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(AMF 4.0 versiunea 14)

DESCRIERE

Dispozitivul automat de control pentru grupuri generatoare AMF 4.0 este prevăzut cu funcţii
necesare în aplicaţiile automate de avarii la reţelele de alimentare ale generatoarelor. Poate fi
folosit în regimul automat, de probă, sau manual. Este dotat cu afişoare digitale ce prezintă
funcţiile ale tuturor afişoarelor analoage necesare de pe panourile generatoarelor. Afişoarele
indică tensiunile trifazice ale reţelei de alimentare şi generatorului, curenţii trifazici ai
generatorului, frecvenţa reţelei şi generatorului, tensiunea bateriei, presiunea uleiului (în bari),
temperatura motorului, şi numărul de ore de exploatare a motorului. Generatorul este monitorizat
permanent şi atunci cînd valorile reţelei sau ale generatorului depăşesc limitele stabilite în
meniul cu parametri, se iau măsurile necesare şi se declanşează alarma . Memoria dispozitivului
înregistrează ultimele 10 alarme. Toate regimurile de operare şi timpii pot fi definiţi şi reglaţi din
meniul cu parametri. Această flexibilitate este foarte de utilă în diversele tipuri de aplicaţii ale
generatorului.
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FUNCŢII

















Pornire şi oprire manuală motor
Monitorizare a reţelei, funcţie de comutare automată pe pornire, oprire şi transfer
Valoarea efectivă, reală a curentului şi tensiunii
Monitorizarea avariilor
Pre-încălzire
Regim manual, automat şi de probă
Afişoare de valori digitale economice
Înregistrarea ultimelor 10 avarii
Contor orar motor şi avertizare pentru revizia periodică
Control manual şi automat al contactoarelor reţelei şi generatorului
Capacitatea de a măsura analogic temperatura motorului şi presiunea uleiului
Regim latent pentru economisirea bateriei
Regimuri şi timpi de operare reglabili cu ajutorul meniului cu parametri
Histograme analogice pentru temperatură motor şi presiune ulei
Calibrări ale valorilor reglabile
Pornire de la distanţă
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DIAGRAMA DE CONEXIUNI ALE AMF 4.0

MAINS = reţea
LOAD = sarcină
GENERATOR = generator
generator contactor relay = releu contactor generator
generator current inputs = intrări curent generator
mains contactor relay = releu contactor generator
power supply = alimentare
emergency stop = oprire de urgenţă
Configurable output (default horn) = ieşire configurabilă (semnalizare sonoră)
Oil pressure sender = senzor presiune ulei
Temperture sender = senzor temperatură
default oil pressure switch = presostat presetat
default temperature switch = termostat presetat
battery = baterie
crank = demaror
crank relay = releu demarare
preheating relay = releu preîncălzire
fuel solenoid = solenoid de combustie
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INTRĂRI/IEŞIRI














intrări de tensiuni trifazice ale reţelei de alimentare şi ale generatorului
intrări de curenţi trifazici ai generatorului
intrare încărcare baterie la 12 sau 24 V
intrări analogice presiune ulei şi temperatură
intrare alternator încărcare
ieşire releu de demarare motor
ieşire releu pre-încălzire
ieşire releu solenoid de combustie
ieşire releu contactor reţea de alimentare
ieşire releu contactor generator
ieşire releu alarmă
2 ieşiri programabile auxiliare
2 intrări programabile auxiliare

ALARME










Avarie pornire/oprire motor
Avarie supraturaţie/subturaţie
Avarie subtensiune/supratensiune
Avarie supracurent
Avarie temperatură ridicată
Avertizare lipsă sarcină
Avarie presiune ulei scăzută
Avertizare revizie periodică
Avarie auxiliară
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PANOUL FRONTAL

Buton preîncălzire (1): Cînd grupul generator nu porneşte pe vreme rece, motorul poate fi
preîncălzit activînd acest buton. Func ţia butonului poate fi definită astfel: „butonul trebuie apăsat
pentru preîncălzire” sau „programaţi timpul de preîncălzire la apăsarea butonului”. Butonul de
preîncălzire poate fi utilizat atît în regim manual, cît şi atunci cînd motorul nu funcţionează.
Buton de pornire (START): Acest buton este folosit pentru a porni grupul generator. Panoul va
opri demararea în momentul în care detectează semnale de funcţionare a motorului. Funcţia
butonului poate fi definită astfel: „ butonul trebuie apăsat pentru dema rare” sau „programaţi
timpul de demarare la apăsarea butonului”. Butonul de pornire poate fi utilizat atît în regim
manual, cît şi atunci cînd motorul nu funcţionează. Panoul va afişa mesajul „Str” în timpul
demarării.
Buton de oprire (STOP): Acest buton este folosit pentru a opri grupul generator. Cînd se apasă
pentru prima dată butonul, panoul se comută pe regimul manual, iar dacă contactorul
generatorului a fost folosit anterior, grupul generator se comută pe regimul de răcire . Dacă se
apasă a doua oară butonul, generatorul se opreşte imediat. Cea de a doua funcţie a acestui buton
intervine atunci cînd se apasă mai mult de 3 secunde: panoul se va comuta în regimul închis
(off).
Contactor generator (2): Acest buton este utilizat pentru a transfera sarcin a la generator. Poate
fi folosit atunci cînd generatorul funcţionează. Ledul de deasupra butonului indică starea în care
se află contactorul. Cînd ledul este aprins, contactorul este închis. Contactorul generatorului nu
poate fi închis dacă cel al reţelei este închis. Pentru a închide contactorul generatorului, trebuie
mai întîi deschis contactorul reţelei de alimentare. Dacă butonul este apăsat în timp ce motorul
funcţionează, contactorul generatorului se va deschide imediat.
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Contactor reţea (3): Acest buton este folosit pentru a controla contactorul reţelei. Nu poate fi
închis dacă cel al generatorului este închis.
Led stare generator (4):
 dacă este închis, motorul nu funcţionează ;
 dacă este aprins, motorul funcţionează ;
 dacă clipeşte, motorul generator ului se stabilizează, răceşte sau se opreşte.
Led stare reţea (5):
 dacă este închis, tensiunea reţelei depăşeşte limitele intervalului prestabilit;
 dacă este aprins, tensiunea reţelei se încadrează în limitele intervalului prestabilit;
 dacă clipeşte – în intervalele de tranziţie (întîrziere avarie reţea şi întîrziere revenire
reţea) – reţeaua trece de la starea normală la cea de avarie sau invers.

Leduri alarmă (6): din colţul stînga sus, alarme pentru: supraturaţie şi subturaţie generator,
supratensiune şi subtensiune generator, temperatură ridicată agent de răcire, supracurent, şi
revizie. Din colţul stînga jos, alarme pentru: avarie la pornire sau oprire, presiune scăzută ulei,
lipsă sarcină, avarie tensiune baterie, şi alarme auxiliare. Capitolele ur mătoare vor oferi o
descriere detaliată a acestora.
Histograme presiune ulei şi temperatură agent de răcire (7): Presiunea uleiului şi
temperatura agentului de răcire sînt indicate şi prin histograme analogi ce. Graficul referitor la
temperatură cuprinde temperaturi de la 50 0C/1120F la 1000C/2120F. Graficul referitor la
presiunea uleiului, cuprinde un interval de la presiunea minimă de avarie la presiunea maximă la
care poate ajunge uleiul.
Leduri afişaj: Aceste leduri sînt poziţionate în dreapta afişoarel or numerice. Ledurile corespund
valorilor de pe afişoare. Valorile pot fi modifi cate cu ajutorul butoanelor sus -jos, şi meniu.
Buton regim de măsurare (8): Butonul selectează valorile indicate de cele două afişoare
numerice din partea de jos. Afişoarele p ot indica tensiunea şi frecvenţa generatorului, sau
tensiunea şi frecvenţa reţelei de alimentare.
Butonul Esc: Acest buton are mai multe funcţii, enumerate mai jos.
 în condiţii de alarmă, prima sa apăsare opreşte semnalizarea sonoră (sirena), iar a doua sa
apăsare întrerupe alarma;
 este utilizat pentru a ieşi din meniul cu parametri; pentru aceasta, butonul trebuie ţinut
apăsat timp de 3 secunde;
 în procesul de modificare a parametrilor, cînd se introduc valori greşite , acestea se pot
anula cu ajutorul acestui buton.
Butonul Menu (Enter): Acest buton are mai multe funcţii, enumerate mai jos.
 este folosit pentru a selecta valorile din afişoarele numerice. Cînd este apăsat prima dată,
se aprinde ledul din dreapta afişorului care intră în regim de selecţie. Dacă se apasă
butoanele sus-jos înainte în timp ce ledul clipeşte, se poate modifica valoarea indicată de
afişor. Dacă afişorul ce se doreşte să se modifice este altul, atunci se poate apăsa butonul
Menu şi schimba afişorul pe regim de selecţie.
 dacă se apasă acest buton timp de 3 secunde, se intră în meniul cu parametri. În acest
meniu, butonul poate fi utilizat pentru a schimba un anumit parametru selectat. Se pot
modifica cifrele active. După setarea tuturor cifrelor active, ultima apăsare a butonului va
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introduce valoarea respectivă în memoria parametrilor. Capitolul referitor la param etri
cuprinde mai multe detalii referitoare la acest aspect.
Butonul sus-jos (+, -): Acest buton are două funcţii, enumerate mai jos.
 este utilizat pentru a selecta valoril e din afişoarele numerice. Cînd este apăsat prim a dată,
se va aprinde ledul din dreapta afişorului care va intra în regim de selecţie. Dacă este
apăsat a doua oară, se poate modifica valoarea afişată.
 în meniul cu parametri, butonul se poate apăsa pentru a schimba un anumit parametru
selectat. De asemenea, se poate modifica numărul cifrei active.
Butoane regim de funcţionare (9): Acestea sînt manuale (simbolul mîinii), automate (marcate
cu litera A) şi de probă. Aceste butoane introduc regimul de funcţiona re a generatorului. Lîngă
fiecare din aceste butoane se găsesc leduri ce indică regimul. Atunci cînd panoul este în regimul
închis (off), se pot apăsa aceste butoane pentru a activa panoul, iar generatorul va funcţiona în
regimul selectat.

CONEXIUNILE DIN SPATE
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CONEXIUNI
NR. BORNĂ
1

DENUMIRE BORNĂ
Bat (+)

2

Bat (-)

3

Com 1

4
5
6

Preheat
Cranking
Fuel solenoid

7
8,9,10

Com 2
Aux. Output 1, 2, 3

11
Înaltă tensiune

Mains Cont. Com

12
Înaltă tensiune

Mains Cont. NC

13
Înaltă tensiune

Gen Cont. Com.

14
Înaltă tensiune

Gen Cont. NO

15

Charge Fail Excit.

16

Aux. Input 1

17

Aux. Input 2

DESCRIERE
Pozitivul bateriei. Tensiunea trebuie să fie cuprinsă
între 9 şi 30 V.
Negativul bateriei. Negativul bateriei trebuie
împămîntat.
Bornă comună pentru releurile de preîncălzire, al
solenoidului de combustie şi de demarare
Releu de preîncălzire
Releu de demarare
Releu solenoid de oprire sau combustie . Regimul
de funcţionare trebuie selectat din meniul cu
parametri.
Bornă comună a releelor auxiliare 1, 2, 3
Ieşiri releuri auxiliare cu funcţii multiple. Ieşirea
auxiliară 1 este ieşirea pentru opţiunea avertizor
sonor
Bornă intrare a releului contactorului r eţelei de
alimentare. La această bornă se poate conecta linia
R a reţelei.
Bornă ieşire a releului contactorului reţelei de
alimentare. Această ieşire este conectată la
contactorul reţelei.
Bornă intrare a releului contactorului generatorului.
La această bornă se poate conecta linia U a
generatorului.
Bornă ieşire a releului contactorului generatorului.
Această ieşire este conectată la contactorul
generatorului.
Aici trebuie conectată ieşirea lămpii de avertizare a
alternatorului de încărcare. În timpul demarării,
curentul de excitaţie este trimis către alternatorul de
încărcare prin intermediul unui rezistor de 150 ohm.
Dacă se foloseşte senzorul pentru ulei care are rol şi
de senzor şi de reglare, borna pentru reglare trebuie
conectată la acest terminal. Pentru a folosi această
intrare ca intrare presostat ulei, ea trebuie
configurată corespunzător. Dacă intrarea se foloseşte
ca intrare auxiliară, pe afişor va apărea A1 ca
alarmă, împreună cu indicaţia auxiliară dată de led.
Intrare auxiliară cu funcţie multiplă. Această intrare
este activată dacă este conectată la negativul
bateriei. Dacă se utilizează senzorul de temperatură
care are rol atît de senzor, cît şi dev reglare, atunci
borna de reglare trebuie conectată la acest terminal.
Pentru a folosi această intrare ca intrare termostat,
ea trebuie configurată corespunzător. În cazul în
care se utilizează această intrare ca intrare auxiliară,
afişorul va indica A2 (ca alarmă), şi, în acelaşi
timp, va exista indicaţia auxiliară cu led.
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18

Aux. Input 3

Intrare auxiliară cu funcţie multiplă. Această intrare
este activată dacă este conectată la negativul
bateriei. În cazul în care se utilizează această intrare
ca intrare auxiliară, afişorul va indica A3 (ca
alarmă), şi, în acelaşi timp, va exista indicaţia
auxiliară cu led.
19
Aux. Input 4
Intrare auxiliară cu funcţie multiplă. Această intrare
este activată dacă este conectată la negativul
bateriei. În cazul în care se utilizează această intrare
ca intrare auxiliară, afişorul va indica A4 (ca
alarmă), şi, în acelaşi timp, va exista indicaţia
auxiliară cu led.
20
Oil Pressure
Dacă se foloseşte senzorul pen tru ulei care are rol şi
de senzor şi de reglare, borna senzorului trebuie
conectată la acest terminal. În cazul în care senzorul
de ulei are o singură ieşire pentru presostat ulei,
ieşirea presostatului trebuie conectată la această
intrare. Pentru a folosi această intrare ca presostat
ulei sau intrare senzor, ea trebuie configurată
corespunzător.
21
Temperature
Dacă se foloseşte senzorul de temperatură care are
rol şi de senzor şi de reglare, borna senzorului
trebuie conectată la acest terminal. În cazul în care
senzorul de temperatură are o singură ieşire pentru
termostat, ieşirea termostatului trebuie conectată la
această intrare. Pentru a folosi această intrare ca
termostat sau intrare senzor, ea trebuie configurată
corespunzător.
22, 23, 24, 25 Mains line and neutral Linia şi nulul reţelei de alimentare sînt conectate la
Înaltă tensiune inputs (Intrări linie reţea aceste borne.
şi nul)
26, 27, 28, 29 Generator line and
Linia şi nulul generatorului sînt conectate la aceste
Înaltă tensiune neutral inputs (Intrări
borne.
linie generator şi nul)
30, 31, 32, 33, Current transformer
Aici trebuie conectată partea secundară a
34, 35
inputs (Intrări
transformatorului de curent. Fiecare transformator
transformatoare curent)
trebuie conectat separat.
Notă: Negativul bateriei trebuie împămîntat
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REGIMURI DE FUNCŢIONARE
Regimul automat: La apăsarea butonului automat marcat cu A, generatorul va trece în regimul
automat. În acest regim, panoul controlează tensiunile reţelei; atunci cînd valorile reţelei sînt
înafara limitelor programate, panoul va deschide contactorul reţelei şi va porni grupul generator.
După timpul de stabilizare a motorului şi întîrzierea contactorului generatorului, sarcina este
transferată la generator. Panoul controlează toate valorile motor ului pentru a detecta potenţialele
defecţiuni apărute după perioada de stabilizare a motorului. Dacă reţeaua revine la starea
normală, ea este controlată în timpul întîrzierii de restabilire a reţelei pentru stabilizare. Dacă
reţeaua este în parametri norm ali după timpul de întîrzie de revenire a reţelei, se deschide
contactorul generatorului şi se închide cel al reţelei de alimentare. Generatorul se opreşte după
perioada de răcire. În regimul automat, dacă panoul detectează un semnal de funcţionare a
motorului în timp ce motorul este oprit, el va opri motorul.
Regimul de probă: Dacă se apasă butonul de probă din dreapta panoului frontal, generatorul va
trece în regim de probă. În acest regim, motorul porneşte imediat. După timpul de stabilizare a
motorului, dacă parametru „regim probă” este setat pentru probă fără sarcină, generatorul
aşteaptă ca reţeaua să se întrerupă în condiţii de funcţionare. Cînd se întrerupe reţeaua,
contactorul reţelei se deschide şi se închide cel al generatorului. De asemenea, la restabilirea
reţelei, panoul aşteaptă întîrzierea de revenire a reţelei şi comută pe reţeaua de alimentare. Dacă
parametrul „regim probă” este setat pentru probă cu sarcină, după pornirea motorului,
contactorul generatorului se închide şi grupul generator furnizează sarcina. Dacă operatorul
doreşte să oprească motoul în regimul de probă, panoul trebuie comutat în regim manual sau
automat. În regimul manual, motorul se poate opri prin acţionarea butonului stop.
Regim manual: La apăsarea butonului manual, g eneratorul va trece în regimul manual. În acest
regim, toate operaţiunile de pornire, oprire şi preîncălzire, precum şi control al contactoarelor
sînt îndeplinite cu ajutorul butoanelor panoului.

FAZELE DE FUNCŢIONAR E ALE PANOULUI
1. Generatorul este în repaus (inactivitate): În această stare nu trebuie să existe semnale de
funcţionare a motorului, cum ar fi: presiune ulei, semnalizare luminoasă de avertizare alternator
de încărcare, tensiunea şi frecvenţa generatorului. În regim manual, panoul nu reacţi onează la
acest semnal, dar în cel automat panoul va încerca să oprească motorul. Dacă panoul electric al
grupului generator are control manual şi se doreşte utilizarea acestora, panoul electronic trebuie
comutat pe regim manual.
2. Pre-încălzire: În zilele reci este posibil să fie necesar ca motorul să fie pre -încălzit. În timpul
procesului de pre-încălzire, motorul trebuie să se afle în stare de repaus. Dacă parametrul „timp
de pre-încălzire” nu este zero, pre -încălzirea este realizată înaintea procesulu i de pornire cu
ajutorul panoului.
3. Demarare: În această etapă, motorul este pus în mişcare. Nu trebuie să existe semnale de la
motor, şi, înainte de acest proces motorul trebuie să fie în repaus. Dacă se detectează un semnal
de la motor înainte de dema rare, panoul comută pe alarma de pornire -oprire. Panoul va indica ce
semnal a fost detectat cu ajutorul alarmei pornire -oprire motor. Dacă s-a detectat semnalul de
presiune ulei înainte de demarare, panoul va aştepta ca ace asta să scadă mai întîi la zero. Dacă
după trecerea „timpului de întîrziere corespunzător datorat presiunii la ulei înainte de ambalare”
presiunea nu a scăzut la zero, panoul va selecta alarma pornire-oprire. În etapa de demarare ,
toate semnalele motorului, frecvenţa alternatorului, tensi unea alternatorului, tensiunea
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alternatorului de alimentare şi presiunea uleiului sînt controlate. Dacă se detectează unul din
aceste semnale, panoul detectează că motorul funcţionează, demarajul este întrerupt, şi comută
pe parmetrul „timp de stabilizare motor”. Ledul care indică starea generatorului începe s ă
clipească. În timpul demarajului , pe afişor apare mesajul „Str”. Presiunea uleiului poate creşte
înainte ca motorul să meargă, de aceea, atunci cînd se detectează presiune la ulei, demararea se
întrerupe după „timpul de întîrziere întrerupere demaraj datorită presiunii uleiului”.
4. Stabilizare: După detectarea semnalelor de funcţionare ale generatorului, panoul aşteaptă
stabilizarea semnalelor motorului. După perioada de stabilizare a motorului, se activează toate
alarmele.
5. Funcţionare: După stabilizare, grupul generator este în stare de funcţionare. Dacă generatorul
se găseşte în regim manual sau de probă, se aşteaptă timpul necesar contactorului alternatorului
şi contactorul alternatorului se î nchide. În regimul manual operatorul poate închide contactorul
generatorului cu ajutorul butonului contactor generator. Pe parcursul funcţionării, ledul care
indică starea generatorului rămîne aprins.
6. Răcire: Dacă generatorul se opreşte, fie în urma un ei comenzi date de operator, fie datorită
reţelei, el intră în perioada de răcire şi motorul se răceşte pentru o anumită perioadă de timp. În
această peioadă, ledul care indică starea motorului clipeşte. În cazul în care contactorul
alternatorului nu a fost închis după ultima perioadă de răcire, atunci este şuntat (by-pass). Dacă
apare o întrerupere a reţelei de alimentare în timpul procesului de răcire, generatorul trece din
nou în regim de funcţionare şi contactorul alternatorului este închis. După răcire , generatorul este
trecut în regim de oprire.
7. Oprire: După etapa de răcire, generatorul intră în faza de oprire. Dacă sistemul de alimentare
este reprezentat de un solenoid de acţionare, acesta este deconectat. Dacă sistemul de alimentare
este reprezentat de un solenoid de oprire, solenoidul este activat pînă la oprirea motorului. Dacă
se detectează semnale de funcţionare a motorului, perioada de oprire nu este terminată. Frecvenţa
şi tensiunea alternatorului, semnalul luminos de avertizare alternator î ncărcare şi presiunea ulei
trebuie să fie absente. Dacă panoul detectează semnale de la motor după „întîrzierea
corespunzătoare opririi nereuşite”, panoul va comuta pe alarmă pornire -oprire.
8. Închiderea generatorului: Generatorul este oprit datorită une i alarme roşii. Generatorul nu
poate fi pornit dacă alarma nu este anulată.

ALARME
Alarmele se împart în alarme roşii şi galbene. Cele galbene sînt de avertizare şi nu opresc
generatorul. Cele roşii sînt grave şi dacă apar , contactorul generatorului se deschide şi
generatorul se opreşte imediat.

Supraturaţie şi subturaţie (ALARMĂ ROŞIE): Dacă frecvenţa alternatorului este mai
mare decît „avarie supra -frecvenţă generator” sau este mai mică decît „avarie sub -frecvenţă
generator” panoul comută pe această a larmă. Alarma este activată după „întîrzierea de avarie
frecvenţă generator”.
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Supratensiune şi subtensiune alternator (ALARMĂ ROŞIE): Dacă tensiunea
alternatorului este mai mare decît „avarie supratensiune generator” sau mai mică decît „avarie
subtensiune generator”, panoul comută pe această alarmă. Alarma este activată după „întîrzierea
de avarie tensiune generator”.

Temperatură ridicată agent de răcire (ALARMĂ ROŞIE): Dacă temperatura citită de
senzorul de temperatură este mai mare decît „nivel ridicat temperatură agent de răcire” sau dacă
termostatul trimite un semnal de alarmă panoului, panoul comută pe această alarmă.
Avarie supracurent (ALARMĂ ROŞIE): Dacă valorile curentului citite de
transformatoarele de curent sînt m ai mari decît „limită supracurent”, contactorul generatorului se
deschide şi generatorul trece pe răcire. După perioada de răcire, generatorul se opreşte. Al arma
se activează dacă situaţia continuă şi pe parcursul „întîrzierii de al armă supracurent”.

Revizie periodică: Alarma devine vizibilă la terminarea perioadei de timp stabilite de la
ultima revizie periodică. Doar personalul de întreţinere poate reseta alarma.

Oprire sau pornire nereuşită: Această avarie semnalează că panoul nu a putut porni
sau opri motorul. Nu trebuie să exist e nici un semnal de la motor, iar motorul trebuie să se
găsească în stare de repaus înaintea demarării. Dacă este detectat un semnal la motor, înainte de
demarare, panoul comută pe alarma de pornire -oprire. Panoul va indica semnalul ce a fost
detectat cu ajutorul alarmei de pornire -oprire motor. Dacă se detectează semnalul presiune ulei
înainte de demarare, panoul va aştepta ca ace asta să scadă la zero. Dacă după trecerea „timpului
de întîrziere pentru presiune ulei înainte de demarare” presiunea uleiului n u a scăzut la zero,
panoul va comuta pe alarma de pornire -oprire. În regimurile automat şi de probă, dacă
generatorul nu a pornit după un număr încercări de demarare stabilite de utilizator, panoul
comută pe alarma pornire -oprire nereuşită. În faza de opri re a motorului, dacă panoul detectează
semnale de la motor după „întîrzierea de oprire nereuşită”, panoul comută pe alarma pornire oprire nereuşită. Ledurile de alarmă luminoase vor indica ce semnal de la motor este încă prezent
şi activează alarma pornire -oprire nereuşită.
Presiune scăzută ulei (ALARMĂ ROŞIE): Dacă presiunea la ulei citită de senzorul de
presiune ulei este mai mică decît „nivel scăzut presiune ulei” sau dacă presostatul de la ulei
trimite un semnal de alarmă panoului, panoul comută pe ala rma presiune scăzută ulei.

Avarie încărcare (ALARMĂ GALBENĂ): Dacă tensiunea de încărcare citită de
terminalul becului de avertizare al alternatorului de încărcare scade, panoul comută pe această
alarmă. Această alarmă nu opreşte generatorul.
Tensiune ridicată sau scăzută baterie (ALARMĂ GALBENĂ): Dacă tensiunea
bateriei este mai mare decît „ limită superioară de alarmă baterie” sau mai mic decît „ limită
superioară de alarmă baterie”, panoul comută pe această alarmă. Această alarmă nu opreşte
generatorul.
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Intrare auxiliară (ALARMĂ GALBENĂ SAU ROŞIE): La apariţia unei alarme de
intrare auxiliară, ledul se aprinde şi pe afişaj apar mesajele A1, A2, A3, sau A4. A1 înseamnă
alarmă intrare auxiliară 1.
Cădere reţea: Dacă tensiunea reţelei este mai mică decît „ avarie subtensiune reţea” sau este mai
mare decît „avarie supratensiune reţea”, reţeaua cade şi generatorul porneşte în regim automat.
Dacă reţeaua revine la parametrii normali (tensiune mai mare decît „avarie subtensiune reţea”
sau mai mică decît „avarie supratensiune reţea”), generatorul se opreşte automat.
Oprire de urgenţă: Dacă se configurează o intrare auxiliară pentru oprirea de urgenţă şi
utilizatorul apasă butonul de oprire de urgenţă, pe afişor va apărea mesajul „StP”, contactorul
generatorului se deschide şi motorul se opreşte imediat. Pentru a anula această alarmă,
utilizatorul trebuie să tragă butonul de oprire de urgenţă.
Avarie senzor: În cazul în care cablul conectat la borna senzorilor de presiune ulei şi
temperatură se rupe, se declanşeaz ă această alarmă. Pe afişor vor apărea mesajele „oSn” pentru
senzorul de presiune ulei şi „tSn” pentru senzorul de temperatură agent de răcire. Alarma este
activată dacă situaţia nu se schimbă nici pe parcursul „timpului de întîrziere avarie senzor”. Dacă
parametrii „utilizare senzor analog ic presiune ulei” şi „utilizare senzor analog ic temperatură
agent de răcire” sînt reglaţi la 0, senzorul va fi utilizat doar în scop pur informativ şi nu se va
declanşa nici o alarmă în caz de avarie a senzorului.
Avarie EEProm: La declanşarea acestei alarme, pe afişor va apărea mesajul „EEP”. În acest caz
trebuie chemat service-ul. Grupul generator nu trebuie pornit.

13

MENIUL CU PARAMETRI

Pentru a intra în meniul cu parametri, se apasă butonul „Menu” timp de 3 secunde. Va apărea
ecranul cu parole. Meniul cu parametri include trei secţiuni diferite. Acestea sînt: secţiunea
parametrilor destinaţi operatorilor, secţiunea parametrilor destinaţi tehnicienilor şi secţiunea
parametrilor de calibrare. Secţiunile pot fi parolate diferit. În secţiunea de parametri, cifra din
extrema stîngă va începe să clipească. Apăsînd butonul sus -jos, valoarea cifrei afişate poate fi
crescută sau scăzută. Dacă doriţi să treceţi la cifra imediat din dreapta, apăsaţi din nou butonul
„Menu”. Dacă aţi ajuns la cifra din extrema dreaptă şi aţi reglat deja această cifră, puteţi finaliza
introducerea parolei apăsînd butonul „Menu”. Din meniu se poate ieşi ţinînd apăsat timp de 3
secunde butonul esc.
Cînd se intră prima dată în meniul cu parametri, pe p rimul rînd al afişorului va apărea „P0”
(numărul primului parametru). Pe cel de -al doilea rînd al afişorului va apărea valoarea
parametrilor. Dacă doriţi să treceţi la al ţi parametri, puteţi utiliza but oanele sus-jos (P0, P1,
P2....). Numărul maxim de para metri depinde de parola introdusă de dvs. (operator, tehnician,
sau calibrare). Pentru a modifica un parametru, se apasă butonul „Menu” cînd se ajunge la
parametrul selectat. Pe cel de -al treilea rînd apare valoarea parametrului şi prima cifră a acestei
valori clipeşte. Procesul de modificare este similar celui de introducere a parolei. Apăsînd
butonul „Menu”, cînd se ajunge la ultima cifră care clipeşte, se înregistrează noua valoare.
Pentru a anula procesul de introducere, se apasă tasta esc. Pentru reven irea la parametrii
prestabiliţi din fabrică, la apăsarea butonului „Menu” va apărea mesajul NO (nu); dacă se apasă
butoanele sus-jos, mesajul se va schimba în mesaje YES (da) şi NO (nu). La apăsarea butonului
„Menu”, dacă s-a selectat YES (da), parametrii vor reveni la cei prestabiliţi în fabrică. Dacă se
apasă NO (nu), procesul se anulează. Fiecare revenire la setările din fabrică determină revenirea
întregii secţiuni corespunzătoare (operator, tehnician, sau calibrare) la respectivele setări. Dacă
doriţi să ieşiţi din meniu, apăsaţi butonul esc timp de 3 secunde.
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PARAMETRII AMF 4.0
Nr.

Parametru

Interval de setare

Valoare prestabilită

Parametri operator
P0
P1

Parolă meniu operator
Unitate temperatură

P2
P3
P4
P5

Încercări demarare
Timp demarare
Pauză demarare
Tip demarare manuală

P6

Tip preîncălzire

P7

Funcţie intrare auxiliară 1

P8
P9
P10
P11

Funcţie intrare auxiliară 2
Funcţie intrare auxiliară 3
Funcţie intrare auxiliară 4
Metodă activare intrare
auxiliară 1
Metodă activare intrare
auxiliară 2
Metodă activare intrare
auxiliară 3
Metodă activare intrare
auxiliară 4

P12
P13
P14

0 – 999
0: Celsius
1: Fahrenheit
1–9
1 – 60 sec
3 – 60 sec
0: pentru demarare trebuie apăsat
butonul de pornire
1: pornire automată
0: pentru preîncălzire trebuie apăsat
butonul de preîncălzire
1: preîncălzire automată
0: intrare blocată
1: alarmă galbenă (permanent
activă)
2: alarmă galbenă (activă din
momentul pornirii)
3: alarmă galbenă (activă după
timpul de stabilizare a motorului)
4: alarmă roşie (permanent activă)
5: alarmă roşie (activă din
momentul pornirii)
6: alarmă roşie (activă după timpul
de stabilizare a motorului)
7: pornire de la distanţă
8: dezactivare de la distanţă în caz
de cădere a reţelei
9: Reţea disponibilă
10. Oprire de urgenţă
11: Alarmă termostat cameră
la fel ca la funcţia de intrare auxiliară 1
la fel ca la funcţia de intrare auxiliară 1
la fel ca la funcţia de intrare auxiliară 1
0: închis pentru activare
1: deschis pentru activare
la fel ca la funcţia de intrare auxiliară 1

000
0
3
5 sec
5 sec
0

0

0

0
10
0
0
0

la fel ca la funcţia de intrare auxiliară 1

0

la fel ca la funcţia de intrare auxiliară 1

0
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P15

Funcţie ieşire auxiliară 1

P16
P17
P18

Funcţie ieşire auxiliară 2
Funcţie ieşire auxiliară 3
Metodă activare ieşire
auxiliară 1
Metodă activare ieşire
auxiliară 2
Metodă activare ieşire
auxiliară 3
Regim probă

P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40

Întîrziere avarie senzor
Întîrziere cădere reţea
Întîrziere transfer
Întîrziere contactor
alternator
Întîrziere revenire reţea
Timp de preîncălzire
Întîrziere avarie tensiune
generator
Întîrziere avarie frecvenţă
generator
Timp avertizare sonoră
Regim avarie curent
Întrerupere demarare la
semnal sarcină
Întrerupere demarare la
tensiune generator
Avarie subtensiune reţea
Revenire subtensiune
reţea
Revenire supratensiune
reţea
Avarie supratensiune
reţea
Avarie subtensiune
generator
Avarie supratensiune
generator
Avarie frecvenţă scăzută
generator

0: ieşire blocată
1: Funcţionare motor
2: Panoul se află în regim automat
sau de probă
3: Alarmă galbenă
4: Alarmă roşie
5: Alarmă comună
6: Avertizare sonoră
7: Panoul se află în regim manual,
automat sau de probă
8: Panoul se află în regim automat
9: ieşire oprire 6 sec în timpul
opririi motorului
10: ieşire solenoid de combustie
la fel ca la funcţia de ieşire auxiliară 1
la fel ca la funcţia de ieşire auxiliară 1
0: dezexcitare
1: excitare
la fel ca la funcţia de ieşire auxiliară 1

6

la fel ca la funcţia de ieşire auxiliară 1

1

0: probă fără sarcină
1: probă cu sarcină
1 – 5 sec
0 – 120 sec
1 – 60 sec
0 – 90 sec

0
2
5 sec
3 sec
0 sec

2 – 900 sec
0 – 300 sec
2 – 20 sec

60 sec
0 sec
3 sec

2 – 20 sec

5 sec

0 – 900 sec
0: dezactivat
1: activat
0: dezactivat
1: activat
20 V – 500 V

10 sec
1

46 V – 500 V
46 V – 500 V

170 V
180 V

46 V – 500 V

242 V

46 V – 500 V

250 V

46 V – 500 V

170 V

46 V – 500 V

250 V

10 – 75 hz

47 hz

0
0
1
1

1
165 V

16

Avarie frecvenţă ridicată
generator
Ultimele 10 avarii
Revenire la setările pentru
operator din fabrică

10 – 75 hz

P44
P45

Parolă meniu tehnician
Tip senzor analogic ulei

P46

Tip presostat ulei

P47
P48

Nivel scăzut presiune ulei
Tip senzor analogic
temperatură

P49

Tip senzor digital
temperatură

P50

Utilizare analogică senzor
presiune ulei
Utilizare analogică senzor
temperatură agent de răcire
Sistem de alimentare cu
combustibil

0 – 999
0: senzor analogic ulei dezactivat
1: Analogic, tip Endiksan
2: Analogic, tip Olcusan (VDO 7 bar)
3: Analogic, tip Olcusan (VDO 10 bar)
4: Analogic, tip Olcusan (VDO 80
PSI)1
5: Analogic VDA 5 bar
0: presostat ulei dezactivat
1: închis normal pentru presiune
scăzută
2: deschis normal pentru presiune
scăzută
0,1 – 4,0 bar
0: nefolosit
1: Analogic, tip Endiksan
2: Analogic, tip Olcusan (VDO 120 C)
3: Analogic, tip Volvo
0: nefolosit
1: deschis digital pentru temperatură
ridicată
2: închis digital pentru temperatură
ridicată
0: doar pentru semnalare
1: pentru semnalare şi control
0: doar pentru semnalare
1: pentru semnalare şi control
0: solenoid de acţionare
1: solenoid de oprire
2: tip ECU (unitate de control
electronic)
0: alternatorul de încărcare este absent
1: alternatorul de încărcare este prezent
10 – 30 hz

P41
P42
P43

54 hz

Yes(Da)/No (Nu)

Parametri tehnician

P51
P52

P53

Alternator de încărcare

P54

Frecvenţa alternatorului
la întreruperea demarării
Presiunea uleiului la
întreruperea demarării
Întîrziere presiune ulei la
întreruperea demarării
Întîrziere presiune ulei
înainte de demarare
Timp de răcire
Întîrziere de oprire
nereuşită
Timp de stabilizare motor
Întîrziere de protecţie a
motorului după oprire

P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61

0,5 – 3,0 bar

000
2

1

1,5 bar
2

2

1
1
0

1
20 hz
1,5 bar

1 – 30 sec

2 sec

1 – 10 sec

2 sec

0 – 600 sec
4 – 120 sec

120 sec
30 sec

2 – 60 sec
1 – 60 sec

3 sec
3 sec
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P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74

Primar transformator de
curent
Multiplicator de curent
meniu cu parametri
Nivel supracurent
Întîrziere aferentă alarmei
pentru supracurent
Nivel ridicat temperatură
agent de răcire
Limită inferioară de
alarmă baterie
Limită superioară de
alarmă baterie
Cod client
Perioadă revizie periodică
Reglare orar motor
Ştergere ultimele 10 alarme
Ştergere alarmă revizie
periodică
Revenire la setările din
fabrică pentru tehnician

5 – 900 A

Parolă meniu calibrare
Amplificare Vr reţea
Amplificare Vs reţea
Amplificare Vt reţea
Amplificare Vr generator
Amplificare Vs generator
Amplificare Vt generator
Amplificare Ir generator
Amplificare Is generator
Amplificare It generator
Amplificare tensiune
baterie
Deviaţie Vr reţea
Deviaţie Vs reţea
Deviaţie Vt reţea
Deviaţie Vr generator
Deviaţie Vs generator
Deviaţie Vt generator
Deviaţie tensiune baterie
Deviaţie presiune ulei
Deviaţie temperatură
Deviaţie Ir generator
Deviaţie Is generator
Deviaţie It generator
Revenire la setările din
fabrică pentru calibrare
Control contactor reţea în
regim închis

0 – 999
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99
0,01 – 9,99

000
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
3,43
3,43
3,43
0,54

-29, +29 V
-29, +29 V
-29, +29 V
-29, +29 V
-29, +29 V
-29, +29 V
-9,9, +9,9
-9,9, +9,9
-9, +9
-0,99, +0,99 (pentru 5 A)
-0,99, +0,99 (pentru 5 A)
-0,99, +0,99 (pentru 5 A)
Yes (Da)/ No (Nu)

0
0
0
0
0
0
0,8
0,0
0
0,00
0,00
0,00

0 : regim x 1
1: regim x 10
1 – 990 A
2 – 30 sec
80 C – 140 C (176 – 284 F)

100 A
0
100
5 sec
105 C (212 F)

0 – 40 V

10,0

0 – 40 V

32,0

10 – 5000
0,0 – 99999,0 ore
Yes (Da)/ No (Nu)
Yes (Da)/ No (Nu)

50
0

Yes (Da)/ No (Nu)

Parametri calibrare
P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99

0: Da
1: Nu

1
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DESCRIEREA PARAMETRILOR
Nr.

Parametri

P0

Parolă meniu operator

P1

Unitate de temperatură

P2

Încercări de demarare

P3
P4

Timp de demarare
Pauză demarare

P5

Tip demarare manuală

P6

Tip preîncălzire

P7

Funcţie intrare auxiliară 1

Descriere
Parametri operator
Cu acest parametru se poate modifica parola
operatorului
Acest parametru selectează unitatea de temperatură
pentru agentul de răcire de pe afişor. În funcţie de
unitatea selectată se reglează „limita superioară pentru
temperatură agent de răcire”
Numărul demarărilor în procesul de pornire în regim
automat, manual şi de probă
Timpul de demarare la demararea automată
Intervalul de timp între două demarări la funcţionarea
în regimurile automat şi de probă
Dacă acest parametrul este selectat la „0”, operatorul
trebuie să ţină apăsat butonul de pornire pe parcursul
demarării. Dacă acest parametru este selectat la „1”,
demararea va fi realizată de pano u, pentru „timpul de
demarare” stabilit. Demararea se întrerupe automat
atunci cînd panoul detectează semnale de funcţionare a
motorului.
Dacă acest parametrul este selectat la „0”, operatorul
trebuie să ţină apăsat butonul de preîncăl zire pe parcursul
procesului de preîncălzire. Dacă acest parametru este
selectat la „1”, preîncălzirea va fi realizată de panou,
pentru „timpul de preîncălzire” stabilit.
Selectează funcţia intrării auxiliare.
 Intrarea auxiliară poate fi adaptată ca alarmă
roşie sau galbenă. Momentul activării poate fi:
„permanent activă”, „activă din momentul
pornitii motorului”, sau „activă după perioada
de stabilizare a motorului”. Cînd intrarea se
activează, ledul corespunzător intrărilor
auxiliare luminează şi pe afişor apar mesajele
A1, A2, A3, sau A4, în funcţie de numărul
intrării auxiliare activate.
 Cînd este activată intrarea pentru pornire de
la distanţă, generatorul porneşte şi contactorul
generatorului se închide. Dacă intrarea se
dezactivează, contactorul generatorului se
deschide, motorul intră în perioada de răcire,
urmată de oprirea generatorului.Pornirea de la
distanţă este activă doar la funcţionarea în regim
automat.
 Dacă este activată intrarea dezactivare la
căderea reţelei, la căderea reţelei generatorul
nu porneşte. Generatorul deschide contactorul
reţelei.
 Dacă butonul oprire de urgenţă este apăsat,
contactul generatorului se deschide şi
generatorul se opreşte imediat. Panoul va indica
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P8

Funcţie intrare auxiliară 2

P9
P10
P11

Funcţie intrare auxiliară 3
Funcţie intrare auxiliară 4
Metodă activare intrare
auxiliară 1

P12

Metodă activare intrare
auxiliară 2
Metodă activare intrare
auxiliară 3
Metodă activare intrare
auxiliară 4
Funcţie ieşire auxiliară 1

P13
P14
P15

pe afişor mesajul „StP”. Pentru a an ula alarma
de oprire de urgenţă, se trage butonul de oprire
de urgenţă şi se apasă butonul de anulare a
alarmei.
 Funcţia de termostat carcasă este utilizată la
generatoarele tip dulap. Această intrare nu este
controlată de panou în primele 2 minute de la
pornirea motorului. După cele 2 minute, dacă
intrarea este încă activă, panoul activează
alarma, deschide contactorul generatorului,
răceşte motorul şi apoi opreşte generatorul.
Dacă se foloseşte senzor de presiune ulei, care are
rol atît de senzor, cît şi de presostat, borna de
presostat trebuie conectată la această intrare şi
parametrul este dezactivat.
Funcţiile sînt similare celor ale intrării auxiliare 1
Dacă se foloseşte senzor de temperatură a agentului
de răcire, care are atît de senzor, cît şi de termostat,
borna de termostat trebuie conectată această intrare
şi parametrul este dezactivat.
Funcţiile sînt similare celor ale intrării auxiliare 1
Funcţiile sînt similare celor ale intrării auxiliare 1
Dacă acest parametru este 0, intrarea se va activa la
conectarea la negativul bateriei. Dacă parametrul este 1,
intrarea se va activa la deconectarea de la negativul
bateriei.
La fel ca în cazul intrării auxiliare 1
La fel ca în cazul intrării auxiliare 1
La fel ca în cazul intrării auxiliare 1
Selectează funcţiile ieşirii auxiliare 1
 Motor în funcţiune: Dacă se detectează un
semnal de funcţionare a motorului, cum ar fi
tensiune generator, frecvenţă sau lumină de
avertizare alternator încărcare, această ieşire se
activează.
 Panoul se află în regim automat sau de probă:
Această ieşire se activează atunci cînd panoul se
află în regim automat sau de probă.
 Alarmă galbenă: Această ieşire se activează la
declanşarea unei alarme galbene
 Alarmă roşie: Această ieşire se activează l a
declanşarea unei alarme roşii
 Alarmă comună: Această ieşire se activează la
declanşarea atît a unei alarme galbene, cît şi a
unei alarme roşii
 Semnal sonor: Dacă se activează semnalul
sonor (sirena), această ieşire se va închide şi
deschide la intervale de 1 secundă.
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P16
P17
P18

Funcţie ieşire auxiliară 2
Funcţie ieşire auxiliară 3
Metodă activare ieşire
auxiliară 1

P19

Metodă activare ieşire
auxiliară 2
Metodă activare ieşire
auxiliară 3
Regim probă

P20
P21

P22

Timp de întîrziere la avarie
senzor

P23

Timp de întîrziere cădere
reţea

P24

Timp de întîrziere la transfer

P25

Timp de întîrziere contactor
alternator

P26

Timp de întîrziere la
revenirea reţelei

P27

Timp de preîncălzire

Panoul se află în regim manual, automat, sau
probă: Ieşirea se activează dacă panoul se află
în regim manual, automat, sau probă
 Panoul se află în regim automat: Ieşirea se
activează dacă panoul se află în regim automat
 Ieşire de oprire 6 secunde în timpul opririi
motorului: Ieşirea se activează timp de 6
secunde în timpul procesului de oprire a
motorului
 Ieşire solenoid de combustie: Această ieşire
este activată ca ieşire auxiliară solenoid de
combustie
La fel ca în cazul ieşirii auxiliare 1
La fel ca în cazul ieşirii auxiliare 1
Dacă acest parametru este selectat pe 0, la activarea
ieşirii, releul ieşirii se dezexcită. La pornire, cînd
bateria alimentează panoul, acest releu se încarcă cu
energie, iar la activarea ieşirii, releul de descarcă. Dacă
parametrul este selectat pe 1, la activarea ieşirii, releul
ieşirii se încarcă cu energie
La fel ca în cazul ieşirii auxiliare 1
La fel ca în cazul ieşirii auxiliare 1
Dacă acest parametru este selectat pe 0, în regimul de
testare, cînd se porneşte motorul, sarcina nu este
transferată generatorului dacă există alimentare de la
reţea. Dacă nu se dispune de reţea, contactorul
generatorului se închide.
Dacă parametrul este selectat pe 1, în regimul de
testare, contactorul generatorului se închide fără a
verifica reţeaua.
În cazul în care conexiunea la senzorii de presiune ulei
şi temperatură se întrerupe, după timpul de întîrziere
asociat avariei senzorului, panoul declanşează alarma
de senzor.
Dacă reţeaua nu se înscrie în limitel e specificate în
meniul cu parametri, ceasta cade şi porneşte
generatorul.
Timpul de transfer este intervalul dintre momentul în
care se deschide contactorul generatorului şi se închide
contactorul reţelei sau invers. Se utilizează în
regimurile de probă şi automat.
În regimurile automat şi de probă, după perioada de
stabilizare a motorului, intervalul de aşteptare pînă la
închiderea contactorului alternatorului
Dacă reţeaua îşi revine din avarie, există un timp de
întîziere înainte ca reţeaua să fie considerată ca
funcţionînd normal. După această întîrziere, în regimul
automat, sarcina este transferată reţelei.
Acest parametru stabileşte, în procesele automate de
preîncălzire, cît durează preîncălzirea.
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P28

Timp de întîrziere la avarie
tensiune generator

P29

Timp de întîrziere la avarie
frecvenţă generator

P30

Timp de avertizare sonoră

P31

Regim cădere curent

P32

Întrerupere demarare la
semnal de sarcină

P33

Întrerupere demarare datorită
tensiunii generatorului
Cădere reţea datorită
subtensiunii

P34

P35

Revenire subtensiune reţea

P36

Revenire supratensiune reţea

P37

Cădere reţea datorită
supratensiunii

P38

Cădere generator datorită
subtensiunii

P39

Cădere generator datorită
supratensiunii

P40

Cădere generator datorită
subfrecvenţei

P41

Cădere generator datorită
suprafrecvenţei

P42

Ultimele 10 avarii

P43

Revenire la setările din

Cînd tensiunile generatorului depăşesc limitele de
tensiune, se declanşează o alarmă de tensiune, după
trecerea timpului de întîrziere la avarie tensiune
generator.
Cînd frecvenţa generatorului depăşeşte limitele de
frecvenţă stabilite, se declanşează o alarmă de
sub/supraturaţie, după trecerea timpului de întîrziere la
avarie frecvenţă generator.
Dacă ieşirea pentru sirenă este activă, după trecerea
intervalului de avertizare sonoră, sirena este dezactivată.
Dacă parametrul este selectat pe 0, sirena nu se va
dezactiva decît după apăsarea butonului de resetare alarme.
Acest parametru stabileşte dacă alarma de curent
alternator este sau nu activată.
Dacă acest parametru este activat, demararea se
întrerupe cînd creşte tensiunea alternatorului de
încărcare (aprox. 7V)
Dacă tensiunea alternatorului creşte la limita definită de
acest parametru, demararea se întrerupe
Dacă reţeaua scade sub această limită, reţeaua cade şi
generatorul porneşte în regim automat. Căderea reţelei
are loc după timpul corespunzător de întîrziere.
Dacă reţeaua depăşeşte această limită după ce a avut
loc o cădere de reţea, se consideră că a reintrat în
condiţii normale, după timpul de întîrziere aferent
revenirii reţelei şi, în regim automat, contactorul
generatorului se deschide şi generatorul se opreşte.
Dacă reţeaua scade sub această limită după ce a avut
loc o cădere de reţea, se consideră că a reintrat în
condiţii normale, după timpul de întîrziere aferent
revenirii reţelei şi, în regim automat, contactorul
generatorului se deschide şi generatorul se opreşte.
Dacă reţeaua depăşeşte această limită are loc o cădere
de reţea, şi generatorul porneşte în regim automat.
Există un timp de întîrziere corespunzător înainte de
căderea reţelei.
Dacă tensiunea generatorului scade sub această limită,
se declanşează o alarmă de sub/supratensiune. Avaria
apare după timpul de întîrziere corespunzător.
Dacă tensiunea generatorului depăşeşte această limită,
se declanşează o alarmă de sub/supratensiune. Avaria
apare după timpul de întîrziere corespunzător.
Dacă frecvenţa generatorului scade sub această limită,
se declanşează o alarmă de sub/supraturaţie. Avaria
apare după timpul de întîrziere corespunzător.
Dacă tensiunea generatorului depăşeşte această limită,
se declanşează o alarmă de sub/supraturaţie. Avaria
apare după timpul de întîrziere corespunzător.
Ultimele zece alarme sînt înregistrate în memoria
panoului. Acolo, alarmele pot fi controlate cu ajutorul
acestui parametru
Cînd selectaţi „YES” (Da) şi apăsaţi tasta de meniu,
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fabrică pentru operator
P44
P45

P46
P47
P48

P49
P50

P51

P52

P53

P54
P55

P56

parametrii pentru operator revin la setările din fabrică
Parametri tehnician
Parolă meniu tehnician
Parola tehnicianului poate fi modificată cu ajutorul
acestui parametru
Tip senzor analogic ulei
Tipul de senzor analogic pentru presiune ulei poate fi
selectat cu ajutorul acestui parametru. Dacă generatorul
are doar presostat ulei digital şi acest parametru este
reglat la 0, intrarea presostatului de ulei este transferată
intrării senzorului analogic de presiune ulei.
Tip presostat ulei
Tipul presostatului de ulei poate fi selectat cu ajutorul
acestui parametru.
Avarie datorată presiunii
Dacă presiunea uleiului scade sub această limită, se
scăzute la ulei
activează alarma aferentă avariei presiune ulei.
Tip senzor analogic
Tipul de senzor analogic pentru temperatură agent de
temperatură
răcire poate fi selectat cu ajutorul acestui parametru.
Dacă generatorul are doar termostat agent de răcire
digital şi acest parametru este reglat la 0, intrarea
termostatului agentului de răcire este transferată intră rii
senzorului analogic de temperatură.
Tip termostat digital
Tipul termostatului agentului de răcire poate fi selectat
cu ajutorul acestui parametru.
Utilizare analogică senzor
Dacă senzorul analog se foloseşte doar pentru indicare ,
presiune ulei
generatorul nu controlează această valoare analogică.
Valoarea citită de senzor are doar rol informativ. În
cazul în care cablul senzorului se rupe, nu se va
declanşa nici o alarmă.
Utilizare analogică senzor
Dacă senzorul analog se folo seşte doar pentru indicare,
temperatură
generatorul nu controlează această valoare analogică.
Valoarea citită de senzor are doar rol informativ. În
cazul în care cablul senzorului se rupe, nu se va
declanşa nici o alarmă.
Sistem de alimentare
Sistemul de alimentare poate fi reprezentat fie de un
solenoid de acţionare, fie de un solenoid de oprire. Cînd
acest parametru este selectat ca tip ECU, ieşirea pentru
demarare se comportă ca o ieşire de pornire, şi ieşirea
pentru solenoidul de combustie se comportă ca o ieş ire
de oprire. Această configuraţie este necesară la unele
tipuri de motoare acţionate de ECU. În starea de pornire
a motorului, ieşirea de pornire este activată timp de 3
secunde şi demararea este oprită prin activarea ieşirii de
oprire timp de 2 secunde. În starea de oprire a
motorului, ieşirea de oprire este activată prin impulsuri
ciclice de 2 secunde.
Alternator de încărcare
Dacă parametrul este reglat la 0, nu apare nici o avarie
la alternatorul de încărcare şi demararea nu este
deconectată de alternator.
Frecvenţă alternator la
În timpul demarării, dacă frecvenţa alternatorului
întreruperea demarării
depăşeşte această limită, demararea este întreruptă.
Presiune ulei la întreruperea În timpul demarării, dacă presiunea uleiului depăşeşte
demarării
limita şi rămîne ridicată, demararea este întreruptă după
timpul de întîrziere corepunzător.
Timp de întîrziere presiune
În timpul demarării, dacă presiunea uleiului creşte după
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ulei la întreruperea demarării

P57

Timp de întîrziere presiune
ulei înainte de demarare

P58
P59

Timp de răcire
Timp de întîrziere la oprire
nereuşită

P60

Timp de stabilizare motor

P61

Timp de întîrziere de protecţie
a motorului după oprire

P62

Primar transformator de curent

P63

Multiplicator de curent
meniu parametri

P64

Limită supracurent

P65

Timp de întîrziere la alarmă
supracurent

P66

Limită superioară
temperatură agent de răcire

P67

Limită inferioară de alarmă
baterie

P68

Limită superioară de alarmă

timpul de întîrziere corepunzăt oare întreruperii
demarării datorită presiunii uleiului, demararea este
întreruptă.
Dacă presiunea uleiului este ridicată înainte de
demarare se aşteaptă acest timp de întîrziere. Dacă
presiunea uleiului scade, începe demararea. Dacă
presiunea nu scade, panoul declanşează alarma
pornire/oprire nereuşită.
Parametrul stabileşte cît timp durează procesul de răcire
În perioada de oprire, acest parametru stabileşte cît
timp va aştepta panoul ca motorul să se oprească
înainte de a declanşa alrma pornire/oprire nereuşită.
Cînd generatorul porneşte, toate alarmele de motor vor
fi întîrziate pentru cît timp durează p erioda de
stabilizare a motorului. Pe parcursul acestei perioade,
toate valorile citite de senzori se stabilizează (tensiune
alternator, frecvenţă, tensiune bec de avertizare
alternator de încărcare, şi presiune ulei).
În intervalul de oprire, după ce panoul nu a detectat nici
un semnal de funcţionare a motorului, panoul va aştepta
un timp de întîrziere suplimentar de protecţie. Acesta
este necesar pentru ca motorul să se oprească complet
înainte de următoarea pornire. Nu măriţi această
valoare dacă nu este necesar.
Acest parametru indică valoarea primarului
transformatorului de curent. Dacă valoarea primarului
este mai mare de 999, multiplicatorul de curent din
meniul cu parametri trebuie modificat la x 10.
Dacă acest parametru este stabilit la x 10, parmetrul
P62 „primar transformator de curent” şi P64 „limită
supracurent” se multiplică cu 10. Acest parmetru
trebuie utilizat dacă valorile sînt mai mri de 999. De
exemplu, pentru 2500:5 transformator curent şi 2000
Amp limită supracurent, după setarea în meniul cu
parametri a multiplicatorului de curent la x 10, primarul
transformatorului de curent trebuie setat la 250 ş i limita
pentru supracurent la 200.
În czul în care curentul măsurat al alternatorului
depăşeşte valoarea stabilită de parametru, se va
declanşa alarma de supracurent.
Dacă starea de supracurent se prelungeşte după timpul
de întîrziere corespunzător alarmei de supracurent,
panoul va declanşa alrma de supracurent.
Dacă temperatura agentului de răcire a motorului
depăşeşte valoarea acestui parmetru, panoul va
declanşa alarma de temperaură ridicată agent de răcire.
Acest parametru trebuie introdus în acord cu unitatea de
temperatură aleasă pentru parametru.
Dacă tensiunea bateriei scade sub limita de tensiune
indicată de parametru, se declanşează alarma de
tensiune ridicată/scăzută baterie.
Dacă tensiunea bateriei creşte peste limita de tensiune
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baterie
P69
P70

P71
P72
P73

P74

P75
P76
P77
P78
P79
P80
P81
P82
P83
P84
P85
P86
P87
P88
P89
P90
P91
P92
P93
P94
P95
P96
P97
P98
P99

indicată de parametru, se declanşează alarma de
tensiune ridicată/scăzută baterie.
Cod Client
Indică codul clientului panoului
Revizie periodică
Acest parametru selectează perioada de timp exprimată
în ore după care se declanşează alarma de revizie
periodică.
Reglare contor motor
Indică numărul de ore de f unţionare a motorului
Ştergere ultimele 10 alarme
La selectarea „YES” (Da) şi apăsarea tastei de meniu,
ultimele 10 avarii sînt şterse
Ştergere alarmă revizie
La selectarea „YES” (Da) şi apăsarea tastei de meniu,
periodică
alarma de revizie periodică este anulată şi timpul de
revizie este resetat
Revenire la setările din
Cînd selectaţi „YES” (Da) şi apăsaţi tasta de meniu,
fabrică pentru tehnician
parametrii pentru tehnician revin la setările din fabrică
Parametri de calibrare
Parolă meniu calibrare
Instalarea parolei pentru meniul de calibrare
Amplificare Vr reţea
Calibrarea amplificării tensiunii R a reţelei
Amplificare Vs reţea
Calibrarea amplificării tensiunii S a reţelei
Amplificare Vt reţea
Calibrarea amplificării tensiunii T a reţelei
Amplificare Vr generator
Calibrarea amplificării tensiunii R a generatorului
Amplificare Vs generator
Calibrarea amplificării tensiunii S a generatorului
Amplificare Vt generator
Calibrarea amplificării tensiunii T a generatorului
Amplificare Ir generator
Calibrarea amplificării curentului R al generatorului
Amplificare Is generator
Calibrarea amplificării curentului S al generatorului
Amplificare It generator
Calibrarea amplificării curentului T al generato rului
Amplificare tensiune baterie Calibrarea amplificării tensiunii bateriei
Deviaţie Vr reţea
Calibrarea deviaţiei tensiunii R a reţelei
Deviaţie Vs reţea
Calibrarea deviaţiei tensiunii S a reţelei
Deviaţie Vt reţea
Calibrarea deviaţiei tensiunii T a reţelei
Deviaţie Vr generator
Calibrarea deviaţiei tensiunii R a generatorului
Deviaţie Vs generator
Calibrarea deviaţiei tensiunii S a generatorului
Deviaţie Vt generator
Calibrarea deviaţiei tensiunii T a generatorului
Deviaţie tensiune baterie
Calibrarea deviaţiei tensiunii bateriei
Deviaţie presiune ulei
Calibrarea deviaţiei presiunii uleiului
Deviaţie temperatură
Calibrarea deviaţiei temperatură agent de răcire
Deviaţie Ir generator
Calibrarea deviaţiei curentului R al generatorului
Deviaţie Is generator
Calibrarea deviaţiei curentului S al generatorului
Deviaţie It generator
Calibrarea deviaţiei curentului T al generatorului
Revenire la setările din
Cînd selectaţi „YES” (Da) şi apăsaţi tasta de meniu,
fabrică pentru calibrare
parametrii pentru calibrare revin la setările din fabrică
Control contactor reţea în
Dacă se selectează varianta „YES” (Da) la acest
regim închis (off)
parametru, unitatea va controla tensiunile în regim
închis (off), iar cînd reţeaua depăşeşte limitele definite
în meniul cu parametri, contactorul reţelei se deschide
şi protejează sarcina, iar la revenirea reţelei la condiţiile
normale, contactorul se închide. Dacă se selectează
varianta „NO” (Nu), reţeaua nu es te controlată şi
contactorul reţelei rămîne închis permanent.
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SPECIFICAŢII
Alimentare
Temperatură ambient
Umiditate relativă
Capacităţi relee

Interval de tensiune
Interval de frecvenţă
Interval de curent
Conectare
Acurateţea măsurătorilor

Curent de excitaţie sarcină
Carcasă
Clasa de protecţie
Greutate
Dimenisuni
(lăţime x înălţime x adîncime)
Profil panou
Instalare

9 – 35 VDC
140 mA (toate releele sînt dezexcitate)
- 100C / + 700C
%10 - %95 fără condens
Pentru demarare, ieşirile pentru solenoidul de combustie,
preîncălzire, şi cele auxilire: max. 12V/24VDC 6A; pentru
releele contactoarelor reţelei şi generatorului: max.
250VAC/10 A
20 – 300 VAC
1 – 99 Hz
.../5 A intrări curent (trebuie folosite transformatoare de
curent)
Fişă cu filet
Tensiunile fazelor: +/-%2
Frecvenţă: +/-0,1 Hz
Curenţi de fază: +/-%2
80 mA @ 12 VDC
160 mA @ 24 VDC
Protecţie temperaturi ridicate, ABS
IP 52 (partea frontală)
600 g (aprox.)
192 x 144 x 62 mm
186 x 138 mm
Panoul prontat este fixat cu şuruburi metalice

DIMENISUNI ŞI FIXARE
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