięcie zasilające silnik, bez wykrywania 
żadnych zmian w prędkości obrotowej silnika. Wskazuje to na 
brak lub bardzo małe obciążenie, które czyni nieefektywną 
kontrolę napięcia, dopóki funkcja łagodnego zatrzymania nie 
będzie zatrzymana. 

Softstart nie 
może przejść 
do trybu 
programowania 
 

Softstart pracuje.  
Zatrzymaj urządzenie i spróbuj ponownie. 
Brak lub nieprawidłowe napięcie sterowania.  
Upewnij się, że załączone jest odpowiednie napięcie sterowania 
(zaciski A1, A2, A3) 

Brak możliwości 
zmiany nastaw 
 
 

Tryb „Tylko do odczytu” jest aktywny. 
Należy ustawić funkcje 112 – Zablokowanie nastaw funkcji – w 
tryb  Czytaj/Pisz. 
Nieprawidłowa procedura programowania. 
Użytkownik programujący nastawy musi je zapisać używając 
przycisku [STORE] przed przejściem do następnego parametru. 

 
 



  
 

SERIA IMS2  62

9.4 Testy i pomiary 
 

Test Procedura 
Test kontroli 
wejść 

Ta procedura sprawdza poprawność obwodów podłączonych 
do każdego ze zdalnych wejść cyfrowych (Start, Stop, Reset i 
wejście A). 
1.  Używając woltomierza sprawdzić wszystkie zdalne wejścia. 

Jeśli zmierzone napięcie wynosi 24 VDC, gdy obwód jest 
zamknięty, to przełączniki sterowania są podłączone 
nieprawidłowo lub są uszkodzone. 

Wykonywanie 
testów w 
czasie pracy 
 

Ta procedura sprawdza poprawność wykonywanych 
operacji podczas pracy. 
1.  Zmierz napięcia na każdej fazie (L1–T1, L2–T2, L3–T3) 

softstartu. Zanik napięcia w przybliżeniu równy 2 VAC lub 
mniejszy oznacza, że urządzenie działa poprawnie. 

 
Test 
obwodów 
mocy 

Ta procedura sprawdza: poprawność obwodów mocy 
softstartu zawierających tyrystory, przepalenie obwodów i 
płytki obwodu drukowanego. 
1. Rozłączyć napięcie zasilające (L1, L2, L3) oraz zasilanie 

napięcia sterowania od softstartu. 
2. Rozłączyć kable łączące silnik z softstartem (T1, T2, T3). 
3. Upewnić się, że przepalone obwody pozostają wetknięte 

podczas testów. 
4. Używając miernika izolacji 500 VDC (mierniki uniwersalne 

lub mierniki niskonapięciowe są nieodpowiednie) należy 
zmierzyć rezystancję pomiędzy wejściem i wyjściem każdej 
z faz (L1– T1, L2–T2, L3–T3). Rezystancja powinna być 
bliska 33 kΩ. 

5. Gdyby rezystancja mierzona poprzez tyrystor wynosiła 
poniżej 10kΩ, tyrystor powinien być wymieniony. 

6.  Gdyby rezystancja mierzona poprzez tyrystor była większa 
niż 60kΩ, prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie obwodów 
sterowania. 

 
Wykonywanie 
testów 
rozruchowych 

Ta procedura sprawdza poprawność wykonywanych operacji 
IMS2 podczas rozruchu. 
1. Obliczanie spodziewanego prądu rozruchowego przez 
pomnożenie parametru z funkcji 1 - FLC silnika z parametrem 
z funkcji 2 – Ograniczenie prądowe lub, jeśli drugi zestaw 
nastaw będzie testowany, to wtedy poprzez 
pomnożenie wartości funkcji 80 FLC silnika z wartością z 
funkcji 81 – Ograniczenie prądowe. 
1. Zainicjowanie startu i zmierzenie aktualnego prądu 

rozruchowego. 
2. Jeśli zmierzona wartość prądu rozruchowego odpowiada 

wartości wyliczonej, softstart działa prawidłowo. 
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Rozdział 10   Dodatek 
 
10.1  Technologie softstartów 

Terminem „softstart” określana jest szeroka grupa urządzeń służących do rozruchu 
silników elektrycznych, charakteryzująca się dużą różnorodnością rozwiązań 
technologicznych. W technologiach tych występują znaczne różnice w zastosowanych 
metodach sterowania i wynikających z tego korzyściach. Softstarty możemy podzielić na 
następujące kategorie zastosowań: 
• Sterowanie momentem 
• Sterowanie z otwartą pętlą napięcia 
• Sterowanie z zamkniętą pętlą napięcia 
• Sterowanie z zamkniętą pętlą prądu 
 
1.  Kontrolery momentu  
Ten typ zapewnia redukcję tylko momentu rozruchowego. Najczęściej urządzenia 
zapewniają tylko kontrolę jednej fazy (rzadziej dwiema fazami). Skutkiem tego jest brak 
kontroli nad prądem rozruchowym, który występuje w bardziej zaawansowanych 
rozwiązaniach softstartów. Jednofazowe kontrolery momentu muszą być używane wraz 
ze stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążenia silnika. Są one odpowiednie dla 
niewymagających aplikacji z małą lub średnią liczbą rozruchów. Sterowanie trójfazowe 
powinno być używane dla aplikacji z dużą liczbą rozruchów lub aplikacji z wysoką 
bezwładnością obciążenia, ponieważ jednofazowe kontrolery podnoszą temperaturę 
silnika podczas startu. Dzieje się tak, ponieważ prawie pełny prąd przy znamionowym 
napięciu przepływa przez uzwojenia silnika i nie może być kontrolowany przez kontroler 
jednofazowy. Ten przepływ prądu dla okresów dłuższych niż rozruch bezpośredni 
podnosi temperaturę silnika. Dwufazowe kontrolery momentu muszą być używane z 
zabezpieczeniem przeciążeniowym, ale mogą także startować i zatrzymywać silnik bez 
użycia stycznika, jakkolwiek napięcie jest obecne na silniku nawet, kiedy nie pracuje.  
 
2.  Kontrolery z otwartą pętlą napięcia  
Kontrolują wszystkie trzy fazy i zapewniają korzyści elektryczne i mechaniczne normalnie 
oferowane w softstartach. Te systemy kontrolują napięcia zasilające silnik w pożądany 
sposób, ale nie otrzymujemy sygnału sprzężenia zwrotnego prądu rozruchu. Kontrola 
procesu rozruchu jest prowadzona przez użytkownika poprzez zmianę parametrów takich 
jak, początkowe napięcie, czas rozruchu i podwójny czas rozruchu. Dostępna jest także 
funkcja łagodnego zatrzymania, która zwykle wydłuża czasy zatrzymania silnika. 
Kontrolery z otwartą pętlą napięcia muszą być używane z zabezpieczeniem przeciążenia 
silnika i w razie potrzeby wraz ze stycznikiem sieciowym. Jak z tego wynika są to 
pojedyncze urządzenia, które musimy zintegrować z innymi elementami aby 
skompletować pełny układ softstartu. 
 
3.  Kontrolery z zamkniętą pętlą napięcia  
Urządzenia te są modyfikacją kontrolerów otwartej pętli napięcia. Otrzymują sygnał 
sprzężenia zwrotnego o prądzie rozruchowym silnika i używają go do zatrzymania 
narastania napięcia rozruchowego, gdy wartość prądu rozruchowego przekroczy limit, 
jaki został zaprogramowany przez użytkownika. Nastawy użytkownika są takie same jak 
dla kontrolerów z otwartą pętlą napięcia, lecz dodatkowo posiadają nastawę limitu prądu. 
Informacje o prądzie silnika są często użyteczne dla podstawowych funkcji zabezpieczeń 
działających w oparciu o prąd. Należą do nich zabezpieczenia: przeciążeniowe, 
podprądowe, asymetria faz, nagłe przeciążenie itp. Te systemy składają się na kompletny 
softstart silnika zapewniając kontrolę nad rozruchem i zatrzymaniem silnika oraz jego 
zabezpieczeniem. 
 
4.  Kontrolery z zamkniętą pętlą prądu 
Tą grupę stanowią najbardziej zaawansowane z softstartów. Odwrotnie niż w systemach 
bazujących na napięciu, technologia zamkniętej pętli prądowej używa prądu jako 
podstawowego sygnału odniesienia. Przewagą tego rozwiązania jest dokładna kontrola 
prądu rozruchu oraz łatwość jego nastawy. Wiele z nastaw użytkownika wymaganych 
przez systemy z zamkniętą pętlą napięcia mogą być automatycznie wykonane przez 
systemy bazujące na prądzie. 
 
Urządzenia IMS2, są softstartami z zamknięta pętlą prądu.  
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10.2 Redukcja napięcia rozruchu 
  

Rozruch silników indukcyjnych poprzez bezpośrednie zasilanie napięciem znamionowym 
powoduje powstanie dużego początkowego prądu rozruchowego LRC (Locked Rotor 
Current), który wytwarza początkowy moment rozruchowy LRT (Locked Rotor Torque). 
Gdy silnik przyspiesza maleje prąd, natomiast moment wzrasta do wartości momentu 
krytycznego, po czym maleje przy znamionowej prędkości obrotowej silnika. Obie te 
wielkości i ich ukształtowanie zależą od konstrukcji silnika i są przedstawione na 
poniższym wykresie. 
 

  
 

Silniki z niemal identyczną charakterystyką prędkościową często zmieniają swe 
właściwości w warunkach początkowych. Zakres prądu rozruchowego może zawierać się 
od 500% do 900% prądu znamionowego silnika, natomiast moment silnika od 70% do 
około 230% momentu znamionowego silnika FLT (Full Load Torque). Charakterystyka 
prądu i momentu przy znamionowym napięciu silnika ustawiają granice, dla których może 
być dokonywane zmniejszanie napięcia początkowego. Dla instalacji, w których istotne 
jest zmniejszenie prądu rozruchowego lub zwiększenie momentu rozruchowego, bardzo 
ważne jest zapewnienie, że silnik ma charakterystyki z niskim początkowym prądem 
rozruchowym LRC i wysokim początkowym momencie rozruchowym LRT. Kiedy 
zmniejszamy napięcie startowe, moment rozruchowy silnika będzie się zmniejszał 
zgodnie z poniższym wzorem: 
 

 TST – Moment rozruchowy 
 IST – Prąd rozruchowy 
 LRC – Początkowy prąd rozruchowy 
 LRT – Początkowy moment rozruchowy 

 

Prąd początkowy może być zmniejszony jedynie do punktu gdzie wynikowy moment 
jeszcze przewyższa moment wymagany przez obciążenie. Poniżej tego punktu silnik 
przestaje przyspieszać i układ silnik/obciążenie nie osiągnie pełnej prędkości. Najczęściej 
używane sposoby rozruch poprzez zmniejszenie napięcia to: 
• Rozruch Gwiazda/Trójkąt 
• Autotransformator 
• Rezystory rozruchowe 
• Softstarty 
 

10.3 Rozruch Gwiazda/Trójkąt  
Jest najtańszą metodą zmniejszenia napięcia, lecz jego możliwości są ograniczone. Dwa 
najbardziej znaczące ograniczenia to: 
1. Nie mamy żadnej kontroli nad poziomem redukcji wartości prądu i momentu, są one 

ustalone przy jednej trzeciej pełnego poziomu napięcia. 
2. W warunkach normalnych występuje bardzo duży prąd i moment do czasu przejścia z 

gwiazdy w trójkąt. Wpływa to na mechaniczny i elektryczny stres silnika, który w 
konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Występuje tu także stan 
przejściowy polegający na tym, że w momencie przełączenia silnik pracuje jako 
prądnica generując napięcie o amplitudzie takiej jak napięcie zasilania. To napięcie 
występuje nawet, gdy silnik jest przełączany na układ trójkąta i może być przesunięte w 
fazie. Wynikiem tego jest prąd do dwóch razy większy od początkowego prądu 
rozruchowego i moment do czterech razy większy od początkowego momentu 
rozruchowego. 

Prędkość obrotowa w [%] (w stosunku do znamionowej) 

Prąd przy znamionowym 
napięciu 
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10.4 Autotransformator  
Oferuje większą kontrolę niż metoda Gwiazda/Trójkąt, jakkolwiek zmiana napięcia 
odbywa się tu skokowo. Ograniczenia tej metody to: 
• moment przejściowy występuje przy przełączaniu między napięciami 
• ograniczona możliwość zmiany napięcia limituje zdolność dokładnej regulacji prądu 

rozruchowego 
• wysoka cena autotransformatorów jest odpowiednia dla częstych i ciężkich warunków 

rozruchowych 
• nie możemy zapewnić efektywnego zmniejszania napięcia dla obciążeń, że 

zmiennymi warunkami rozruchu. Na przykład przenośnik taśmowy może zaczynać 
pracę załadowany lub nie załadowany. Rozruch za pomocą autotransformatora może 
być optymalizowany tylko dla jednego warunku. 

 
10.5 Rozruch poprzez rezystory rozruchowe  

Zapewnia większą kontrolę nad tym procesem niż rozruch gwiazda/trójkąt. Jednak 
charakterystyka tej metody wprowadza następujące ograniczenia efektywności 
rozruchu: 
• trudny do optymalizacji start, ponieważ wartość rezystancji musi być obliczona 

podczas produkcji i nie można jej zmienić łatwo w późniejszym okresie. 
• słaba efektywność przy częstych rozruchach, ponieważ wartość rezystancji zmienia 

się wraz ze zmianą temperatury rezystora podczas rozruchu. Z tego powodu 
wymagany jest długi okres chłodzenia między rozruchami. 

• niedogodności przy tzw. ciężkich lub długich rozruchach z powodu zmiany wartości 
rezystancji wraz ze zmianą temperatury rezystora. 

• brak zapewnienia efektywnej zmiany redukcji napięcia dla rozruchów ze zmiennymi 
warunkami obciążenia. 

 
10.6 Softstarty 

są najbardziej zaawansowanymi urządzeniami redukującymi napięcie rozruchu. Oferują 
one najlepszą kontrolę nad prądem i momentem jak również zaawansowane funkcje 
ochrony silnika i interfejs użytkownika. Najważniejsze zalety softstartów to: 
• prosta i elastyczna kontrola nad wartościami prądu i momentu rozruchowego 
• płynna charakterystyka regulacji napięcia i prądu 
• możliwość częstych rozruchów 
• zdolność wytrzymywania zmiennych warunków rozruchowych 
• sterowanie łagodnym zatrzymaniem z wydłużeniem czasu zatrzymania silnika 
• kontrola zatrzymania redukująca czasy zatrzymania silnika. 
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10.7 Typowe prądy rozruchu 
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Ogólne i wodne          Przemysł papierowy     
Mieszalnik   x   Suszarka    x 
Pompa odśrodkowa  x    Rozcierarka    x 
Sprężarka śrubowa (nieobciążona) x     Rozdrabniacz    x 
Sprężarka tłokowa (nieobciążona)   x   Przemysł petrochemiczny     
Przenośnik   x   Młyn kulowy    x 
Wentylator (wilgoć)  x    Wirówka   x  
Wentylator (brak wilgoci)    x  Wytłaczarka    x 
Mieszarka    x  Przenośnik ślimakowy x    
Pompa wyporowa   x   Transport     
Pompa głębinowa x     Młyn kulowy    x 
Przemysł metalowy i górniczy      Szlifierka  x   
Przenośnik taśmowy    x  Przenośnik materiałowy   x  
Kolektor pyłowy  x    Wózek paletowy    x 
Szlifierka x     Prasa  x   
Młyn młotkowy    x  Młyn walcowy    x 
Kruszarka   x   Stół obrotowy   x  
Przenośnik wałkowy  x    Przemysł drzewny     
Młyn walcowy    x  Piła taśmowa    x 
Oczyszczarka bębnowa   x   Dłuto pneumatyczne    x 
Wyciągarka drutu    x  Piła tarczowa  x   
Przemysł spożywczy      Okorywarka  x   
Zmywarka butelek x     Obrzynarka  x   
Wirówka   x   Siłownik hydrauliczny  x   
Suszarka    x  Strugarka x    
Młynek    x  Szlifierka   x  
Wózek paletowy    x       
Separator    x       
Krajalnica  x         

 
Powyższa tabela przedstawia prądy rozruchowe odpowiednie dla większości aplikacji i ma znaczenie czysto 
poglądowe. Wymagania dotyczące momentu rozruchowego, obciążenia silników i maszyn zmieniają się i dla 
większej dokładności należy dobrać odpowiednie parametry dla danej aplikacji. 


