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UWAGI
Czêœæ 1

Uwagi

Ten symbol jest u¿ywany w instrukcji, aby zwróciæ uwagê na informacjê o szczególnym
znaczeniu przy instalacji i obs³udze softstartów serii CSX
Zawarte tu uwagi nie wyczerpuj¹ wszystkich potencjalnych sytuacji, w których mo¿e dojœæ
do uszkodzenia urz¹dzenia. Pokazuj¹ jedynie te najbardziej pospolite. Z tego powodu osoba
instaluj¹ca i obs³uguj¹ca urz¹dzenie powinna nie tylko przeczytaæ i zastosowaæ siê do
zawartych w tej instrukcji informacji, ale równie¿ powinna wykorzystaæ swoje
doœwiadczenie nabyte przy instalowaniu podobnych urz¹dzeñ, a w przypadku jakichkolwiek
w¹tpliwoœci powinna szukaæ porady u dystrybutora lub sprzedawcy.
Upewnij siê, ¿e CSX jest ca³kowicie odizolowany od napiêcia zasilania zanim
podejmiesz jakiekolwiek prace przy urz¹dzeniu.
Nie stosuj niew³aœciwego napiêcia zasilania do zacisków obwodów sterowniczych.
Upewnij siê, ¿e kable wejœciowe obwodów sterowania s¹ oddzielone od przewodów
g³ównych zasilania i innych przewodów sterowniczych.
Pewne cewki styczników nie s¹ odpowiednie do bezpoœredniej wspó³pracy z
montowanymi na p³ycie PCB przekaŸnikami. Skonsultuj dobrany stycznik z
wytwórc¹/dostawc¹, aby upewniæ siê, ¿e jest w³aœciwy.
Nie pod³¹czaj na wyjœciu softstartu baterii kondensatorów dla poprawy wspó³czynnika
mocy. Jeœli w uk³adzie znajduje siê bateria kondensatorów, to mo¿e ona byæ
pod³¹czona tylko na wejœciu softstartu.
Po zatrzymaniu silnika przez sofstart CSX lub CSXi na zaciskach silnika
pozostaje stale jedna faza napiêcia. Dlatego softstart nie mo¿e byæ traktowany
jako bezpieczny wy³¹cznik oddzielaj¹cy napêd od napiêcia.
Przyk³ady i diagramy znajduj¹ce siê w niniejszej instrukcji maj¹ za zadanie zilustrowanie pewnych cech urz¹dzenia.
Uprzedzamy, ¿e informacje zawarte w tej instrukcji mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia. Nie ponosimy
odpowiedzialnoœci ani zobowi¹zañ w przypadku uszkodzeñ wynik³ych bezpoœrednio lub poœrednio w nastêpstwie zastosowania
naszego softstartu.

OSTRZE¯ENIE RYZYKO PORA¯ENIA
Na urz¹dzeniu CSX po jego zasileniu wystêpuje niebezpieczne napiêcie. Tylko przeszkolone
i kompetentne osoby powinny przeprowadzaæ instalacjê urz¹dzenia. Niew³aœciwe pod³¹czenie silnika
lub CSX mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia, powa¿na pora¿enie lub nawet œmieræ u¿ytkownika.
Przy u¿ytkowaniu urz¹dzenia wykorzystuj instrukcjê obs³ugi oraz przepisy i normy dotycz¹ce
eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych ( np. National Electrical Codes NEC, Normy Europejskie)

UZIEMIANIE I ZABEZPIECZENIA
Za prawid³owe, tzn. zgodne z przepisami i normami miêdzynarodowymi i lokalnymi
(normy NEC, Normy Europejskie), przeprowadzenie instalacji i zastosowanie odpowiednich
zabezpieczeñ do CSX i CSXi jest odpowiedzialny u¿ytkownik lub osoba instaluj¹ca urz¹dzenie.

ZWARCIE
CSX nie jest odporny na zwarcia. Dlatego po du¿ym przeci¹¿eniu lub zwarciu w obwodach
softstartu obs³uga powinna sprawdziæ i przetestowaæ urz¹dzenie przed ponownym uruchomieniem.
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SERIA CSX

PRZEGL¥D SERII
Czêœæ 2

Przegl¹d serii

2.1 Przegl¹d

Seria CSX zawiera dwa oddzielnie uszeregowane modele: CSX i CSXi. Modele te maj¹
jednakowe obwody mocy i te same mechaniczne rozwi¹zania, ale oferuj¹ ró¿ne funkcje.
Oba modele zawieraj¹ wewnêtrzn¹ funkcjê bypassu realizowan¹ za pomoc¹ odpowiedniego
przekaŸnika. Takie rozwi¹zanie pozwoli³o umieœciæ CSX w zamkniêtej nie wentylowanej
obudowie bez potrzeby stosowania dodatkowego stycznika obejœciowego.

2.2 Lista funkcji

Funkcja
Rozruch
Czasowa rampa napiêciowa
Ograniczenie pr¹dowe
Rampa czasowa
Zatrzymanie
Wolny wybieg
£agodne zatrzymanie
Zabezpieczenia
Przeci¹¿enie silnika
Brak fazy, asymetria faz
Przekroczenie czasu rozruchu
Z³a kolejnoœæ faz
B³¹d termistora silnika
B³¹d obwodu mocy
Niew³aœciwa czêstotliwoœæ zasilania
B³¹d komunikacji
Interfejs
Wyjœcie przekaŸnikowe na sterowanie
cewk¹ stycznika g³ównego
Programowalny przekaŸnik wyjœciowy
Akcesoria
Zewnêtrzny panel sterowniczy
Interfejs MODUS
Interfejs Profibus
Interfejs DeviceNet
Interfejs AS-I
Oprogramowanie do softstartów na PC
Standard

CSX

CSXi

Opcja

2.3 Oznaczenia
softstartów
Napiêcie obwodów sterowniczych
C1 = 110÷240 V a.c. lub 380÷440 V a.c. 50/60Hz
C2 = 24 V a.c./d.c.
Napiêcie zasilania
V4 = 200 V a.c. ÷ 440 V a.c.
V6 = 200 V a.c. ÷ 575 V a.c.
Moc znamionowa kW (przy 400V a.c. AC53b 4-6:354)
Zabezpieczenia silnika
Puste = bez zabezpieczeñ silnika
i = z zabezpieczeniami silnika
(przeci¹¿enia, brak fazy, przekroczenie czasu rozruchu,
z³a kolejnoœæ faz, b³¹d termistora silnika)

SERIA CSX
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DANE TECHNICZNE
Czêœæ 3

Dane techniczne

3.1 Pr¹dy znamionowe
AC53b 4-6:354
<1000 metrów

AC53b 4-20:340
<1000 metrów

Kategoria u¿ytkowania rozruszników.
AC-53b - £¹czenie obwodów silników klatkowych przy zastosowaniu ³¹cznika zwartego
przy normalnym biegu.

Czas postoju (sekundy)
Czas rozruchu (sekundy)
Pr¹d rozruchowy ( krotnoœæ pr¹du znamionowego FLC)
Pr¹d znamionowy softstartu (FLC- Full Load Current)
Pr¹d znamionowy softstartu: pr¹d pe³nego obci¹¿enia softstartu podany jako
parametr charakteryzuj¹cy softstart w odpowiednim miejscu kodu u¿ytkowego.
Pr¹d rozruchu: maksymalnie dopuszczalny pr¹d rozruchu podany jako krotnoœæ pr¹du
znamionowego softstartu w odpowiednim miejscu kodu u¿ytkowego.
Czas rozruchu: maksymalnie dostêpny czas rozruchu podany jako parametr
charakteryzuj¹cy softstart w odpowiednim miejscu kodu u¿ytkowego.
Czas postoju: minimalny czas liczony pomiêdzy zakoñczeniem jednego
rozruchu a rozpoczêciem przez softstart kolejnego podany jako parametr charakteryzuj¹cy
softstart w odpowiednim miejscu kodu u¿ytkowego.
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DANE TECHNICZNE
3.2 Wymiary i waga

SERIA CSX

CSX-007 ÷ CSX-030
CSXi-007 ÷ CSXi-030

5

DANE TECHNICZNE
CSX-037 ÷ CSX-055
CSXi-037 ÷ CSXi-055

SERIA CSX

6

DANE TECHNICZNE
CSX-075 ÷ CSX-110
CSXi-075 ÷ CSXi-110

SERIA CSX

7

DANE TECHNICZNE

Wagi
Model
CSX-007 ÷ CSX-030
CSXi-007 ÷ CSXi-030
CSX-037 ÷ CSX-055
CSXi-037 ÷ CSXi-055
CSX-075 ÷ CSX-110
CSXi-075 ÷ CSXi-110

Waga
2.0 kg
2.1 kg
4.0 kg
4.3 kg
6.1 kg
6.8 kg

3.3 Monta¿

8

SERIA CSX

DANE TECHNICZNE
Bezpieczniki pó³przewodnikowe mog¹ byæ u¿yte do zabezpieczenia softstartów CSX
3.4 Bezpieczniki
pó³przewodnikowe w przypadku wystêpowania krótkotrwa³ych przeci¹¿eñ pr¹dowych. Odpowiednie

bezpieczniki pó³przewodnikowe np. Bussman & Ferraz lub Siba s¹ wyszczególnione poni¿ej.
Bussman

Siba

Model
CSX

Oznaczenie

Pr¹d
[A]

It
[A2s]

007

170M-1314

63

2

It
[A2s]

1150

50

770
4000
7200

015

170M-1317

125

8000

100

018

170M-1318

160

10500

125

022

170M-1318

160

15000

125

7200

030

170M-1319

160

18000

160

15400

037

170M-1321

250

51200

250
250

44000

250

44000

045

170M-1321

315

055

170M-1321

315

80000
97000

00C

44000

075

170M-1322

450

168000

315

77000

090

170M-3022

450

245000

77000

110

170M-3022

450

320000

315
315

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w katalogach producentów.

3.5 Pod³¹czenia
przewodów do
softstartu

Torx imbusy gwiazdkowe
Kable 75ºC, tylko miedziane

SERIA CSX
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Pr¹d
[A]

Oznaczenie

9

77000

DANE TECHNICZNE
3.6 Najwa¿niejsze dane techniczne
Zasilanie g³ówne (L1, L2, L3):
CSX-xxx-V4-xxx .................................................................................... ... 3×200V a.c. ÷ 440V a.c. (+10% / -15%)
CSX-xxx-V6-xxx ........................................................................................ 3×200V a.c. ÷ 575V a.c. (+10% / -15%)
............................................................................................. 45Hz do 66Hz
Czêstotliwoœæ zasilania (przy rozruchu)
Znamionowe napiêcie izolacji
.................................................................................................................... 600V a.c.
Napiêcie impulsowe wytrzymywane ................................................................................. 4kV (1,2/50µs na 2000 m)
Rodzaj sterowania
............................................................. pó³przewodnikowy modu³ rozruchowy (tyrystorowy)
Napiêcie sterownicze (A1, A2, A3):
CSX-xxx-xx-C1 ................................................. 110÷240V a.c. (+10% / -15%) lub 380÷440V a.c. (+10% / -15%)
CSX-xxx-xx-C2 ....................................................................................................................... 24 V a.c./d.c. (±20%)
Wejœcia sterownicze
...................................................................................................... Normalnie otwarty, maks. 300V a.c.
Zacisk startu
................................................................................................. normalnie zamkniêty , maks. 300V a.c.
Zacisk stopu
Wyjœcia przekaŸnikowe
Wyjœcie przekaŸnikowe do sterowania stycznika g³ównego (zaciski 13, 14) .................................. normalnie otwarte
6A, 30V a.c. obci¹¿. rezyst./ 2A, 400V a.c. , Ac11
Wyjœcie przekaŸnikowe programowalne (zaciski 23, 24) ............................................................... normalnie otwarte
6A, 30V a.c. obci¹¿. rezyst./ 2A, 400V a.c. , Ac11
Otoczenie
......................................................................................................... IP 20
Stopieñ ochrony CSX-007 do CSX-055
......................................................................................................... IP 20
Stopieñ ochrony CSX-075 do CSX-110
...................................................................................................................... -10oC do +60oC
Temperatura pracy
....................................................................................................................................... 5% do 95%
Wilgotnoœæ
............................................................................................. stopieñ zanieczyszczenia 3
Stopieñ zanieczyszczenia
Wibracje
................................................................................................................ IEC 60068 Test FC Sinusoida
4Hz do 13.2Hz: ±1 mm przemieszczenia
13.2Hz do 200Hz: ± 0.7g
Emisja EMC
Klasa urz¹dzenia
......................................................................................................................................... Klasa A
.................................................. 0.15 MHz do 0.5 MHz : <90dB (µV)
Emisja sieciowa czêstotliwoœci radiowych
0.5 MHz do 5 MHz : <76dB (µV)
5 MHz do 30 MHz : <80-60dB (µV)
Emisja czêstotliwoœci radiowych (emisja radiowa)
..................................... 30 MHz do 230 MHz : <30dB (µV/m)
230 MHz do 1000 MHz : <37 dB (µV/m)
Ten produkt zosta³ zaprojektowany dla urz¹dzenia klasy A. U¿ywanie tego produktu w œrodowisku mieszkalnym mo¿e
spowodowaæ emisjê zak³óceñ radiowych. U¿ytkownik mo¿e potrzebowaæ dodatkowych urz¹dzeñ zmniejszaj¹cych emisjê
tych zak³óceñ.

Limity EMC
..................... 4kV-wy³adowanie miêdzy stykami, 8kV-wy³adowania w powietrzu
Wy³adowania elektrostatyczne
...................................... 0.15 MHz do 1000MHz : 140dB (µV)
Czêstotliwoœæ radiowa pola elektromagnetycznego
......................................................................................................... 2kV/5.0 kHz
Stany przejœciowe (nieustalone)
Udary 1.2/50µs-8/20 ms (obwody g³ówne i sterownicze) ................................. 2kV faza-ziemia, 1kV miêdzyfazowe
Nag³e obni¿enie napiêcia / krótka przerwa zasilania .............................. 5000ms (przy 0% napiêcia znamionowego)
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DANE TECHNICZNE

Zwarcie
Znamionowy pr¹d zwarciowy jednostek CSX-007 do CSX-037
Znamionowy pr¹d zwarciowy jednostek CSX-045 do CSX-110

...................................................................... 5kA
.................................................................... 10kA

Straty ciep³a
Podczas rozruchu .............................................................................................................................................. 3W/A
Podczas pracy ci¹g³ej po rozruchu
................................................................................................................... <4W
Miêdzynarodowe standardy
C
..................................................................................................................................................... IEC 60947-4-2
UL /C-UL ......................................................................................................................................................... Ul508
...................................................................................................................................................... IEC 60947-4-2
CE
CCC ......................................................................................................................................................... Oczekiwany

SERIA CSX
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SERIA CSX
Czêœæ 4

Seria CSX

4.1 Przegl¹d

Softstarty CSX s¹ przeznaczone do przeprowadzania ³agodnego rozruchu i ³agodnego
zatrzymania silnika. Dodatkowo softstarty CSX nale¿y od strony zasilania zaopatrzyæ
w zewnêtrzne zabezpieczenie silnika.

4.2 Schematy
pod³¹czeñ
obwodów mocy

Przyk³ad 1. CSX zaopatrzony w zewnêtrzny wy³¹cznik z wyzwalaczem nadpr¹dowym
i termicznym.

Silnik

Przyk³ad 2 CSX zaopatrzony w zewnêtrzny wy³¹cznik z wyzwalaczem nadpr¹dowym
i termicznym oraz w stycznik g³ówny.

Silnik

Przyk³ad 3 CSX zaopatrzony w zewnêtrzny wy³¹cznik z wyzwalaczem nadpr¹dowym,
stycznikiem g³ównym i termikiem.

Silnik

4.3 Napiêcia
sterownicze

Serie CSX s¹ wykonywane na dwa ró¿ne poziomy napiêcia sterowniczego.
CSX-xxx-xx-C1
CSX-xxx-xx-C2

........... 110÷240V a.c (10% / -15%) lub 380÷440V a.c. (+10% / -15%)
.............................................................................. 24 V a.c/d.c. (±20%)

110÷220V a.c. 24V a.c./d.c.
380÷440V a.c.
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4.4 Obwody sterownicze
2 przewody

3 Przewody

110÷240 V a.c. (modele C1)
lub
24 V a.c./ d.c. (modele C2)

110÷240 V a.c. (modele C1)
lub
24 V a.c./ d.c. (modele C2)

380÷440 V a.c. (modele C1)

Stan diody READY (gotowoœæ)
LED
Brak napiêcia
Nie œwieci
sterowniczego

4.5 Sygnalizacja
stanów pracy

4.6 Sygnalizacja
stanów awaryjnych

380÷440 V a.c. (modele C1)

RUN (praca)
Silnik nie rusza

Œwieci

Gotowoœæ pracy

Silnik pracuje na
pe³nej prêdkoœci

Pulsuje

B³¹d rozruchu

Silnik rusza lub zatrzymuje siê

Dioda READY
x
iloœæ pulsów

Opis
Obwód mocy: sprawdŸ zaciski g³ówne wejœciowe L1, L2, L3,
zaciski silnikowe T1, T2, T3 oraz modu³y tyrystorowe SCR.
Czêstotliwoœæ zasilania: sprawdŸ czy czêstotliwoœæ zasilania jest
z dopuszczalnego zakresu
B³¹d komunikacji ( pomiêdzy softstartem a jednostk¹ opcyjn¹):
SprawdŸ z³¹cze pod³¹czeniowe

SERIA CSX
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SERIA CSX

4.7 Nastawy

Przycisk RESET (kasowanie blokady)

Pocz¹tkowe napiêcie startowe

port do pod³¹czenia
jednostki opcyjnej
(zewnêtrzny interfejs)

Czas rozruchu
(rampa startowa)

Czas zatrzymania

14
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SERIA CSXi
Czêœæ 5

Seria CSXi

5.1 Przegl¹d

Softstarty CSXi s¹ przeznaczone do przeprowadzania ³agodnego rozruchu, ³agodnego
zatrzymania silnika i posiadaj¹ dodatkowo funkcje zabezpieczenia silnika.

5.2 Schematy
pod³¹czeñ
obwodów mocy

Przyk³ad 1. CSX zaopatrzony w zewnêtrzny wy³¹cznik z wyzwalaczem nadpr¹dowym
i napiêciowym pod³¹czonym do styków pomocniczych sygnalizuj¹cych stany awaryjne.

Silnik

Przyk³ad 2. CSX zaopatrzony w zewnêtrzny wy³¹cznik z wyzwalaczem nadpr¹dowym
i w stycznik g³ówny, którego cewka jest wprzêgniêta w styki pomocnicze sygnalizuj¹ce
stan pracy silnika.

Silnik

5.3 Napiêcia
sterownicze

Serie CSXi s¹ wykonywane na dwa ró¿ne poziomy napiêcia sterowniczego.
CSX-xxx-xx-C1
CSX-xxx-xx-C2

.......... 110÷240V a.c.(+10% / -15%) lub 380÷440V a.c.(+10% / -15%)
.............................................................................. 24 V a.c./d.c. (±20%)

110÷220V a.c. 24V a.c./d.c.
380÷440V a.c.

5.4 Obwody sterownicze

2 przewody

3 Przewody

110÷240 V a.c. (modele C1)
lub
24 V a.c./d.c. (modele C2)

110÷240 V a.c. (modele C1)
lub
24 V a.c./d.c. (modele C2)

380÷440 V a.c. (modele C1)

SERIA CSX

380÷440 V a.c. (modele C1)
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SERIA CSXi
5.5 Termistor silnika

Termistory silnika, jeœli s¹ powinny byæ pod³¹czone do zacisków B1 i B2 softstartu CSXi.
Jeœli silnik nie posiada termistorów to zaciski B1 i B2 nale¿y mostkowaæ.

Stan diody READY (gotowoœæ)
LED
Brak napiêcia
Nie œwieci
sterowniczego

5.6 Sygnalizacja
stanów pracy

5.7 Sygnalizacja
stanów awaryjnych

RUN (praca)
Silnik nie rusza

Œwieci

Gotowoœæ pracy

Silnik pracuje na
pe³nej prêdkoœci

Pulsuje

B³¹d rozruchu

Silnik rusza lub zatrzymuje siê

Dioda READY
x
iloœæ pulsów

Opis
Obwód mocy: sprawdŸ zaciski g³ówne wejœciowe L1, L2, L3,
zaciski silnikowe T1, T2, T3 oraz modu³y tyrystorowe SCR.
Przekroczenie czasu rozruchu: sprawdŸ obci¹¿enie silnika,
dopasuj nastaw¹ przekroczenia czasu rozruchu.
Przeci¹¿enie silnika: pozwól silnikowi wystygn¹æ, zresetuj sofstart
i dokonaj ponownego rozruchu. Softstart nie mo¿e zostaæ zresetowany
a¿ do momentu odpowiedniego ostygniêcia silnika.
Termistor silnika: sprawdŸ wentylacjê silnika i pod³¹czenie termistora
zaciski B1 i B2. Pozwól silnikowi ostygn¹æ.
Asymetria faz: sprawdŸ pod³¹czenia i pr¹dy w liniach
zasilaj¹cych L1, L2 i L3.
Czêstotliwoœæ zasilania: sprawdŸ czy czêstotliwoœæ zasilania jest
z dopuszczalnego zakresu.
Kolejnoœæ faz: sprawdŸ prawid³owoœæ kolejnoœci faz.
B³¹d komunikacji ( pomiêdzy softstartem a jednostk¹ opcyjn¹):
SprawdŸ z³¹cze pod³¹czeniowe.
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SERIA CSXi
5.8 Nastawy
Nastawa pr¹du
znamionowego silnika.

Przycisk RESET (kasowanie blokady)

Czas zatrzymania

Pr¹d znamionowy silnika
Pr¹d znamionowy softstartu

Rampa pr¹dowa
port do pod³¹czenia
jednostki opcyjnej
(zewnêtrzny interfejs)

Przekroczenie
czasu rozruchu
Ograniczenie pr¹dowe

Zabezpieczenie
kolejnoœci faz
Klasa zabezpieczenia
silnika
Krzywe zabezpieczeñ

Dodatkowe wyjœcie
przekaŸnikowe

Klasa 20
Klasa 10

Trip = blokada
OFF = brak zabezpieczenia przeci¹¿eniowego

SERIA CSX

Przyk³ad
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AKCESORIA
Czêœæ 6

Akcesoria

6.1 Przegl¹d

Softstarty serii CSX mo¿na wyposa¿yæ w nastêpuj¹ce akcesoria:
Zewnêtrzny panel sterowniczy
Zewnêtrzny interfejs MODBUS RTU
Zewnêtrzny interfejs Profibus
Zewnêtrzny interfejs DeviceNet
Zewnêtrzny interfejs Asi
Oprogramowanie do softstartu na PC

Softstart CSX ³¹czy siê z jednym z wymienionych wy¿ej akcesoriów
(zewnêtrznie do³¹czane modu³y) za pomoc¹ wtyczki.

35mm

Napiêcie sterownicze i zasilaj¹ce musi byæ wy³¹czone przed pod³¹czaniem
lub od³¹czaniem zewnêtrznego opcyjnego modu³u. W przeciwnym razie
mo¿e dojœæ do uszkodzenia jednostki.
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6.2 Zewnêtrzny
panel sterowniczy
Podstawowa procedura nastawy
Podstawowa procedura nastawy opisuje instalacjê i pod³¹czenie zewnêtrznego panela
sterowniczego, umo¿liwiaj¹ce podstawowe sterowanie i monitorowanie parametrów CSX.

Instalacja
Zewnêtrzny panel
sterowniczy

zewnêtrzny
interfejs

1. Pod³¹cz zewnêtrzny interfejs do softstartu CSX.
UWAGA:
Napiêcie sterownicze i zasilaj¹ce przychodz¹ce na CSX musi byæ wy³¹czone
przed przyst¹pieniem do pod³¹czania lub od³¹czania zewnêtrznego interfejsu
sterowniczego. W przeciwnym razie mo¿e dojœæ do uszkodzenia jednostki.

2. Aby zamontowaæ panel wytnij w miejscu jego instalacji stosowny otwór.
3. Po³¹czenia miêdzy panelem a jednostk¹ CSX s¹ pokazane poni¿ej.

Pod³¹czenia
SOFTSTART

ZEWNÊTRZNY PANEL
STEROWNICZY

ZEWNÊTRZNY
INTERFEJS

4-20mA
wyjœcie analogowe
(monitorowanie pr¹du silnika)

18-30V AC/DC
napiêcie zasilania

Uwaga:
Po po³¹czeniu powy¿szego obwodu, pierwsze pod³¹czenie napiêcia sterowniczego
do jednostki CSX spowoduje rozruch silnika. Od tego momentu jest mo¿liwoœæ
sterowania CSX za pomoc¹ zewnêtrznego panela sterowniczego. Upewnij siê,
czy mo¿na dokonaæ rozruchu po po³¹czeniu powy¿szego obwodu.

SERIA CSX
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Sterowanie
Wyœwietlacz
Tryb wyœwietlania

Diody LED stanu softstartu
(START, RUN, TRIP, RS485)

Przycisk rozruchu (START)
Przycisk zatrzymania (STOP/+)

Przycisk zmiany
wyœwietlanej wielkoœci
Przycisk kasowania
blokady softstartu ( RESET/-)

Przycisk rozruchu START : po jego naciœniêciu nastêpuje rozruch silnika.
Przycisk zatrzymania STOP/+ : po jego wciœniêciu silnik zatrzymuje siê.
Przycisk kasowania blokady softstartu RESET/- : kasuje blokadê softstartu przy stanach awaryjnych.
Przycisk zmiany wyœwietlanej wielkoœci DATA/PROG : za jego pomoc¹ dokonuje siê wyboru
wielkoœci monitorowanej (pr¹du silnika lub temperatury silnika).
Rodzaj wyœwietlanej wielkoœci: wskazuje wielkoœæ, która pojawia siê na wyœwietlaczu
pr¹d silnika
temperatura silnika
kod b³êdu

.

UWAGA:
Pr¹d i temperatura silnika s¹ dostêpne tylko dla panelu pod³¹czonego do jednostki
CSXi. W przypadku pod³¹czenia panelu sterowniczego do jednostki CSX na jego
wyœwietlaczu zamiast wielkoœci pr¹du silnika pojawi siê 1.11 a zamiast temperatury
silnika wartoœæ 2222.

Diody LED stanu softstartu START, RUN, TRIP, RS485 : pokazuj¹ stany w jakich
w danym momencie znajduje siê softstart (rozruch, praca ci¹g³a po rozruchu, stan
awaryjny, komunikacji RS485 miêdzy panel zewnêtrznym a CSX).
UWAGA:
Jednoczesne wciœniêcie przycisku STOP/+ i RESET/_ powoduje tzw „szybki stop”
(quick stop) silnika. Jest to natychmiastowe zdjêcie napiêcia z wyjœcia CSX ignoruj¹ce
czas zatrzymania nastawiony w jednostce.

Kody b³êdów
Kod b³êdu

Opis
Przekroczenie czasu rozruchu
Przeci¹¿enie silnika
B³¹d termistora silnika
Brak fazy, asymetria faz
Niew³aœciwa czêstotliwoœæ zasilania
Z³a kolejnoœæ faz
B³¹d obwodów mocy
B³¹d komunikacji miêdzy
softstartem a modu³em
B³¹d komunikacji miêdzy
modu³em a sieci¹
20
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AKCESORIA
Opis
Przegl¹d

Zewnêtrznym panelem sterowniczym mo¿na sterowaæ
i monitorowaæ pracê softstartu. Panel taki zawiera:
Przyciski sterownicze [Start, Stop, STOP+RESET (stop przez wybieg silnika)]
Reset (kasowanie blokady)
Diody LED stanu softstartu [Start (rozruch), Run (praca) i Trip (blokada)]
Diodê LED sygnal. Komunikacji
Wyœwietlacz, na którym mo¿na odczytaæ wielkoœci zmiennych silnika
(pr¹d silnika*, temperatura silnika*, oraz kod b³êdu)
Wyjœcie 4-20mA do monitorowania wielkoœci pr¹du silnika*
* = tylko dla modelu CSXi

Ostrze¿enia

Zewnêtrzny panel sterowniczy CSXa jest wykorzystywany równie¿ w przypadku
komunikacji sieciowej MODBUS RTU lub AP ASCI.
Zewnêtrzny panel sterowniczy pozwala na pe³ne sterowanie softstartem. Stosuj siê do
wszystkich uwag dotycz¹cych bezpieczeñstwa obs³ugi w trakcie u¿ytkowania urz¹dzenia.
UprzedŸ obs³ugê softstartu o mo¿liwoœci rozruchu silnika bez koniecznoœci podania
komendy startu.
Przy instalacji i u¿ytkowaniu urz¹dzenia pracuj¹cego w sieci konieczne jest praktyczne
wykorzystanie wiedzy dotycz¹cej komunikacji wg standardu RS485.
Uprzedzamy, ¿e informacje zawarte w tej instrukcji mog¹ ulec zmianie bez wczeœniejszego
powiadomienia. ie ponosimy odpowiedzialnoœci ani zobowi¹zañ w przypadku uszkodzeñ
wynik³ych bezpoœrednio lub poœrednio w nastêpstwie zastosowania naszego softstartu.

Dane techniczne

Najwa¿niejsze dane techniczne
Obudowa
Wysokoœæ panela
.................................................................................................................. 120 mm
Szerokoœæ panela
.................................................................................................................. 120 mm
G³êbokoœæ montowania .................................................................................................. maks. 30 mm
......................................................................................................................................... 450 g
Waga
Zasilanie
Napiêcie zasilania
........................................................................ 18-30 V d.c. lub a.c. (50/60Hz)
Pobierany pr¹d
......................................................................................................... maks. 250 mA
................................................................................... 2 polowe przy³¹cze
Pod³¹czenie (zaciski 1, 2)
Port komunikacji sieciowej standard RS 485 (opcja)
Interfejs sieciowy RS 485
............................... wybierany protokó³ AP ASCII lub MODBUS RTU
Pod³¹czenie (zaciski B6, B7, B8) ......................................................................... 3 polowe przy³¹cze

SERIA CSX
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Port RS485 - przy³¹cze do softstartu
Interfejs RS 485
.......................................................................... protokó³ AP ASCII jako standard
Pod³¹czenie (zaciski B1, B2, B3)
.................................................................... 3 polowe przy³¹cze
Wyjœcie analogowe
Wyjœcie do monitorowania pr¹du silnika
............................................................................. 4-20 mA
Pod³¹czenie (zaciski B10, B11)
.......................................................................... 2 polowe przy³¹cze
Inne
Stopieñ ochrony
................ IP54 lub NEMA12 w przypadku w³aœciwego zamontowania panelu
Stopieñ zanieczyszczenia
...................................................................... stopieñ zanieczyszczenia 3
o
o
Temperatura pracy
.......................................................................................................... -5 C/+60 C
Wilgotnoœæ
.............................................................................................. 5-95% (bez kondensacji)
Ten produkt zosta³ zaprojektowany dla urz¹dzenia klasy A. U¿ytkowanie tego produktu w œrodowisku mieszkalnym
mo¿e spowodowaæ emisjê zak³óceñ radiowych. U¿ytkownik mo¿e potrzebowaæ dodatkowych urz¹dzeñ
zmniejszaj¹cych emisjê tych zak³óceñ.

Miêdzynarodowe standardy
............................................................................................................................. IEC 60947-4-2
CE
........................................................................................................................... UL. 508
UL. i C-UL.
.......................................................................................................................... IEC 60947-4-2
C

Wymiary
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Po³¹czenia sieciowe
Przegl¹d

W tej czêœci znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce pod³¹czenia zewnêtrznego panela sterowania
do pracy w sieci komunikacyjnej (standard RS 485) wykorzystuj¹cej protokó³ AP ASCII lub
MODBUS RTU.

Pod³¹czenie
ZEWNÊTRZNY PANEL
STEROWNICZY

SOFTSTART

pod³¹czenie sieci komunikacyjnej wg
standardu RS485
(MODBUS RTU lub AP ASCII)

ZEWNETRZNY
INTERFEJS

4-20 mA
wyjœcie analogowe
(monitorowanie pr¹du)

napiêcie zasilania
18-30 V a.c./d.c.

pod³¹czenie sieci komunikacyjnej wg
standardu RS485
(MODBUS RTU lub AP ASCII)

Uziemienie i ekranowanie
Zaleca siê jako przewód sygna³owy, zastosowaæ dwuprzewodow¹ ekranowan¹ skrêtkê.
Ekran przewodu powinien byæ z obu stron pod³¹czony do zacisków uziemiaj¹cych GND.

Rezystor na koñcu linii
W przypadku d³ugiego kabla dla zmniejszenia zak³óceñ sygna³u , na koñcu linii wprowadza
siê dodatkowy rezystor. Rezystancja tego rezystora powinna odpowiadaæ impedancji linii
(typowo ok. 120 ). Nie u¿ywaj rezystorów drutowych zwijanych.
Pod³¹czenie przewodu sygna³owego z panelem zewnêtrznym do sieci (standard RS 485)
osi¹ga siê poprzez równoleg³e pod³¹czenie przewodów sygna³owych pod zaciski
urz¹dzenia ju¿ pracuj¹cego w sieci.
Dane techniczne pod³¹czenia sieciowego
Impedancja wejœciowa
Zakres napiêcia sygna³owego
Czu³oœæ wejœcia
Minimalne zró¿nicowanie napiêcia wyjœciowego

Konfiguracja

12k
-7 do +12V
+/-200mV
1,5V (z maks. obci¹¿eniem 54 )

Zewnêtrzny panel CSXa musi zostaæ odpowiednio ustawiony aby móg³ pracowaæ w sieci.
W czasie konfigurowania zewnêtrznego panela jednostka musi byæ zasilona. Softstart
musi pozostaæ w trybie „OFF”.
Procedura programowania
1. WejdŸ w tryb programowania poprzez przytrzymanie przez 4 sekundy przycisku
DATA/PROG, wyœwietli siê wartoœæ pierwszego parametru
2. Jeœli istnieje taka potrzeba ustaw pierwszy parametr za pomoc¹
przycisków START+ i/lub STOP3. PotwierdŸ nastawê i przejdŸ do nastêpnego parametru wciskaj¹c przycisk DATA/PROG
4. Powtórz kroki 2 i 3 a¿ wszystkie parametry zostan¹ ustawione. Tryb programowania na
panelu zostanie automatycznie opuszczony po nastawie ostatniego parametru lub po czasie
20 sekund od momentu ostatniego u¿ycia klawiatury

SERIA CSX
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Numer
parametru
1

Opis

2

Adres jednostki

3
4

Czas przerwy
0 sek=wy³¹czony
komunikacji sieciowej
Wybór protoko³u
1 (AP ASCII)

5

Kontrola parzystoœci

0 (brak)

0= brak
1=nieparzysta
2=parzysta

6

Pr¹d silnika

10 A

1 do 2868 A

7

Kalibracja sygna³u
analogowego
wyjœciowego 4mA

100 %

80 do 120%

8

Blokowanie funkcji :
Rozruch (Start),
Zatrzymanie (Stop),
Wolny wybieg
(Quick Stop)

0

0 = funkcje:Rozruch, Zatrzymanie,
Wolny wybieg dostêpne zarówno
z panela zewnêtrznego jak
i z sieci
1 = funkcje: Rozruch, Zatrzymanie,
Wolny wybieg dostêpne z panela
zewnêtrznego;
niedostêpne
* 2
z sieci

Prêdkoœæ transmisji
sieciowej

Nastawy
fabryczne
4 (9600bit/s)

Zakres nastaw

20

1 do 99

2=2400 bitów/sek
3=4800 b/s
4=9600 b/s
5=19200 b/s
6=38400 b/s

0 do 100 sekund
1=protokó³ AP ASCII
2=protokó³ Modbus RTU

2 = funkcje: Rozruch, Zatrzymanie,
Wolny wybieg niedostêpne z
panela *zewnêtrznego;
dostêpne
z sieci 1
3 = funkcje: Rozruch, Zatrzymanie,
Wolny wybieg niedostêpne zarówno
z panela zewnêtrznego
* 1 * 2
jak i z sieci
* 1

przycisk kasowania blokady (RESET) zewnêtrznego panela sterowniczego zawsze aktywny
funkcje kasowania blokady i wywo³ywania b³êdu komunikacji sieciowej zawsze aktywne

* 2
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Protokó³
AP ASCII

Szczegó³y opisu fragmentów komunikatu stosowanych w komunikacji z zewnêtrznym
panelem sterowniczym CSXa s¹ pokazane w poni¿szej tabeli. Fragmenty komunikatu
mog¹ byæ ³¹czone w kompletny komunikat opisany w nastêpnych sekcjach.
UWAGA:
Dane transmitowane do lub od panelu sterowniczego musz¹ byæ w formacie
ASCII - 8 bitowym bez parzystoœci.

Ci¹g znaków ASCII lub Komunikatu
(Ci¹g znaków szesnastkowo)
Wys³anie adresu
EOT [nn] [lrc] ENQ lub
(04h [nn] [lrc] 05h
Wys³anie Rozkazu
STX [ccc] [lrc] ETX lub
(02h [ccc] [lrc] 03h)
Wys³anie ¯¹dania
Otrzymanie danych
STX [dddd] [lrc] ETX lub
(02h [dddd] [lrc] 03h)
Otrzymanie Statusu
STX [ssss] [lrc] ETX lub
(02h [dddd] [lrc] 03h)
ACK (potwierdzenie)
ACK lub
(06h)
NAK (zaprzeczenie)
NAK lub
(15h)
ERR (b³¹d)
BEL lub
(07h)
nn =
dwubajtowa liczba ASCII zawieraj¹ca adres sofstartu gdzie ka¿da cyfra
dziesiêtna jest reprezentowana przez n.
Irc =
dwubajtowa kontrola wzd³u¿na w kodzie szesnastkowym.
ccc =
trzybajtowy rozkaz w kodzie ASCII gdzie ka¿dy znak jest reprezentowana
przez c.
dddd =
czterobajtowa liczba ASCII zawieraj¹ca wartoœæ pr¹du i temperatury gdzie
ka¿da cyfra dziesiêtna jest reprezentowana przez d.
ssss =
czterobajtowa liczba ASCII. Pierwsze dwa bajty maj¹ wartoœæ zero w kodzie
ASCII. Ostatnie dwa bajty zawieraj¹ dane statusowe
w kodzie szesnastkowym.
Typ Fragmentu

Rozkazy.
Rozkazy mog¹ byæ wys³ane do panela sterowniczego z wykorzystaniem
nastêpuj¹cego formatu:

Rozkaz
Start
Stop
Reset
Wolny wybieg
Wywo³anie
komunikatu
b³êdu

SERIA CSX

ASCII
B10
B12
B14
B16
B18

Komentarz
Inicjuje rozruch silnika
Inicjuje zatrzymanie silnika
Kasuje stan blokady
Inicjuje natychmiastowe zdjêcie napiêcia z koñcówki mocy
softstartu. Ignoruje nastawê czasu zatrzymania.
Powoduje wyzwolenie b³êdu komunikacji
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Odczyt statusu
Status sofstartu mo¿e byæ odczytany przez zewnêtrzny panel sterowniczy
z wykorzystaniem nastêpuj¹cego formatu:

¯¹danie
Kod b³êdu

ASCII
C18

Otrzymane dane (ssss)
¯¹danie statusu b³êdu CSX, CSXi
255=brak alarmu
1=Przekroczenie czasu rozruchu1
2=Przeci¹¿enie1
3=B³¹d termistora silnika1
4= Brak fazy lub asymetria faz1
5=Z³a czêstotliwoœæ zasilania1
6=Z³a kolejnoœæ faz1
7=Nag³e przeci¹¿enie1
8=B³¹d obwodów mocy
15=B³¹d komunikacji miêdzy softstartem a modu³em
16= B³¹d komunikacji miêdzy modu³em a sieci¹
1

Status (stan)
softstartu

C22

tylko modele CSXi
Nr bitu
Opis
0-3
0=nie u¿ywany
1= Gotowoœæ
2=Rozruch
3=Bieg ci¹g³y po rozruchu
4=Zatrzymywanie
6=Stan blokady
4
1=Pozytywny kierunek wirowania
5
Nie wystêpuje
6
Nie wystêpuje
7
Nie wystêpuje

Odczyt danych
Dane mog¹ byæ odczytane przez zewnêtrzny panel sterowniczy
z wykorzystaniem nastêpuj¹cego formatu:

¯¹danie
Pr¹d

Temperatura

ASCII
D10

D12

Otrzymane dane
¯¹danie pr¹du silnika. Dane maj¹ d³ugoœæ 4 bajtów i s¹
w kodzie dziesiêtnym ASCII. Minimalna wartoœæ 0000A,
maksymalna wartoœæ 9999A
¯¹danie przeliczonej wartoœci modelu termicznego silnika
jako % Pojemnoœci Cieplnej Silnika. Dane maj¹ d³ugoœæ
4 bajtów i s¹ w kodzie dziesiêtnym ASCII. Minimalna
wartoœæ 0000%,blokada przy 0105%.
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Komunikacja szeregowa obliczanie sumykontrolnej(LRC)
Ka¿dy ci¹g znaków rozkazu wysy³anych do i z zewnêtrznego panela sterowniczego zawiera
sumê kontroln¹. Stosowana jest forma kontroli wzd³u¿nej (LRC) w kodzie szesnastkowym
ASCII. Jest to 8-mio bitowa liczba binarna przedstawiona i przesy³ana jako
dwuznakowy tekst w kodzie szesnastkowym ASCII.
Obliczanie sumy kontrolnej LRC:
1. Zsumuj wszystkie bajty ASCII
2. Oblicz resztê z dzielenia przez 256 (Mod 256)
3. Uzupe³nienie do dwóch
4. Konwersja na ASCII
Dla przyk³adu ci¹g znaków rozkazu (Start):
ASCII STX
B
1
0
Lub
02h
42h
31h
30h
ASCII
STX
B
1
0

Hex
02h
42h
31h
30h
A5h
A5h
5Ah
01h
5Bh
ASCII 5
Lub
35h

Binarnie
00000010
01000010
01110001
00110000
10100101
10100101
01011010
00000001
01011011
B
42h

SUM (1)
MOD 256(2)
Uzupe³nienie do 1
+1=
Uzupe³nienie do 2 (3)
Konwersja na ASCII (4)
Suma kontrolna RLC

Kompletny ci¹g znaków rozkazu wygl¹da nastêpuj¹co:
ASCII STX
B
1
0
5
B
Lub
02h
42h
31h
30h
35h
42h

ETX
03h

W celu weryfikacji otrzymanego komunikatu zawieraj¹cego LRC nale¿y:
1. Przekszta³ciæ ostatnie dwa bajty komunikatu z ASCII na kod binarny
2. Przesun¹æ w lewo 4 bity z drugiego do ostatniego bajtu.
3. Dodaæ do ostatniego bajtu, aby otrzymaæ binarnie LRC.
4. Usun¹æ ostatnie dwa bajty z komunikatu.
5. Dodaæ pozosta³e bajty komunikatu.
6. Dodaæ binarnie LRC.
7. Zaokr¹gliæ do jednego bajtu.
8. Wynik powinien byæ zerem.
OdpowiedŸ lub bajty statusu s¹ wysy³ane z MCD3000 jako ci¹g znaków ASCII.

STX
d1 =
d2 =
d3 =
d4 =

[d1]h [d2]h [d3]h [d4]h
LRC1
LRC2 ETX
30h
30h
30h plus wy¿szy pó³bajt bajtu statusu przesuniêtego w prawo o cztery miejsca binarnie.
30h plus ni¿szy pó³bajt bajtu statusu.

Na przyk³ad bajt statusu = 1Fh, mamy odpowiedŸ:
STX 30h 30h 31h 46h
LRC1
LRC2

SERIA CSX
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Wyjœcie analogowe 4-20mA
Przegl¹d

Zewnêtrzny panel sterowniczy posiada wyjœcie analogowe 4-20mA do monitorowania
pr¹du silnika.
Uwaga:
Wyjœcie analogowe 4-20mA wspó³pracuje tylko z jednostkami CSXi

Kalibracja

Wartoœæ parametru pr¹du silnika FLC nastawiana w zewnêtrznym panelu sterowniczym
(parametr 6) musi byæ dostosowany do wybranego w softstarcie pr¹du silnika. Wartoœæ
pocz¹tkowa zakresu 4mA mo¿e byæ kalibrowana za pomoc¹ nastawy parametru 7
w zewnêtrznym panelu sterowniczym. Nastawa ta pozwala na uzyskanie sygna³u
4mA na wyjœciu w przypadku, kiedy pr¹d silnika jest równy 0.
Patrz czêœæ : Konfiguracja
Rozpiêtoœæ zakresu analogowego sygna³u, od 4mA, kiedy silnik nie pracuje
(pr¹d silnika równy 0), do 20mA kiedy pr¹d silnika jest równy 125% jego
wartoœci znamionowej, jest nastawiana w parametrze 6 zewnêtrznego
panelu sterowniczego.
Sygna³ 4-20mA mo¿na wykorzystaæ tylko do monitorowania pr¹du silnika, nie jest
przeznaczony natomiast do sterowania jakimikolwiek procesami.
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Œrodki zaradcze
Najczêœciej
spotykane b³êdy

SERIA CSX

Wyœwietlany komunikat

Przyczyna

Mo¿liwe rozwiazanie

Ciemny wyœwietlacz

Brak sterowniczego
napiêcia zasilania

SprawdŸ czy na zaciskach 1 i 2
jest w³aœciwa wartoœæ napiêcia

Cztery kreski na
wyœwietlaczu i dioda
RS 485 pulsuje

Utrata komunikacji
RS485 na wejœciu
softstartu

SprawdŸ i spróbuj ustaliæ
przyczynê utraty komunikacji.
Jeœli komunikacja zostanie
przywrócona przed up³ywem
czasu przerwy (time out),
softstart nie zablokuje siê,
wyœwietlacz zostanie
uaktywniony a dioda RS485
przejdzie w stan œwiecenia
ci¹g³ego. Jeœli komunikacja
zostanie przywrócona po
up³ywie czasu przerwy,
softstart zablokuje siê a na
wyœwietlaczu pojawi siê kod
b³êdu. Wciœnij RESET aby
skasowaæ blokadê softstartu

Komunikat nEt

Utrata komunikacji
RS485 na po³¹czeniu
z sieci¹

Zewnêtrzny panel sterowniczy
posiada parametr okreœlaj¹cy
dopuszczalny czas przerwy
(time out) w komunikacji
sieciowej softstartu(parametr 3)
Taki komunikat b³êdu pojawia
siê zawsze gdy przerwa w
komunikacji jest d³u¿sza ni¿
ustalona w parametrze 3.
W przypadku przywrócenia
komunikacji system ponownie
staje siê aktywny. Aby
wyczyœciæ komunikat b³êdu
wciœnij przycisk DATA/PROG

Brak lub niew³aœciwy
analogowy sygna³
wyjœciowy 4-20mA

SprawdŸ czy na zaciskach 1 i 2
jest w³aœciwa wartoœæ napiêcia.
SprawdŸ czy jest w³aœciwa
polaryzacja napiêcia na
zaciskach B10 i B11.
SprawdŸ pr¹d silnika FLC
i sygna³ wyjœciowy 4mA.
SprawdŸ poprawnoœæ nastawy
parametru 7.

Silnik nie mo¿e
wystartowaæ

SprawdŸ czy w³aœciwe napiêcie
jest pod³¹czone do CSX, czy s¹
po³¹czone zaciski 01 i 02
softstartu i czy ³¹cz¹ siê
one z A1
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6.3 Modu³ MODBUS
Instalacja

UWAGA:
Napiêcie sterownicze i zasilaj¹ce przychodz¹ce na CSX
musi byæ wy³¹czone przed przyst¹pieniem do pod³¹czania lub
od³¹czania zewnêtrznego modu³u MODBUS. W przeciwnym razie
mo¿e dojœæ do uszkodzenia jednostki.

Nastawy
PRZYK£AD: ADRES = 24

Pod³¹czenie
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Rejestr
Rodzaj
Opis
operacji
40002
Rozkaz
Wpisywanie 1= rozruch (START)
2= zatrzymanie (STOP)
3=kasowanie blokady (RESET)
4= wybieg silnika (QUICK STOP)
5= wywo³anie b³êdu komunikacji
Bit
40003
Status softstartu
Odczyt
Opis
0-3
0= nie wykorzystany
1= gotowoœæ (READY)
2= rozruch
3= pracuje po rozruchu
4= zatrzymuje siê
6= zablokowany
4
1= zgodna kolejnoœæ faz
5
Nie wystêpuje
6
Nie wystêpuje
7
Nie wystêpuje
40004
Kod b³êdu
Odczyt
255= nie ma b³êdu
0= zwarcie modu³u tyrystorowego
1= przekroczenie czasu rozruchu1
2= przeci¹¿enie silnika1
3= b³¹d termistora1
4= brak fazy, asymetria faz1
5= z³a czêstotliwoœæ zasilania
6= z³a kolejnoœæ faz1
8= b³¹d obwodów g³ównych
16= b³¹d komunikacji
40005
Pr¹d
Odczyt
40006
Temperatura
Odczyt
1
= dostêpne tylko dla jednostek CSXi

Adres

Funkcja

Funkcje (HEX) modu³u Modbus
Tylko dwie funkcje protoko³u komunikacyjnego Modus s¹ wykorzystywane:
03 wielorejestrowe zczytywanie
06 wpisywanie do pojedynczego rejestru
Seria CSX nie akceptuje tzw. funkcji broadcast
UWAGA:
Rozkaz, Status softstartu, Kod b³êdu, Pr¹d i Temperatura s¹ przesy³ane indywidualnie,
to jest w jednym czasie mo¿e byæ wys³ane lub odebrane przez softstart lub mastera
tylko jedno s³owo.

Przyk³ady
Kierunek
przekazu

Adres
jednostki

Kod
funkcji

Adres
rejestru

Dana

Suma
CRC

Rozkaz: rozruch (START)

Softstart
Master

20
20

06
06

40002
40002

1
1

CRC1, CRC2
CRC1, CRC2

SERIA CSX

Kierunek
przekazu

Adres
jednostki

Kod
funkcji

Adres/Iloœæ
czytanych
bajtów

Liczba s³ów/
wartoœæ

Suma
CRC

Status (stan) softstartu: praca po rozruchu

Softstart
Master

20
20

03
03

40003
2

1
xxxx0011

CRC1, CRC2
CRC1, CRC2
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Kierunek
przekazu

Adres
jednostki

Kod
funkcji

Adres
rejestru

Liczba s³ów/
wartoœæ

Suma
CRC

Kod b³êdu: przeci¹¿enie silnika

Softstart

20

03

40004

1

CRC1, CRC2

Dioda stanu
komunikacji
sieciowej

Dioda stanu
komunikacji
sieciowej

Dioda nie œwieci siê
brak po³¹czenia

Dioda œwieci siê
komunikacja poprawna

Dioda pulsuje
b³¹d komunikacji

UWAGA:
W przypadku przerwania komunikacji, dioda stanu komunikacji sieciowej
zacznie migaæ. W przypadku przywrócenia komunikacji dioda ta zacznie
ponownie œwieciæ w sposób ci¹g³y

UWAGA:
Kiedy parametr TIME OUT (czas przerwy) jest uaktywniony, to w przypadku
wyst¹pienia b³êdu komunikacji nast¹pi zablokowanie CSX.
W chwili przywrócenia komunikacji sieciowej, dla dalszej poprawnej pracy,
CSX wymaga niezale¿nego zresetowania

Kody b³êdów
komunikacji
sieciowej
MODBUS

Kod
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Opis

Przyk³ad
funkcja inna ni¿ 03 czy 06
z poza zakresu 40002-40255
rejestr nie pozwala na zczytanie tej danej
rejestr nie pozwala na wpisanie tej danej
mo¿liwoœci jednostki dotycz¹ce wielorejsetrowego
dana z poza zakresu
odczytu /wpisu niezgodne z poleceniem lub rozmiar
danej wiêkszy ni¿ 127
niepoprawny kod rozkazu
wpisana 6 do rejestru 40002
niepoprawny parametr zczytany niew³aœciwy numer parametru
niew³aœciwy numer parametru; parametr tylko
niepoprawny parametr wpisany
do odczytu lub parametr ukryty
Wpisywanie parametru w trakcie pracy softstartu
niew³aœciwa komenda
(niestosowane dla CSX)

niew³aœciwy kod funkcji
niew³aœciwy adres
dana nie daj¹ca siê zczytaæ
dana niemo¿liwa do wpisania

UWAGA:
Niektóre z powy¿szych kodów s¹ inne od zdefiniowanych w otwartym protokole
MODBUS dostêpnym na stronach www.modbus.org
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6.4 Modu³ Profibus: numer czêœci PIM-PB-01
Modu³ Profibus mo¿e byæ u¿ywany zarówno do jednostek CSX jak i CSXi zapewniaj¹c
u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ sterowania i monitoringu softstartu za pomoc¹ sieci Profibus
Dostêpny od 2 kwarta³u 2004.

6.5 Modu³ DeviceNet: numer czêœci PIM-DN-01
Modu³ DeviceNet mo¿e byæ u¿ywany zarówno do jednostek CSX jak i CSXi zapewniaj¹c
u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ sterowania i monitoringu softstartu za pomoc¹ sieci DeviceNet
Dostêpny od 2 kwarta³u 2004

6.6 Modu³ AS-i: numer czêœci PIM-AS-01
Modu³ AS-i mo¿e byæ u¿ywany zarówno do jednostek CSX jak i CSXi zapewniaj¹c
u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ sterowania i monitoringu softstartu za pomoc¹ sieci AS-i
Dostêpny od 2 kwarta³u 2004

6.7 Oprogramowanie
dla softstartów
na PC

Oprogramowanie to mo¿e obs³ugiwaæ zarówno CSX, CSXi jak i ISM2. Zapewnia
sterowanie i monitorowanie maksymalnie do 99 softstartów pracuj¹cych w sieci.

Charakterystyka
Sterowanie (rozruch, zatrzymanie, kasowanie
blokady, wolny wybieg)
Monitorowany stan jednostki
(gotowy, dokonuje rozruchu, pracuje po
rozruchu, zatrzymuje siê, zablokowany)
Wielkoœci monitorowane
(pr¹d silnika temperatura silnika)
Zczytywanie parametrów nastaw
Wpisywanie parametrów nastaw
Wymagania systemu
Komputer klasy x86 lub wy¿szy (486-minimum, Pentium lub Pentium Pro.
Zalecany Pentium )
Twardy dysk z min. 6MB wolnego miejsca
Myszka
EGA, VGA lub kompatybilna (zalecana VGA lub wy¿sza)
Min 32MB RAM (zalecane 48MB)
Microsoft Windows 95/98/2000 i Windows NT lub póŸniejsze
Port komunikacyjny RS485 lub RS232 z konwerterem na Rs485
Dodatkowo ka¿da jednostka CSX pod³¹czona do sieci musi posiadaæ
modu³ MODUS (PIM-MB-01)
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