EAOM-210 FD. EMSA
UNITATE AUTOMATA DE TRANSFER SI COMUTARE
PENTRU GENERATOARE
Manual de utilizare

GLOBAL TECH SRL
IAŞI,Sos. Pacurari Nr 86 A,
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EAOM-210 FD.EMSA Schema conexiunilor în trei faze

Siguranţă 1, Siguranţă-2, Siguranţă-3, Siguranţă-4, Siguranţă-5, Siguranţă-6, Siguranţă-7 1.A.
T
Siguranţă- 8-Max. 15 A. T
Siguranţă-9 Max. 16 A. T
Siguranţă-10, Siguranţă-11, Max. 5A T
1- Acest echipament nu conţine nici o parte sau material legate de utilizatori. Doar
personalul calificat şi tehnicieni instruiţi în special trebuie să l ucreze la acest
echipament. Acest echipament conţine circuite interne sub tensiune periculoase pentru
viaţa umană. Există pericol grav pentru viaţa umană în cazul intervenţiilor neautorizate .
2- Conectaţi unitatea după cum se arată în diagrama corespunzătoare. Asiguraţi-vă că
conectaţi bateria anodică în modul corect şi bateria negativă trebuie să fie împământa tă.
Conectoarele pot fi scoase d in priză din spatele unităţii pentru a facilita conexiunea.
Descrierea panoului frontal

FAILED TO START : EŞEC DE PO RNIRE
LOW OIL PRESSURE : PRESIUNE COMBUSTIBIL MICĂ
SPEED FAILURE : DEFECT VITEZĂ
VOLTAGE FAILURE: AVARIE VOLTAJ
CHARGING FAIL: DEFECŢIUNE ÎNCĂRCARE
Număr Comentariu
1
Ledul roşu indică că voltajul alimentării de la reţea este afişat
2
Ledul verde indică că Voltajul generatorului este afişat.

3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

Ledul verde indică că voltajul alimentării de la reţea şi frecvenţa este în limite şi
este pregătită să preia sarcina de încărcare.
LEDUL arată că sarcina de încărcare este conectată la reţea . Culoarea sa este
verde.
LEDUL arată că sarcina de încărcare este alimentată de la generator. Culoarea
sa este verde.
LEDUL verde indică că voltajul este încadrat în limite şi este gata pentru a
prelua sarcina de încărcare.
LEDUL verde indică că voltajul generatorului este în limite şi este pregătit să
preia sarcina de încărcare
LEDUL verde indică că motorul a pornit şi funcţionează
In MAN, modul AUTO şi TEST , acest LED indică că motorul porneşte sau
funcţionează
In modurile MAN, AUTO si TEST , a cest LED indică că motorul se opreşte sau
s-a oprit
LEDUL roşu se aprinde doar când unitatea este in modul de Programare
Acest LED arată că unitatea este în modul OFF
Acest LED roşu arată că unitatea este în modul AUTO.
Acest LED roşu arată că unitatea este în modul TEST.
Acest LED roşu arată că unitatea este în modul Manual.
Acest buton indică că Alimentarea de reţea sau Voltajul generatorului sunt
afişate
Acest buton selectează ori voltajul Fază-neutră ori Fază-Fază
Acest buton închide contactorul de reţea, doar operativ când este selectat modul
manual.
Acest buton deschide contactorul de reţea , operativ doar când este selectat
modul manual.
Acest buton închide contactorul alternatorului, operativ doar în modul manual
Acest buton deschide contactorul alternatorului, operativ doar în modul manual
Butonul START este utilizat pentru pornirea motorului când unitatea este în
Modul Manual.
Butonul STOP este folosit pentru oprirea motorului când unitatea e ste în Modul
manual
Când acest buton este apăsat, unitatea intră în modul de PROGRAMARE.
Acest buton este folosit pentru a arăta valorile kVAh, kWh, kVArh. In modul de
PROGRAMARE, operează ca funcţie de creştere (valoare de creştere)
Acest buton este folosit pentru a arăta valorile kVAh, kWh, kVArh. In modul de
programare, operează ca funcţie de descreştere (valoare de descreştere)
Butonul de derulare a ecranului este folosit pentru rotirea între ecranele de
măsurare în operaţia normală şi între parametrii de programare în modul de
programare.
Butonul LAMP TEST (verificare lumini) luminează toţi indicatorii LED şi
segmentele de afişare.
Acest buton va amortiza claxonul alarmei după ce s-a detectat o defecţiune
Acest buton va reseta controlerul după ce a fost detectat un de fect

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

Butonul OFF este folosit pentru schimbaera modului de operare al unităţii la
modul OFF
Butonul AUTO este folosit pentru schimbarea modului de operare al unităţii la
modul AUTO
Butonul TEST este folosit pentru schimbarea modului de operare al unităţii la
Modul Test
Butonul MAN este folosit pentru schimbarea modului de operare al unităţii la
Modul Manual.
Acest buton este folosit pentru afişarea măsurătorilor electrice în timpul operării
normale, şi editarea/inspectarea parametrilor de programare în modul de
programare.
Trei cifre, şapte segmente afişate. Ecranul arată Amp II1 de încărcare
Trei cifre, şapte segmente afişate . Ecranul arată Amp II2 de încărcare
Trei cifre, şapte segmente afişate. Ecranul arată Amp II3 de î ncărcare
Trei cifre, şapte segmente afişate. Ecranul arată Volţii reţelei şi volţii
generatorului.
Indicator de defecţiune.

PARAMETRI
SCHIMBAREA ŞI SALVAREA PARAMETRILOR
Când butonul [ ] este apăsat, este cerută o parolă pentru ac cesarea parametrilor (reţineţi : dacă
parola tehnicianului este zero, ecranul parolei este ignorat şi numărul primilor parametr i este
afişat). Când butonul [ ] este afişat, se afişează display -ul („0000”). Introduceţi parola cu
butoanele ↓ şi ↑. Apăsaţi butonul [

] pentru a confirma parola. Dacă parola este corectă ,

numărul primului parametru este afişat (P000). Tehnicianul poate accesa următorul parametru
apăsând butonul ↑ sau accesa parametrul anterior apăsând butonul ↓. Dacă vreţi să schimbaţi
valoarea parametrilor in timp ce numărul parametrului corespunzător este afişat, apăsa ţi
butonul [

]. Acum valoarea salvată a parametrului este afişată. Introduceţi noua valoarea

apăsând butoanele ↓ sau ↑. Apăsaţi butonul [

] pentru a confirma va loarea salvată şi accesa

numerele parametrului corespunzător. Sau apăsaţi butonul [

] pentru a accesa numărul

parametrului corespunzător fără a salva valoarea schimbată . Toţi parametrii pot să fie
schimbaţi în acest fel. Dacă butonul [ ] este apăsat în timp ce numă rul parametrului este afişat,
ecranul de operare este arătat.
Pagina nivelelor reţelei

Min

Max

Setare

Unitate

iniţială
P000 Reţea cu minimum de tensiune

60

600

360

V~

P001 Retur reţea cu minimum de tensiune

60

600

365

V~

P002 Reţea cu minimum de tensiune

60

600

420

V~

P003 Retur reţea cu maximum de tensiune

60

600

415

V~

P004 Reţea sub frecvenţă

20.0

75.0

45.0

Hz

P005 Retur reţea sub frecvenţă

20.0

75.0

48.0

Hz

P006 Reţea peste frecvenţă

20.0

75.0

54.0

Hz

P007 Retur reţea peste frecvenţă

20.0

75.0

52.0

Hz

Unitatea foloseşte aceşti parametri pentru a decide când să aprindă ledul Okey de la reţea. In
modul Automat, unitatea foloseşte aceşti parametru pentru a schimba sarcina de încărcare între
alimentarea de la reţea şi alternator.
Pagina nivelelor voltajului generatorului

Min

Max

Setare

Unitate

iniţială
P008 Generator cu minimum de tensiune

60(dis) 600

360

V~

P009 Pre –alarmă generator cu minimum de tensiune

60(dis) 600

370

V~

P010 Tensiune încărcare generator

60

600

380

V~

P011 Pre-alarmă generator cu maximum de tensiune

60(dis) 600

420

V~

P012 Pre-alarmă retur generator cu maximum de tensiune

60

600

400

V~

P013 Oprire generator cu maximum de tensiune

60

600

440

V~

Unitatea foloseşte aceşti parametri pentru a decid e când să afişeze defecţiunea de tensiune şi
mesajele de eroare cu privire la tensiune. De asemenea, unitatea foloseşte parametrul tensiunii
de încărcare a generatorului pentru a decide când să preia sarcina de încărcare.
Pagina nivelelor frecvenţei generatorului

Min

Max

Setare

Unitate

iniţială
P014 Generator cu minimum de tensiune

30.0(dis) 75.0

47.0

Hz

P015 Pre –alarmă generator sub frecvenţă

30.0(dis) 75.0

48.0

Hz

P016 Frecvenţă încărcare generator

30.0

75.0

50.0

Hz

P017 Pre-alarmă generator peste frecvenţă

30.0(dis) 75.0

53.0

Hz

P018 Pre-alarmă retur generator peste frecvenţă

30.0

75.0

52.0

Hz

P019 Oprire generator peste frecvenţă

30.0(dis) 75.0

54.0

Hz

Unitatea foloseşte aceşti parametri pentru a decide când să afişeze Defecţiunea cu privire la
viteză şi Mesajele cu privire la eroarea de frecvenţ ă. De asemenea, unitatea foloseşte
parametrul cu privire la frecvenţ a de încărcare a generatorului pentru a decide când să preia
sarcina.
Pagina nivelelor curentului/puterii generatorulu i

Min

Max

Setare

Unitate

iniţială
P020 Supra curent generator

0

9999

1

A~

P021 Scurt circuit generator

0

9999

1

A~

Min

Max

Setare

Unitate

Pagina acţiunilor curentului/puterii generatorului

iniţială
P022 Selecţie A/KA 0 : amper, 1 :kiloamper

0

1

0

P023 Primat CT

0

9999

0

A~

P024 Timp alarmă supra curent

0

9999

0

Sec

P025 Timp alarmă supra curent

0

99

0

Sec

P026 Descărcare energie totală

Nu

Da

Nu

P027 Descărcare energie activă

Nu

Da

Nu

P028 Descărcare energie reactivă

Nu

Da

Nu

Pagina cu diverse

Min

Max

Setare

Unitate

iniţială
P029

Opţiuni de detectare frecvenţă generator

Activare

Dezactivare Activare

EN/DIS
P030 Sistem Ac

0-1 Fază 2 fire

1

1-3 fază 4 fire
2-3 fază 4 fire
Serie Delta
P031 Toate avertizările sunt blocate EN /DIS

Activare/dezactivare

Activare

P032 Detecţie defecţiune reţea EN/DIS

Activare/dezactivare

Activare

P033 Stop/ selecţie combustibil

Stop/Combustibil

Combustibil

P034 Stop timp solenoid

5

20

99

Sec

P035 Frecvenţă alternator nominal

30.0

75.0

50.0

Hz

P036 Viteză nominală

500

5000

1500

RPM

OPŢIUNI DE DETECTAREA FRECVENŢEI GENERATOR EN /DIS (P029)
Activare: Detectarea vitezei se va deriva de la frecvenţa de ieşire a generatorului.
Dezactivare: Detectarea vitezei nu va fi derivată de la frecvenţa de ieşire a generatorului.
SISTEM AC 3 FAZE 4 CABLURI SAU O FAZA 2 FIRE (P030)
0: Sistem AC este 2 faze 2 fire
1: Sistemul AC este 3 faze 4 fire
2: Sistemul AC este 3 faze 4 fire serie delta
TOATE AVERTIZĂRILE SUNT BLOCATE EN /DIS (P031)
Dezactivare: Operare normală, avertizările şi pre-alarmele (cu excepţia inputurilor de schimb,
din cauză că au selectăril e blocate sau neblocate ) se vor reseta automat de îndată ce a fost
rezolvat mecanismul de declanşare.
Activare; Avertizările şi pre -alarmele se vor bloca când sunt activate. Pentru a reseta alarma
trebuie aplicată ori o resetare externă la unul din inpu turi sau butonul „Reset” operat, de îndată
ce condiţia de activare a fost rezolvată.
DETECTAREA DEFECŢIUNII REŢELEI EN/DIS (P032)
Dezactivare: Modulul nu va monitoriza alimentarea de la reţea AC pentru defecţiune.
Instrumentaţia reţelei AC va fi încă act ivă totuşi.
Activare: Modulul va monitoriza alimentarea de la reţeaua AC de intrare. Dacă alimentarea
iese din limite, modulul va iniţia secve nţa defecţiunii reţelei automate.
SELECŢIA STOP/COMBUSTIBIL (P033)
Acest temporizator este folosi t dacă unitatea este configurată să opereze o alimentare pentru a
opri motorul. Dictează durata pen tru care outputul Solenoidului de Oprire va rămâne activ
după ce modulul a detectat că motorul se odihneşte. Dacă outputul solenoidului de oprire nu
este configurat, acest temporizator va opera încă, prevenind o repornire imediată.
Pagina

OPŢIUNILOR

DE

PORNIRE

A

Min

Max.

MOTORULUI

Setare

Unitate

iniţială

P037 Alarmă sonoră anterioară pornirii EN/DIS

Activare/Dezactivare

DIS

P038 Numărul încercărilor de pornire

1

10

3

P039 Timp de pornire

1

99

10

Sec

P040 Timp de repaus pornire

5

99

10

Sec

ALARMĂ SONORĂ ÎNAINTE DE PORNIRE EN/DIS (P037)
Activare: Alarma sonoră va suna înainte de pornirea motorului. Alarma se va activa de îndată
ce este iniţiată întârzierea de porni re, va rămâne activă până ce ori motorul atinge viteza de
deconectare sau temporizatoarele de pre-încălzire sunt anulate.
NUMĂRUL ÎNCERCĂRILOR DE PORNIRE (P038)
Această valoare este umărul încercărilor modului de a porni generatorul . Dacă generatorul
porneşte, modulul nu va încerca alte porniri. Dacă generatorul nu porneşte după încercarea
finală, modulul va arăta o alarmă „Eşec de pornire”.
TIMP DE PORNIRE A MOTORULUI CU AJUTORUL MANIVELEI (P039)
Aceasta este perioada de timp maximă în care modulul va porni motorul dispozitivului de
pornire în timpul încercărilor de pornire odată ce dispozitivul de pornire a fost activat.
TIMP DE REPAUS PENTRU PORNIREA MOTORULUI CU AJUTORUL MANIVELEI
(P040)
Aceasta este perioada de timp în care modulul va aştepta între încercările de pornire. Acesta va
permite motorul dispozitivului de pornire să se răcească şi bateriile dispozitivului de pornire să
se reîncarce.
Pagina – Deconectarea motorului cu ajutorul manivelei

Min

Max

Setare

Unitate

iniţială
P041 Deconectarea motorului la frecvenţă generală

25.0

75.0

30.0

Hz

P042 Deconectarea motorului la voltaj general

60 (dis) 600

600

V~

P043 Deconectarea motorului la încărcarea voltajului

6.0

DIS

V___

alternativ
P044 Deconectarea motorului la presiu nea uleiului

Pagina Bateriei instalaţiei motorului

30.0

(dis)

------

1.0(dis) 90.0

Min

Max

1.5

Setare

BAR

Unitate

iniţială
P045 Avertizare baterie tensiune minimă

6.0(dis) 30.0

10.0

V___
------

P046 Retur avertizare tensiune minimă a bateriei

6.0

30.0

10.5

V___
------

P047 Amânare volţi tensiune minimă a bateriei

0.0

9.9

P048 Avertizare tensiune minimă a bateriei

6.0(dis) 30.0

1.0

Sec

30.0

V___

-----P049 Retur avertizare supratensiune a bateriei

6.0

30.0

29.5

V___
------

P050 Întârziere supratensiune a bateriei

0.0

9.9

1.0

Sec

P051 Avertizare pentru încărcarea alternatorului

6.0

30.0

9.0

V___

(dis)
Pagina semnalelor de intrare analogice
P052 Tip de intrare a presiunea uleiului

P053
P054
P055
P056

Pre-alarmă presiune ulei
Retur pre-alarmă presiune ulei
Închidere presiune ulei
Tip de intrare temperatură

P057 Pre-alarmă temperatură
P058
P059
P060
P061
P062

Retur pre-alarmă temperatură
Închidere temperatură
Pre-alarmă nivel
Retur pre-alarmă nivel
Închidere nivel

Min

-----Max

0- dis (dezactivare)
1- nc (închis în mod
normal)
2- no (deschis în
mod normal)
3- anlg (Analog)
0.0 (dis)
99.9
0.0
99.9
0.0
99.9
0 - dis
(dezactivare)
1 nc (închis în mod
normal)
2 no (deschis în
mod normal)
3 anlg (Analog
0(dis)
300
0
0
0(dis)
0
9(dis)

300
300
300
300
300

Setare Unitate
iniţială
Analog

DIS
BAR
1.4
BAR
1.5
BAR
Analog

DIS

o

88
105
DIS
90
DIS

o

C

C
C
L
L
L
o

TIP ALIMENTARE PRESIUNE ULEI (P052)
Această selecţie este folosită pentru a configura alimentarea emiţătorului de presiune ulei.
DiS : Presiunea de alimentare cu ulei nu va fi monitorizată
A: digital şi închis pentru presiune mică ulei : presiunea uleiului este alimentată de la un
întrerupător de presiune digital montat pe motor. Acest întrerupător returnează un semnal
închis în timpul condiţiilor de presiune s căzută a uleiului (şi motorul în repaus) de îndată ce
presiunea uleiului este stabilită, întrerupătorul se va porni.
2: digital şi deschis pentru presiunea mică a uleiului: presiunea uleiului este alimentată de la un
întrerupător digital montat pe motor . Acest întrerupător returnează un semnal deschis în timpul

condiţiilor de presiune mică (şi motorul în repaus) de îndată ce presiunea uleiului se stabileşte
întrerupătorul se va închide.
3: analog : presiunea de alimentare cu ulei este conectată la un tr ansductor de presiune a
uleiului montat pe un motor de tip rezistiv.
TIPUL DE TEMPERATURA DE INTRARE (P056)
Această secţiune este folosită pentru configurarea emiţătorului pentru temperatura de răcire.
DiS: inputul temperaturii de răcire nu va fi monitoriz at.
1 : digital şi închis în mod normal : Inputul temperaturii de răcire este alimentat de la un
întrerupător de temperatură digital montat pe motor. Acest întrerupător returnează un semnal
închis în timpul temperaturilor scăzute, în caz că temperatura se ridică peste punctul limită al
producătorului contactul întrerupătorului se va aprinde.
2: digital şi deschis în mod normal : Inputul temperaturii de răcire este alimentat de la un
întrerupător al temperaturii montat pe motor. Acces întrerupător returnează un semnal deschis
în timpul temperaturilor scăzute, în caz că temperatura creşte deasupra punctului limită al
producătorului, contactul întrerupătorului se va închide.
3: analog : inputul temperaturii de răcire este conectat la un transductor de tempera tură montat
pe un motor de tip rezistiv.
Reţineţi : dacă pre-alarma de nivel (P060) şi parametrii de închidere pentru nivel (P062) sunt
selectaţi ca dezactivaţi, afişajul nivelului este ignorat.

P063
P064
P065
P067
P068
P069
P070
P071
P072
P073
P074
P075
P076
P077
P078
P079
P080
P081
P082
P083
P084
P085
P086

Pagina liniarizărilor emiţătorului analog

Min.

Max.

Emiţător presiune ulei 0
Presiune ulei 0
Emiţător 1 presiune ulei
Emiţător 2 presiune ulei
Presiune ulei 2
Emiţător presiune ulei 3
Presiune ulei 3
Emiţător presiune ulei 4
presiune ulei 4
Emiţător temperatură 0
Temperatură 0
Emiţător temperatură 1
Temperatură 1
Emiţător temperatură 2
Temperatură 2
Emiţător temperatură 3
Temperatură 3
Emiţător temperatură 4
Temperatură 4
Emiţător nivel 0
Nivel 0
Emiţător nivel 1
Nivel 1

0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

650
99.9
650
650
99.9
650
99.9
650
99.9
650
600
650
300
650
300
650
300
650
300
650
300
650
300

Setare
iniţială
16
0.0
80
116
4.0
150
5.5
184
7.0
650
30
134
63
51
85
44
105
38
117
10
0
40
25

Unitate
R
BAR
R
R
BAR
R
BAR
R
BAR
R
o
C
R
o
C
R
o
C
R
o
C
R
o
C
R
R

P087
P088
P089
P090
P091
P092

Emiţător nivel 2
Nivel 2
Emiţător nivel 3
Nivel 3
Emiţător nivel 4
Nivel 4

0
0
0
0
0
0

650
300
650
300
650
300

80
50
140
75
185
100

INPUT -1 CONFIGURABIL DIGITAL

Min.

Max.

P093

O(dezactivare)

2

Setare
iniţială
1

0

1

0

0

4

4

0

2

2

0

22

2

P094

P095

P096

P097

0- deconectare
1- utilizator configurat
2- selectaţi dintr-o listă
Dacă utilizatorul este configurat (P093=1)
Polaritate
0 – închideţi pentru a activa
1- deschideţi pentru a activa
Dacă utilizatorul este configurat (P093=1)
Indicaţie
0- status
1- avertizare non-blocare
2- avertizare blocare
3- decuplare electrică
4- închidere
Dacă utilizatorul este configurat (P093=1)
Activare
0- activ de la pornire
1- activ de la siguranţa pornită
2- mereu activ
Dacă selectaţi din listă (P093)
0 – pornire de la distanţă
1- defecţiune reţea auxiliară
2- buton test lampă simulare
3- buton de resetare claxon simulare
4- buton resetare alarmă simulare
5- buton închidere simulare
6- buton test simulare
8- buton manual simulare
9- buton pornire simulare
10- buton oprire simulare
11- auxiliar închis generator
12- blocare încărcare generator
13- auxiliar reţea închisă
14- blocare încărcare reţea
15- blocare auto-reparare
16- blocare auto pornire
17- blocare panou

R
R
R

Unitate

P098
P099

P100

P101

P102

P103

18- funcţionări programate blocate
9- resetare alarmă întreţinere
20- transfer la generator/ deschidere reţea
21- transfer la reţea/ deschidere generator
22 – blocare la distanţă
Întârziere timp de intrare
0 deconectare
1 utilizator configurat
2 selectaţi dintr-o listă
Dacă utilizatorul este configurat (P099=1)
Polaritate
0 – închideţi să activaţi
1- deschideţi să activaţi
Dacă utilizatorul este configurat (P099=1)
Indicaţie
1- status
2- avertizare neblocare
3- deconectare electrică
4- închidere
Dacă utilizatorul este configurat (P099=1)
Activare
0- activ de la pornire
1- activ de la siguranţa pornită
2- mereu activ
Dacă selectaţi dintr-o listă (P099=2)
0 – Pornire de la distanţă
1- defecţiune reţea auxiliară
2- buton test lampă simulare
3- buton resetare alarmă simulare
5- buton închidere simulare
6- buton auto simulare
7- buton test simulare
8- buton manual simulare
9- buton pornire simulare
10- buton stop simulare
11- auxiliar închis generator
12- blocare încărcare generator
13- auxiliar reţea închis
14- blocare încărcare reţea
15- blocare auto-reparare
16- blocare auto-pornire
17- blocare panou
18- blocare porniri programate
19- resetare alarmă întreţinere
20- transfer la generator/deschidere reţea
21- transfer la reţea/deschidere generator

0
0(dezactivare)

250
2

3
0(dis)

0

1

0

0

4

0

0

2

2

0

22

2

sec

P104
P105

P106

P107

P108

P109

P110
P111

22- blocare de la distanţă
Întârziere timp de intrare
0 –deconectare
1 – utilizator configurat
2- selectaţi din listă
Dacă utilizatorul este configurat (P105=1)
Polaritate
0 - închideţi să activaţi
1 - deschideţi să activaţi
Dacă utilizatorul este configurat (P105=1)
Indicaţie
1– avertizare ne-blocare
2- avertizare blocare
3 – deconectare electrică
4- închidere
Dacă utilizatorul este configurat (P105=1)
Activare
0- activ de la pornire
1- activ de la siguranţă pornită
2- mereu activ
Dacă selectaţi dintr-o listă (P105=2)
0 – pornire de la distanţă
1 – defecţiune reţea auxiliară
2- buton test simulare lumină
3 – buton resetare simulare claxon
4- buton resetare simulare alarmă
5- buton simulare închidere
6- buton auto simulare
7- buton test simulare
8- buton manual simulare
9- buton pornire simulare
10- buton oprire simulare
11- auxiliar generator închis
12- blocare încărcare generator
13- auxiliar închis reţea
14- blocare încărcare reţea
15- blocare auto-reparare
16- blocare auto-pornire
17- blocare panou
180 porniri programate blocate
19- alarmă menţinere resetare
20- transfer la generator/deschidere reţea
21- transfer la reţea/deschidere generator
22- blocare de la distanţă
Întârziere timp de intrare
0 –dezactivare

0
0(dezactivare)

250
2

5
0(dis)

0

1

0

1

4

1

0

2

2

0

22

4

0
0(dezactivare)

250
2

5
2

Sec

sec

P112

P113

P114

P115

1 –utilizator configurat
2- selectare din listă
Dacă utilizatorul este configurat (P111=1)
Polaritate
0- închideţi să activaţi
1 – deschideţi să activaţi
Dacă utilizatorul este configurat (P111=1)
Indicaţie
1- avertizare ne-blocare
2- avertizare blocare
3- deconectare electrică
4- închidere
Dacă utilizatorul este configurat (P111=1)
Activare
0 – activ de la pornire
1 – activ de la pornirea siguranţei
2 – mereu activ
Dacă selectaţi dintr-o listă (P111= 2)
0 – pornire de la distanţă
1- defecţiune reţea auxiliară
2- buton testare lumină simulare
3 – buton resetare alarmă simulare
4- buton resetare alarmă simulare
5 – buton închidere simulare
6- buton auto simulare
7 – buton testare simulare
8 – buton manual simulare
9 – buton pornire simulare
10- buton oprire simulare
11- auxiliar generator închis
12- blocare încărcare generator
13- auxiliar închis reţea
14- blocare încărcare reţea
15- blocare auto-reparare
16- blocare auto pornire
17- blocare panou
18- porniri programate blocate
19- resetare alarmă întreţinere
20- transfer la generator/deschidere reţea
21- transfer la reţea/deschidere generator
22- blocare la distanţă
23- presiune ulei scăzută

P116 Întârziere timp intrare
P117
0- dezactivare
1- utilizator configurat

0

1

0

1

4

1

0

2

2

0

23

23

0
0 (dezactivare)

250
2

0
2

Sec

P118

P119

P120

P121

P122
P123

P124

2- selectare din listă
Dacă utilizatorul este configurat (P117=1)
Polaritate
0 – închideţi pentru activare
1 – deschideţi pentru activare
Dacă utilizatorul este configurat
Indicaţie
1 – avertizare ne-blocare
2- avertizare blocare
3- deconectare electrică
4 - închidere
Dacă utilizatorul este configurat (P117=1)
Activare
0 – activ de la pornire
1- activ de la pornirea siguranţei
2- mereu activ
Dacă selectaţi din listă (P117=2)
0 – pornire de la distanţă
1- defecţiune reţea auxiliară
2- buton test lumină simulare
3- buton resetare claxon simulare
4- buton dezactivare alarmă simulare
5- buton închidere simulare
6- buton auto simulare
7 – buton test simulare
8 - buton manual simulare
9 –buton pornire simulare
10- buton oprire simulare
11 –auxiliar generator închis
12 - blocare încărcare generator
13 – auxiliar închis reţea
14- blocare încărcare reţea
15- blocare auto-reparare
16- blocare auto pornire
17- blocare panou
18- porniri programate blocate
19- resetare alarmă întreţinere
20- transfer la generator/deschidere reţea
21- transfer la reţea/deschidere generator
22- blocare de la distanţă
23- temperatură ridicată
Întârziere timp de intrare
0- dezactivare
1- utilizator configurat
2- selectare din listă
Dacă utilizatorul este configurat (P123=1)

0

1

0

1

4

1

0

2

2

0

23

23

0
0(dezactivare)

250
2

0
0(dezacti
vare)

0

1

0

sec

Polaritate
0 –închidere pentru activare
1- deschidere pentru activare
P125 Dacă utilizatorul este configurat (P123=1)
Indicaţie
1- avertizare ne-blocare
2- avertizare blocare
3- deconectare electrică
4- oprire
P126 Dacă utilizatorul este configurat (P123=1)
Activare
0- activ de la pornire
1- activ de la pornirea siguranţei
2- mereu activ
P127 Dacă selectaţi din listă (P123=2)
0 –pornire de la distanţă
1- defecţiune reţea auxiliară
2- buton testare lumină simulare
3- buton resetare claxon simulare
4- buton resetare alarmă simulare
5- buton închidere simulare
6 – buton auto simulare
7- buton test simulare
8 – buton manual simulare
9 – buton pornire simulare
10- buton stop simulare
11- auxiliar închis generator
12- blocare încărcare generator
13- auxiliar închis reţea
14- blocare încărcare reţea
15- blocare auto reparare
16- blocare auto pornire
17- blocare panou
18 – blocare porniri programate
19- alarmă resetare întreţinere
20- transfer la generator/deschidere reţea
21- transfer la reţea/deschidere generator
22- blocare de la distanţă
P128 Întârziere timp de intrare

0

2

2

0

22

7

0

250

5

sec

SELECŢIILE INPUTURILOR CONFIGURAB ILE
0 PORNIRE/OPRIRE DE LA DISTANŢĂ
In modul AUTO, dacă unul din inputurile configurabile este selectat ca 0 (pornire de la
distanţă), modulul nu efectuează comanda defecţiunii reţelei pentru a porni generatorul. In
modul AUTO, dacă unul din inputurile confi gurabile este selectat ca 0 (pornire de la distanţă)
şi acest input este activ, atunci modulul va efectua secvenţa de pornire. Dacă inputul este pasiv
modulul va efectua secvenţa de oprire.
2

DEFECŢIUNE REŢEA AUXILIARĂ

Modulul Fd Eaom-210 va monitoriza alimentarea cu o singură fază sau trifazică pentru
Supratensiune , Subtensiune, Supra -frecvenţă sau Sub-frecvenţă. Poate fi necesar să
monitorizaţi alimentarea de la o reţea diferită sau un aspect al reţelei de intrare nemonitorizat
de Eaom-210 Fd. Dacă dispozitivele care furnizează această monitorizare sunt conectate pentru
a opera acest input, Eaom-210 Fd va opera ca şi cum alimentarea de la reţea a depăşit limitele,
generatorul va fi instruit să pornească şi să se încarce. Îndepărtarea semnalului de intrare va
cauza modulul să acţioneze dacă reţeaua a revenit în limite.
2. BUTON TESTARE LUMINA DE SIMULARE
Acest input mimează operarea butonul testului Luminii şi este folosit pentru a activa un buton
de testare lumină localizat la distanţă.
2. BUTON RESETARE CLAXON SIMULARE
Acest input mimează operaţia butonul de resetare a claxonului şi este folosit pentru a activa un
buton de resetare a claxonului localizat la distanţă.
4. BUTON RESETARE ALARMĂ SIMULARE
Acest input mimează operarea butonului „Resetare ala rmă” şi este utilizat pentru a activa un
buton de resetare a alarmei localizat la distanţă.
5. BUTON DE OPRIRE SIMULARE
Acest input mimează operarea butonului Off- Dezactivare şi este folosit pentru a activa un
buton de dezactivare localizat la distanţă.
6. BUTON AUTO SIMULARE
Acest input mimează operarea butonului Auto şi este folosit pentru a activa un buton Auto
localizat la distanţă.
7. BUTON TEST SIMULARE
Acest input mimează operarea butonului Test şi este folosit pentru a activa un buton în modul
Test localizat la distanţă.
8. BUTON MANUAL SIMULARE
Acest input mimează operarea butonului Manual şi este folosit pentru a activa un buton în
modul Manual localizat la distanţă.

9. BUTON SIMULARE PORNIRE
Acest input mimează operarea butonului Start şi este folosit pentru a activa un buton de pornire
localizat la distanţă.
10. BUTON SIMULARE OPRIRE
Acest input mimează operarea butonului Stop şi este folosit pentru a activa butonul de oprire
localizat la distanţă.
11. AUXILIAR GENERATOR ÎNCHIS
Acest input este folosit pentru a furniza feedback pentru a permite Eaom -210 Fd să dea o
indicaţie corectă cu privire la starea contactorului sau a întrerupătorului cu disjunctor. Trebuie
conectat cu contactul auxilia r al dispozitivului pentru încărcarea generato rului.
12. BLOCARE ÎNCĂRCARE GENERATOR
Acest input este folosit pentru a preveni Eaom-210 FD de la încărcarea generatorului. Dacă
generatorul este deja încărcat, activarea acestui input va cauza ca Eaom-210 Fd să descarce
generatorul. Îndepărtarea inputu lui va permite generatorul să fie încărcat din nou. Reţineţi :
acest input operează doar pentru a controla dispozitivul de întrerupere a generatorului dacă
logica de deconectare a Eaom -210 Fd încearcă să încarce generatorul. Nu va controla
dispozitivul de deconectare a generatorului când reţeaua se încarcă.
13 AUXILIAR REŢEA ÎNCHIS
Acest input este folosit pentru a furniza feedback pentru a permite Eaom -210 Fd să furnizeze o
indicaţie corectă cu privire la starea contactorului sau a întrerupătorului cu di sjunctor. Trebuie
conectat la contactul auxiliar al dispozitivului pentru încărcarea generatorului.
14 BLOCAREA ÎNCĂRCĂRII REŢELEI
Acest input este folosit pentru a preveni Eaom -210 Fd de la încărcarea alimentării de la reţea.
Dacă alimentarea de la reţ ea este deja încărcată, activarea acestui input va cauza ca Eao m-210
Fd să descarce alimentare a de la reţea. Îndepărtarea inputului va permite ca reţeaua să se
încarce din nou. Reţineţi: acest input operează doar pentru a controla disp ozitivul întrerupător
al reţelei dacă logica de decuplare a încărcării Eaom-210 Fd încearcă să încarce reţeaua. Nu va
controla dispozitivul de decuplare a reţelei când generatorul este încărcat.
15 BLOCARE AUTO REPARARE
Când modulul este în Modul Auto. În cazul unei porniri d e la distanţă/ defecţiune a reţelei
generatorul va fi instruit pentru a porni şi a se încărca. La îndepărtarea semnalului de pornire
de la distanţă/ returul reţelei modulul va continua să funcţioneze cu generatorul încărcat până
ce acest input de BLOCARE A UTO-REPARARE este îndepărtat. De îndată ce inputul este
îndepărtat modulul va transfera sarcina înapoi la alimentarea de la reţea şi va urma o secvenţă
normală de oprire a generatorului. Acest input permite ca modulul să fie fixat ca parte a
sistemului unde repararea manuală la reţea este controlată de la distanţă sau printr -un sistem
automat.

16 BLOCARE AUTO PORNIRE
Acest input este folosit pentru a furniza o funcţie supra-cursă pentru a preveni Eaom -120 Fd de
la a porni generatorul în cazul unei porniri de la distanţă /reţeaua în afara limitelor . Dacă acest
input este activ şi un semnal de pornire de la distanţă / defecţiune a reţelei are loc Eaom -210 Fd
nu va da o comandă de pornire la generator. Dacă acest semnal de intrare este apoi îndepărtat,
Eaom-210 Fd va opera ca şi cum a avut loc o defecţiune a reţelei/ pornire de la distanţă,
pornind şi încărcând generatorul. Această funcţie poate fi utilizată pentru a da o funcţie „AND”
astfel încât un generator va porni doar dacă defecţiunea reţelei şi altă c ondiţie există solicită
funcţionarea generatorului. Dacă semnalul „Blocare auto pornire” se activează încă o dată va fi
ignorat până ce modulul a returnat alimentarea de la reţea ua încărcată şi închisă.
17 BLOCARE PANOU
Acest input este folosit pentru a a sigura securitatea instalaţiei. Dacă inputul blocării panoului
este activ, modulul nu va răspunde la operaţia selectării modului sau butoanelor de pornire.
Acest lucru permite ca modulul să fie plasat în mod specific (precum Auto) şi apoi securizat,
Operaţia modulului nu este afectată şi operatorul încă va putea să vadă paginile instrumentării
variate etc. Reţineţi : surse control extern (adică buton simulare pornire) nu sunt afectate de
inputul de blocare panou şi vor continua să opereze normal.
18 BLOCAREA PORNIRILOR PROGRAMATE
Acest input este folosit pentru a preveni ca generatorul să pornească în cazul unei porniri
programate. In timp ce inputul este activ nu vor avea loc porniri programate. Dacă inputul este
activ când se programează o pornire, şi est e îndepărtat în timpul perioadei de pornire, setul
generatorului va porni şi completa orice perioadă de timp rămasă programată.
19 RESETAREA ALARMEI DE ÎNTREŢINERE
Acest input este folosit pentru a reseta alarma de întreţinere. Când este activată va reset a
contorul de întreţinere la valoarea pre-configurată (adică 250 ore). Dacă alarma de întreţinere
este configurată pentru a monitoriza intervalul serviciului lunar aceasta va fi de asemenea
resetat la perioada pre-configurată. (adică 6 luni).
20 TRANSFER LA GENERATOR/DESCHIDERE REŢEA
Acest input este folosit pentru a transfera sarcina la alimentarea de la reţea când funcţionează
în modul manual.
22 BLOCARE DE LA DISTANŢĂ
In modul AUTO, dacă unu l din inputurile configurabile este selectat ca 22 (Blocare de la
distanţă) modulul va inhiba generatorul pentru pornire. Pe de altă parte, dacă acest input este
activ în timp ce generatorul a pornit , modulul va opri generatorul.
23 PRESIUNE SCĂZUTĂ ULEI (PENTRU INPUT -4 CONFIGURABIL )
Acest input este folosit ca inputul defecţiunii privind presiune uleiului.
23 TEMPERATURA RIDICATA (PENTRU INPUT-5 CONFIGURABIL )
Acest input este folosit ca input al defecţiunii privind temperatura.

OUTPUT CONFIGURABIL DIGITAL 1 pagina

Min

Max

P129 Polaritate
1 Închis în mod normal
P130
0- neutilizat
1- alarmă sonoră
2- resetare alarmă
3- blocare auto pornire
4- defecţiune reţea auxiliară
5- tensiune înaltă baterie
6- voltaj joasă tensiune baterie
7- apel pentru funcţionare programată
8- defecţiune încărcare genera tor
9- alarmă comună
10- alarmă deconectare electrică comună
11- alarmă oprire comună
12- alarmă avertizare comună
13- pre-alarmă temperatură înaltă de răcire
14- oprire temperatură înaltă de răcire
15- temporizator de răcire în curs
16- alarme cu întârziere active
17- input 1 digital activ
18- input 2 digital activ
19- input 3 digital activ
20- input 4 digital activ
21- input 5 digital activ
22- input 6 digital activ
23- rezervat
24- ventilator răcire electric după pornire
25- ventilator răcire electric după oprire
26- oprire de urgenţă
27- defecţiune de pornire alarmă
28- defecţiune de oprire alarmă
29- schimb de combustibil făcut
30- rezervat
31- generator în repaus
32- generator disponibil
33- auxiliar închis generator
34- defecţiune de închidere generator
35- defecţiune de deschidere generator
36- pre-alarmă frecvenţă înaltă generator
37- oprire frecvenţă înaltă generator
38- pre-alarmă tensiune înaltă generator
39- oprire tensiune înaltă generator
40- blocare încărcare generator

0

1

Setare
iniţială
0

Unitate

41- pre-alarmă frecvenţă redusă generator
42- oprire frecvenţă redusă generator
43- pre-alarmă joasă tensiune generator
44- oprire joasă tensiune generator
45- rezervat
46- oprire generator
47- output claxon
48- test lumină
49- pre-alarmă nivel
50- rezervat
51- alarmă corespunzătoare întreţinere
52- auxiliar închis reţea
53- defecţiune închidere reţea
54- defecţiune deschidere reţea
55- defecţiune reţea
56- frecvenţă înaltă reţea
57- tensiune înaltă reţea
58- blocare încărcare reţea
59- frecvenţă redusă reţea
60- joasă tensiune reţea
61- comandă de ne-încărcare
62- pre-alarmă presiune ulei scăzută
63- oprire presiune redusă ulei
64- supra curent
65- rezervat
66- rezervat
67- blocare panou
68- pre-încălzire (în timpul
temporizatorului pre-încălzire)
69- pre-încălzire (până la sfârşitul pornirii
motorului)
70- pre-încălzire (până la finalul încă lzirii)
71- pre-încălzire (până la finalul pornirii
siguranţei)
72- pre-activare pornire de la distanţă
73- releu oprire la distanţă în curs
74- circuit scurt
75- pornire releu acţionat
76- pornire alarmă
77- pornire alarmă armată
78- apăsare buton de oprire
79- sistem în mod auto
80- sistem în mod manual
81- sistem în mod oprit
82- sistem în mod test
83- rezervat

84- rezervat
85- aşteptarea generatorului
P131

P132

POLARITATE
0 –deschis în mod normal
1- închis în mod normal
0- neutilizat
1- alarmă sonoră
2- resetare alarmă
3- blocare auto pornire
4- defecţiune reţea auxiliară
5- tensiune înaltă baterie
6- voltaj joasă tensiune baterie
7- apel pentru funcţionare programată
8- defecţiune încărcare generator
9- alarmă comună
10- alarmă deconectare electrică comună
11- alarmă oprire comună
12- alarmă avertizare comună
13- pre-alarmă temperatură înaltă de răcire
14- oprire temperatură înaltă de răcire
15- temporizator de răcire în curs
16- alarme cu întârziere active
17- input 1 digital activ
18- input 2 digital activ
19- input 3 digital activ
20- input 4 digital activ
21- input 5 digital activ
22- input 6 digital activ
23- rezervat
24- ventilator răcire electric după pornire
25- ventilator răcire electric după oprire
26- oprire de urgenţă
27- alarmă defecţiune de pornire
28- alarmă defecţiune de oprire
29- schimb de combustibil făcut
30- rezervat
31- generator în repaus
32- generator disponibil
33- auxiliar închis generator
34- defecţiune de închidere generator
35- defecţiune de deschidere generator
36- pre-alarmă frecvenţă înaltă generator
37- oprire frecvenţă înaltă generator
38- pre-alarmă tensiune înaltă gener ator
39- oprire tensiune înaltă generator

0

40- blocare încărcare generator
41- pre-alarmă frecvenţă redusă generator
42- oprire frecvenţă redusă generator
43- pre-alarmă joasă tensiune generator
44- oprire joasă tensiune generator
45- rezervat
46- oprire generator
47- output claxon
48- test lumină
49- pre-alarmă nivel
50- rezervat
51- alarmă corespunzătoare întreţinere
52- auxiliar închis reţea
53- defecţiune închidere reţea
54- defecţiune deschidere reţea
55- defecţiune reţea
56- frecvenţă înaltă reţea
57- tensiune înaltă reţea
58- blocare încărcare reţea
59- frecvenţă redusă reţea
60- joasă tensiune reţea
61- comandă de ne-încărcare
62- pre-alarmă presiune ulei scăzută
63- oprire presiune redusă ulei
64- supra curent
65- rezervat
66- rezervat
67- blocare panou
68- pre-încălzire (în timpul
temporizatorului pre-încălzire)
69- pre-încălzire (până la sfârşitul pornirii
motorului)
70- pre-încălzire (până la finalul încălzirii)
71- pre-încălzire (până la finalul pornirii
siguranţei)
72- pre-activare pornire de la distanţă
73- releu oprire la distanţă în curs
74- circuit scurt
75- pornire releu acţionat
76- pornire alarmă
77- pornire alarmă armată
78- apăsare buton de oprire
79- sistem în mod auto
80- sistem în mod manual
81- sistem în mod oprit
82- sistem în mod test

83- rezervat
84- rezervat
85- aşteptarea generatorului
SELECŢII OUTPUTURI CONFIGURABILE
0 Neutilizat
Outputul nu este utilizat.
1. Alarmă sonoră
Outputul indică că sonda internă operează. Poate fi folosită pentru sonda externă.
2. RESETARE ALARMA
Outputul indică că s-a efectuat resetarea alarmei. De îndată ce resetarea alarmei s-a finalizat,
outputul devine inactiv din nou. Outputul ar putea fi utilizat pentru a da un semnal de resetare
extern la sistemele externe.
3. BLOCARE AUTO PORNIRE
Acest output indică că un input digital care a fost configurat ca „blocare auto pornire” este
activ.
4. DEFECŢIUNE REŢEA AUXILIARA
Acest output indică că un input digital care a fost con figurat ca „ defecţiune reţea auxiliară”
este activ.
5. TENSIUNE ÎNALTĂ BATERIE
Acest output indică că a pornit alarma tensiunii înalte a bateriei.
6. JOASĂ TENSIUNE BATERIE
Acest output indică că a pornit alarma tensiunii joase a bateriei.
7. APEL PENTRU PORNIRE PROGRAMATĂ
Acest output indică că o pornire programată a fost solicitată. Dacă modulul este în modul
„auto” şi reţeaua este în regulă, modulul va schimba modul în „test” şi generatorul nu va
funcţiona dacă nu sunt presetate alarme de oprire .
8. DEFECŢIUNE ÎNCĂRCARE ALTERNATOR
Acest output indică că a apărut o defecţiune la încărcarea alternatorului
9 ALARMA COMUNA
Acest output indică că s -a activat o alarmă de avertizare, deconectare electrică sau oprire.
10 ALARMA DECONECTARE ELECTRICA C OMUNA
Acest output indică că s -a activat o alarmă de deconectare electrică. Acest output poate fi doar
resetat îndepărtând defecţiunea şi apoi apăsând butonul Resetare.

11 ALARMĂ DE OPRIRE COMUNĂ
Acest output indică că o alarmă de oprire a fost activată. Acest output poate fi resetat doar prin
îndepărtarea defecţiunii şi apoi apăsând butonul Resetare sau utilizând un input extern de
„resetare alarmă”.
12 ALARMĂ AVERTIZARE COMUNĂ
Acest output indică că o alarmă de avertizare a fost activată. Acest output s e auto-resetează în
mod normal la îndepărtarea defecţiunii.
13 PRE-ALARMĂ TEMPERATURĂ ÎNALTĂ DE PRE -RĂCIRE
Acest output indică că a apărut o avertizare a temperaturii înalte de răcire a motorului.
14 OPRIRE TEMPERATURĂ ÎNALTĂ DE RĂCIRE
Acest output indică că a intervenit oprirea temperaturii înalte de răcire a motorului
15 TEMPORIZATOR DE RĂCIRE ÎN CURS
Această sursă output va fi activă când temporizatorul de răcire funcţionează.
16 ALARME ACTIVE AMÂNATE
Outputul indică că alarmele de amânare sunt a cum active. Pot fi utilizate pentru a controla
circuitul logicii externe.
17 INPUTUL DIGITAL 1 ACTIV
18 INPUT2 DIGITAL ACTIV
Acest proces indică faptul că INPUTUL 2 digital este activ.
19 INPUT DIGITAL 3 ACTIV
Acest proces indică faptul că inputul 3 digital este activ.
20 INPUT 4 DIGITAL ACTIV
Acest proces indică faptul că inputul 4 digital este activ.
21 INPUT DIGITAL 5 ACTIV
Acest proces indică faptul că inputul 5 digital este activ.
22 INPUT DIGITAL 6 ACTIV
Acest proces indică faptul că inputul 6 digital este activ.
23 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
24 VENTILATOR PENTRU RĂCIRE ELECTRICĂ DUPĂ START
Acest proces ar trebui să funcţioneze imediat ce motorul porneşte, astfel încât ventilatorul să
funcţioneze în timpul funcţionării motorulu i. Acest proces ar trebui să continue pentru
parametri temporali ai ventilatorului de răcire după ce motorul este oprit.

25 VENTILATOR PENTRU RĂCIRE ELECTRICĂ DUPĂ STOP
Acest proces indică faptul că se poate pune în funcţiune pentru parametri temporali ai
ventilatorului de răcire după ce este oprit motorul (pentru a se porni un ventilator electric la
radiator ).
26 OPRIRE DE URGENŢĂ
Acest proces indică faptul că o alarmă pentru oprire de urgenţă s -a declanşat.
27 ALARMĂ DEFECŢIUNE L A PORNIRE
Acest proces indică faptul că motorul nu a pornit după numărul specificat de încercări.
28 ALARMĂ DEFECŢIUNE OPRIRE
Acest proces indică faptul ca generatorul a eşuat în oprire în cadrul timpul selectat.
29 SCHIMB DE COMBUSTIBIL FĂCUT
Acest proces imită operaţia unui schimb de consumabil. Poate fi folosit pentru a controla
schema electrică externă logică.
30 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
31 GENERATOR ÎN REPAUS
Acest proces indică faptul că generatorul nu funcţionează.
32 GENERATOR DISPONIBIL
Acest proces indică faptul că generatorul este pregătit să accepte sarcina de încărcare, de
exemplu după ce temporizatoarele pentru siguranţă şi pentru încălzire sunt pornite.
33 AUXILIAR GENERATOR ÎNCHIS
Acest proces indică faptul că o alimenta re digitală care a fost configurată ca ‘generator
închis auxiliar’ este activă.
34 DEFECŢIUNE ÎN CAZUL ÎNCHIDERII GENERATORULUI
Se intenţiona ca această sursă să fie folosită pentru a indica un eşec al conectorului sau
întrerupătorului generatorului. Poat e fi folosit doar dacă modulul este configurat să folosească
montajul ‘generator închis auxiliar’.
35 DEFECŢIUNE ÎN CAZUL DESCHIDERII GENERATORULUI
Se intenţiona ca această sursă să fie folosită pentru a indica o defecţiune a conectorului
sau întrerupătorului generatorului. Poate fi folosit doar dacă modulul este configurat să
folosească montajul ‘generator închis auxiliar’.
36 PRE-ALARMĂ FRECVENŢĂ RIDICATĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o frecvenţă ridicată de avertizare (pre -alarmă)
generator.

37 OPRIRE FRECVENŢĂ RIDICATĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o frecvenţă ridicată de oprire generator.
38 PRE-ALARMĂ TENSIUNE RIDICATĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o tensiune ridicată de avertizare (pre-alarmă)
generator.
39 OPRIRE TENSIUNE RIDICATĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o tensiune ridicată de oprire generator.
40 BLOCARE ÎNCĂRCARE GENERATOR
Acest proces indică faptul că o alimentare digitală config urată ca ‘blocare încărcare
generator’ este activă.
41 PRE-ALARMĂ FRECVENŢĂ REDUSĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o frecvenţă redusă de avertizare (pre -alarmă)
generator.
42 OPRIRE FRECVENŢĂ REDUSĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s-a instalat o frecvenţă redusă pentru oprire generator.
43 TENSIUNE REDUSĂ PRE -ALARMĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o tensiune scăzută de avertizare (pre -alarmă)
generator.
44 OPRIRE TENSIUNE SCĂZUTĂ GENERATOR
Acest proces indică faptul că s -a instalat o tensiune scăzută de oprire generator.
45 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
46 OPRIRE GENERATOR
Această sursă indică faptul că motorul a primit comanda de a se opri dar un s -a ajuns la
restul.
47 OUTPUT CLAXON
Acest proces indică faptul că s -a instalat alarma pentru claxon.
48 TESTARE LUMINĂ
Acest proces indică faptul că modulul efectuează o testare a luminii. Imediat ce se
finalizează testarea luminii, procesul va deveni din nou inactiv. Procesul poate fi folo sit sa
alimenteze testarea luminii în module externe sau tablouri de comandă la lumini.
49 NIVEL PRE-ALARMĂ
Acest proces indică faptul că s -a instalat un nivel de avertizare (pre -alarmă).

50 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
51 ALARMĂ CORESPUNZĂTOARE ÎNTREŢINERII
Acest proces indică faptul că generatorul se cuvine acum să menţină pe oricare pentru că sau folosit toate orele disponibile sau pentru că a expirat timpul de întreţinere periodică. Pentru
a clarifica procesul trebuie să se efectueze o re setare de întreţinere.
52 REŢEA AUXILIARĂ ÎNCHISĂ
Acest proces indică faptul că este activă o alimentare digitală configurată ca ‘reţea auxiliară
închisă’.
53 DEFECŢIUNE ÎNCHIDERE REŢEA
Se intenţiona ca această sursă să fie folosită pentru a indica un eşec la conector sau
întrerupător reţea. Poate fi folosit doar dacă modulul este configurat să folosească ‘reţea
auxiliară închisă’.
54 DEFECŢIUNE DESCHIDERE REŢEA
Se intenţiona ca această sursă să fie folosită pentru a indica un eşec la conector sau
întrerupător reţea. Poate fi folosit doar dacă modulul este configurat să folosească ‘reţea
auxiliară închisă’.
55 LIPSĂ REŢEA
Acest proces indică faptul că modulul a sesizat că există o lipsă la furnizarea AC a reţelei.
Acest proces va deveni activ de fie care dată când tensiunea sau frecvenţa depăşeşte limitele,
sau dacă există o lipsă în cadrul alimentării reţelei auxiliare (dacă s -a folosit) şi reţeaua a
expirat în timp rapid.
56 FRECVENŢĂ RIDICATĂ REŢEA
Acest proces indică faptul ca modulul a sesi zat că frecvenţa de alimentare a reţelei AC a
atins setările limită ale frecvenţei.
57 TENSIUNE ÎNALTA REŢEA
Acest proces indică faptul că modulul a sesizat că tensiunea de alimentare a reţelei AC a
atins setările limită ale tensiunii.
58 BLOCARE ALIMENTARE REŢEA
Acest proces indică faptul că este activă o alimentare digitală configurată ca ‘interzicere
alimentare reţea
59 FRECVENŢĂ REDUSĂ REŢEA
Acest proces indică faptul că modulul a sesizat că frecvenţa de alimentare reţea AC a
scăzut sub setările frecvenţei.

60 TENSIUNE SCĂZUTĂ REŢEA
Acest proces indică faptul că modulul a sesizat că frecvenţa de alimentare reţea AC a
scăzut sub setările frecvenţei.
61 NICI O COMANDĂ DE ÎNCĂRCARE
Acest proces indică faptul că modulul nu anul ează închiderea conectorului sau
întrerupătorului de generator. In cazul în care modulul închide conectorul de generator, acest
proces va deveni inactiv.
62 PRE-ALARMĂ PRESIUNE SCĂZUTĂ COMBUSTIBIL
Acest proces indică faptul că s -a realizat un avertisment (pre-alarmă) asupra presiunii
scăzute a combustibilului.
63 OPRIRE PRESIUNE SCĂZUTĂ COMBUSTIBIL
Acest proces indică faptul că s -a efectuat o oprire a presiunii scăzute.
64 ALARMĂ CURENT RIDICAT
Acest proces indică faptul că s -a atins nivelul ridicat de curent.
65 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
66 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
67 BLOCARE GEAM
Acest proces indică faptul că modulul ‘blocare geam’ este activ. Dacă inputul blocării
geamului este activ, modulul nu va răspun de la operaţia de selectare mod sau tastarea
butoanelor start. Acest lucru permite modulului să fie plasat într -un mod specific (cum e cel
auto) şi apoi securizat.
68 PRE-ÎNCĂLZIRE (in timpul temporizării preîncălzire)
Acest proces controlează pre -încălzitorul. Procesul pre-încălzire este disponibil pe durata
temporizatorului pre-încălzire, care termină principala rotire.
69 PRE-ÎNCĂLZIRE (până la finalul rotirii)
Acest proces controlează pre -încălzirea. In timp ce butonul pre -încălzire funcţionează în
timpul temporizatorului pre-încălzire, este disponibilă pre -încălzirea şi în timpul rotirii.
70 PRE-ÎNCĂLZIRE (până la finalul încălzirii)
Acest proces controlează pre -încălzirea. In timp ce butonul pre -încălzire funcţionează
(până se poate porni în siguranţă), pre -încălzirea continuă să fie valabilă până ce
temporizatorul de încălzire trecută.

71 PRE-ÎNCĂLZIRE (funcţionează în siguranţă până la final)
Procesul controlează pre -încălzirea. In timp ce funcţionează butonul de pre -încălzire
(până la finalul rotirii), pre -încălzirea este de asemenea disponibilă în timpul aşteptării ca
alarmele întârziate să devină active.
72 PREZENŢA PORNIRII DE LA DISTANŢĂ
Acest proces indică faptul că este activă o alimentare digitală configurata ca
‘telecomanda start’. Acest proces ar putea fi folosit pentru a muta semnalul telecomenzii start
către altă destinaţie din cadrul sistemului de control.
73 ÎNTÂRZIEREA TELECOMENZII DE OPRIRE ÎN PROCES
Această sursă va fi activa pentru a indica că t emporizatorul de retur funcţionează.
74 CIRCUIT ÎNCHIS
Acest proces indica faptul că modulul a detectat un scurt circuit în instalaţia generatorului.
75 FUNCŢIONARE RELEU PORNIRE
Acest proces mimează operaţia de pornire retransmisie. Poate fi folosit pentru a controla
circuitul extern logic.
76 PORNIRE ALARMĂ
Acest proces este folosit pentru a furniza un receptor extern cu un semnal pe care este
pregătit să-l pornească motorul. Procesul va fi activ în timpul pornirii temporizării şi releu lui
pre-încălzirii (dacă se foloseşte).
77 PORNIRE ALARME ARMATE
Procesul indică faptul că pornirea alarmelor nu este permisă acum. Poate fi folosit pentru
a controla reţeaua externă logică. Pornirea alarmelor se petrece de îndată ce modulul începe
pornirea motorului şi rămâne pornită până ce motorul se opreşte.
78 APĂSARE BUTON OPRIRE
Acest proces indică faptul că se produce tastarea butonului stop. De îndată ce butonul
este lăsat, procesul va deveni inactiv.
79 SISTEM ÎN MODUL AUTO
Procesul indică faptul că metoda este în modul Auto.
80 SISTEM ÎN MODUL MANUAL
Procesul indică faptul că metoda este în modul manual.
81 SISTEM MODUL DECUPLARE
Procesul indică faptul că modulul este prin metoda stop.
82 SISTEM ÎN MODUL TESTARE
Procesul indică faptul că modulul este prin metoda testării.

83 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
84 REZERVAT
Acest proces este rezervat.
85 AŞTEPTAREA GENERATORULUI
Acest proces indică faptul că motorul a fost setat să pornească, dar setar ea încă nu a
devenit disponibilă. Imediat ce generatorul devine disponibil, acest proces va fi inactiv.
(Disponibil=frecvenţa generatorului şi nivelurile de tensiune sunt crescute, nivelurile de
‘încărcare’ setează configuraţia.)
pagina PORNIRE RELEU
P133 TEMPORIZARE RAPIDĂ REŢEA
P134 TEMPORIZARE DEPĂRTATĂ START
P135 TEMPORIZARE DEPĂRTATĂ STOP
P136 PRE-ÎNCĂLZIRE
P137 BYPASS PRE-ÎNCĂLZIRE
P138 SIGURANŢĂ ÎN TEMPOR IZARE
P139 DURATĂ CLAXON
P140 TIMP ÎNCĂRCARE ENERGIE
P141 TIMP VENTILATOR RĂCIRE
P142 EŞEC TEMPORIZARE REŢEA
Notă-1: dis = dezactivare cont = continuu

Min
0
0
0
0
0
0
0(dis)
0
0
0.0

Max
9999
3600
250
250
250
99
999
99(cont)
250
20.0

Lipsă Unitate
3
Sec
4
Sec
4
Sec
0
Sec
0
Min
8
Sec
60
Sec
15
Sec
0
Sec
0.0
Sec

TEMPORIZARE RAPIDĂ REŢE A (P133)
Acest releu dictează cât de mult durează o anomalie în cadrul reţelei înainte ca modulul să
reacţioneze la ea. Asta poate fi folosită pentru a preveni dauna cauzată de declanşarea
provocată de schimbarea surselor de alimentare etc.
TEMPORIZARE DE LA DISTANŢĂ START (P134)
Acest releu dictează cât de mult va dura aşteptarea după ce a primit semnal îndepărtat de
start înainte să încerce să pornească. Asta previne pornirea inutilă a unei fluctu aţii în cadrul
alimentării de reţea etc.
TEMPORIZARE DE LA DISTANŢĂ STOP (P135)
Acest releu dictează cât de mult va dura aşteptarea după ce modulul a primit un semnal
îndepărtat de stop înainte să încerce să se oprească. Asta previne încetarea inutilă a unei
fluctuaţii în cadrul alimentării de reţea etc.
PRE-ÎNCĂLZIRE (P136)
Acest releu dictează cât timp va fi activ procesul de pre -încălzire înainte de o încercare de a
porni motorul. De îndată ce timpul expiră, rotirea va începe.

BYPASS PRE-ÎNCĂLZIRE (P137)
Această particularitate permite modulului să pornea scă un motor încins fără a procesa o
amânare inutilă a pre-încălzirii. Releul bypass este iniţiat de către generatorul de pornire şi de
încărcare. Dacă generatorul a pornit, dar nu reuşeşte să încarce, atunci releul nu va fi iniţiat.
Releul bypass este iniţiat de îndată ce motorul se opreşte. Dacă orice tentativă de a porni este
cerută prin durata releului bypass, secvenţa de pornire va trece de releul pre -încălzire.
SIGURANŢĂ ÎN TEMPO RIZARE (P138)
Acest releu dictează cât timp modulul va ignora p resiunea scăzută a combustibilului,
temperatura ridicată a motorului, viteza scăzută, scăderea tensiunii şi oricare alt proces
configurat ca fiind de siguranţă. Permite valorilor precum presiunea combustibilului să crească
până la valorile operaţiilor lor la pornirea fără pornirea unei alarme. De îndată ce releul expiră,
toate condiţiile de alarmare sunt monitorizate din nou. Dacă este configurat să utilizeze
‘încărcare rapidă’, toate condiţiile monitorizate, ca presiunea combustibilului, ar trebui să
atingă nivelul prioritar pretins până la finalul atingerii siguranţei de către releu, atunci releul va
fi terminat prematur asigurând protecţie maximă cât de repede posibil.
DURATĂ CLAXON (P139)
Acest releu dictează cât timp va acţiona claxonul după ultima er oare depistată. De îndată ce
încetează acest releu, modulul va reseta claxonul.
TIMP ÎNCĂRCARE ENERGIE (P140)
Încărcarea energiei a fost selectată ca operaţie momentană/ co ntinuă. Acest releu dictează cât
va fi activă încărcarea energiei.
TIMP VENTILATOR RĂCIRE (P141)
Acest releu dictează cât va continua să opereze ventilatorul de răcire.
EŞEC TEMPORIZARE REŢEA (P142)
Această unitate foloseşte aceşti parametri pentru a decide temporizarea reţelei.
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RELEU ÎNCĂLZIRE (P143)
Acest releu este iniţiat îndată ce motorul funcţionează. Întârzie în încărcarea
generatorului până se stabileşte. Îndată ce releul expiră, semnalul ‘generator închis’ va fi dat şi
generatorul poate fi încărcat.

AMÂNARE ÎNTOARCERE (P144)
Acest releu dictează cât de mult modulul va aştepta până să descarce generatorul
(înapoi la alimentarea reţelei dacă AMF) şi iniţializează ciclul pornirii şi opririi. Asta este
asigurare că alimentarea reţelei a stabilizat înainte de trans ferul încărcăturii înapoi la reţea.
RELEU RĂCIRE (P145)
Acesta este timpul în care generatorul funcţionează fără încărcătură de îndată ce
încărcarea transferului de semnal a încetat.
TIMP CONTROL EROARE FRECVENŢĂ GENERATOR (P146)
Dacă iniţial frecvenţa generatorului este defectă şi în afara punctelor setate, acest
temporizator este iniţiat. Dacă nu este activă frecvenţa generator ului şi nu se încadrează în
punctele setate când acest temporizator expiră se generează un semnal de alarmă ‘eroare
frecvenţă generator’.
TIMP CONTROL EROARE TENSIUNE GENERATOR (P147)
Dacă iniţial nu este activă tensiunea generatorului şi în afara punctelor setate, atunci
acest temporizator este iniţiat. Dacă nu este activă tensiunea generatorului şi în afara punctelor
setate şi nu se încadrează în punctele setate când acest releu expiră, este generat un semnal de
alarmă ‘eroare tensiune generator’.
TIMP DEFECŢIUNE OPRIRE (P148)
De îndată ce modulul a dat un semnal de închidere către motor, este de aşteptat ca
motorul să se oprească. Se monitorizează presiunea combustibilului şi sursele de detectare a
vitezei şi dacă indică în continuare funcţionarea motorului când expiră acest releu, atunci este
generat un semnal de alarmă ‘eşec în oprire’.
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Întrerupătoarele reţelei şi generatorului au mecanisme de acţionare apropiate şi dacă
mecanismul de acţionare apropiat este off, schalter se va deschide .
Parametri; TIP CONTACT ÎNTRERUPĂTOR ÎNCHIS GENERATOR, RELEU ÎNCHIS
GENERATOR (dacă procesul generator ales închis), RELEU GENERATOR DESCHIS (dacă
se alege procesul apropiat), TIP CONTACT ÎNTRERUPĂTOR ÎNCHID ERE REŢEA,
TEMPORIZATOR ÎNCHIDERE REŢEA (dacă se alege procesul apropiat),

TEMPORIZATOR DESCHIDERE REŢEA (dacă se alege procesul apropiat reţea), TIMP
TRANSFER.
Exemplu:

pentru închidere
întrerupător generator

↓

pentru deschidere
întrerupător generator

↓

generator închis
(deschis normal) ─────────────────────────
………………….│……………………………………………│………..→ t[s]
generator închis ─
────
(închis normal) │
│
…………………… ─────────────────────────……..…..→ t[s]
…………………………………………………………………………………….
întrerupător generator
închis
deschis
……………………………………………………………………………………….

TEMPORIZATOR ÎNCHIDERE GENERATOR (P150)
Acesta este folosit pentru a închide contactorul sau întrerupătorul generatorului. Va
opera doar dacă un proces auxiliar este configurat ca ‘generator apropiat auxiliar’, moment în
care procesul devine activ, iar releul ‘generator apropiat ’ este anulat. Dacă releul expiră şi
procesul ‘generatorul auxiliar apropiat’ un devine activ, modulul va decla nşa o alarmă ‘eşec în
închiderea generatorului’.
TEMPORIZATOR DESCHIDERE GENERATOR (P151)
Acesta este folosit pentru a monitoriza deschiderea co ntactorului sau întrerupătorului
generatorului. Va opera doar daca este configurat un proces ca ‘generator închis auxiliar’ şi
dacă este conectat la contactorul sau întrerupătorul generatorului. Imediat ce se deschide
semnalul unui generator, este iniţiat ‘temporizator deschidere generator’.
TEMPORIZATOR ÎNCHIDERE REŢEA (P153)
Acesta este folosit pentru a monitoriza închiderea contactorului sau întrerupătorului
reţelei. Va opera doar dacă este configurat un proces auxiliar ca ‘reţea auxiliară închisă’ şi
conectat la contactorul sau întrerupătorul auxiliar reţelei. Când există un semnal de reţea
închisă, atunci este iniţiat ‘releul închis reţea’. Dacă devine activ procesul ‘auxiliar închis
reţea’, atunci este anulat temporizatorul ‘reţea închisă’. Dacă expi ră releul şi ‘auxiliarul închis
reţea’ nu devine activ, modulul va declanşa o alarmă ‘eşec închidere reţea’.
TEMPORIZATOR DESCHIDERE REŢEA (P154)
Acesta este folosit pentru a monitoriza deschiderea contactorului sau întrerupătorului
reţea. Va opera doar dacă este configurat un proces auxiliar ca ‘reţea auxiliară închisă’ şi

conectat la contactorul sau întrerupătorul auxiliar reţelei. Când există un semnal de reţea
deschisă, atunci este iniţiat ‘ temporizatorul deschidere reţea’. Dacă procesul ‘închidere reţ ea
auxiliară’ devine inactiv, releul ‘deschidere reţea’ este anulat. Dacă expiră releul şi ‘auxiliarul
închis reţea’ nu devine activ, modulul va declanşa o alarmă ‘eşec deschidere reţea’.
TIMP TRANSFER (P155)
Acesta este folosit pentru a permite pe o dura tă fixă transferul pe frână când se schimbă
de la reţea la generator şi invers. Poate fi folosit pentru a asigura că alimentarea este
îndepărtată de la încărcare pentru o perioadă fixă de timp, astfel încât să permită
pompei/motorului să se oprească etc.
Pagina MENŢINERE ALARMA MOTOR
P156 INTERVAL ORE PARCURSE
P157 MENŢINERE DATA INTERVAL
P158 ÎNCHIDERE FORŢA MOTOR CÂND

Min
Max
0(dis)
9999
0(dis)
12
ENAB/ DIS

Lipsă Unitate
50
Oră
6
Lună
DIS

ÎNTREŢINEREA ESTE
IMPOSIBILA/DEZACTIVATA

P159 ORE FUNCŢIONARE MOTOR (LSB)
P160 ORE FUNCŢIONARE MOTOR
P161 ORE FUNCŢIONARE MOTOR (MSB)

0
0
0

255
255
14

0
0
0

Pagina COMUNICARE
P162 ADRESA TINTA
P163 BAUD RATA
0 – 1200 baud
1 – 2400 baud
2 – 4800 baud
3 – 9600 baud
4 – 19200 baud
P164 Paritate
0 – nici una
1 – impar
2 - egal
P165 Stop Bit (1 stop bit, 2 stop bit)
P166 Protocol mod bus: 0 = ASCII 1 = RTU

Min
1
0

Max
247
4

0

2

0

0
0

1
1

0
0

Pagina MUNCA EXERCIŢIU &
CALENDAR
P167 Calendar muncă - timp de lucru luni
P168 Calendar muncă - timp începere lucru luni

Min

Max

Lipsă Unitate

0(dis)
0.0

1440
23.59

P169 Calendar muncă- timp de lucru marţi
P170 Calendar muncă - timp începere lucru marţi

0(dis)
0.0

1440
23.59

P171 Calendar muncă - timp lucru miercuri
P172 Calendar muncă - timp începere lucru

0(dis)
0.0

1440
23.59

1440 minut
0.0 orăminut
1440 minut
0.0 orăminut
1440 minut
0.0 oră-

Lipsă Unitate
1
3

miercuri
P173 Calendar muncă timp muncă joi
P174 Calendar muncă timp începere muncă joi

0(dis)
0.0

1440
23.59

1440
0.0

P175 Calendar muncă timp muncă vineri
P176 Calendar muncă timp începere muncă vineri

0(dis)
0.0

1440
23.59

1440
0.0

P177 Calendar muncă timp muncă sâmbătă
P178 Calendar muncă timp începere lucru sâmbătă

0(dis)
0.0

1440
23.59

1440
0.0

minut
minut
orăminut
minut
orăminut
minut
orăminut
minut
orăminut
minut

P179 Calendar muncă timp lucru duminica
0(dis)
1440
1440
P180 Calendar muncă timp începere muncă
0.0
23.59
0.0
duminica
P181 Exerciţiu muncă generator timp în ziua
0(dis)
99
0
respectivă
P182 Exerciţiu muncă generator zi a săptămânii
1
7
1
P183 Exerciţiu muncă generator timp începere în
0.0
23.59
0.0 orăziua respectivă
minut
Vă rugăm să introduceţi zilele lucrătoare ale săptămânii pentru funcţionarea muncii.
Exemplu:
P167 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată luni.
(1440) Funcţia de lucru este activată întreaga zi.
(120) Funcţia de lucru este activată în fiecare luni timp de 120 de minute.
P168 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare luni la ora 12.20 (dacă este activată)
P169 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată marţi.
(1440) Funcţia de lucru este activată întreaga zi.
(120) Funcţia de lucru este activată în fiecare marţi timp de 120 de minute.
P170 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare marţi la ora 12.20 (da că este activată)

P171 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată miercuri.
(1440) Funcţia de lucru este activată întreaga zi.
(120) Funcţia de lucru este activată în fiecare miercuri timp de 120 de minute.
P172 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare miercuri la ora 12.20 (dacă este activată)
P173 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată joi.
(1440) Funcţia de lucru este activată întreaga zi.
(120) Funcţia de lucru este activată în fiecare joi timp de 120 de minut e.
P174 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare joi la ora 12.20 (dacă este activată)
P175 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată vineri.
(1440) Funcţia de lucru este activată întreaga zi.
(120) Funcţia de lucru este activată în fiecare vineri timp de 120 de minute.
P176 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare vineri la ora 12.20 (dacă este activată)
P177 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată sâmbăta.
(1440) Funcţia de lucru este activată întreaga zi.

(120) Funcţia de lucru este dezactivată în fiecare sâmbătă timp de 120 de minute.
P178 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare sâmbătă la ora 12.20 (dacă nu este
imposibil)
P179 (dis)0 Funcţia de lucru este dezactivată duminica.
(1440) Funcţia de lucru este imposibilă întreaga zi.
(120) Funcţia de lucru este dezactivată în fiecare duminică timp de 120 de
minute.
P180 12.20 Funcţia de lucru începe în fiecare duminică la ora 12.20 (dacă este activată)

P184
P185
P186
P187
P188
P189
P190

Vă rugăm introduceţi ziua săptămânii pentr u funcţia de exerciţiu. Exemplu:
P181 (dis)0 Funcţia de exerciţiu este dezactivată.
(1440) Funcţia de lucru este activată timp de 10 minute.
P182 1 1=luni, 2=marţi, 3=miercuri, 4=joi, 5=vineri, 6=sâmbătă, 7=duminică
P183 12.20 Funcţia de lucru începe la ora 12.20 (dacă este activată)
Pagina SETARE DATA
Min
Max
Lipsă Unitate
AN
0
99
LUNA
1
12
DATA
1
31
ZI
1
7
ORA
0
23
MINUT
0
59
SECUNDA
0
59

Pagina PAROLA
P191 PAROLA TEHNICIANULUI

Min
0

Max
9000

Lipsă Unitate
0

PAROLA TEHNICIAN
Foloseşte această opţiune pentru a schimba parola tehnicianului. Permite accesul la toţi
parametri.

Eroare mesaje şi explicaţie:
Bt.EH: Eroare baterie ridicată
Bt.EL: Eroare baterie scăzută
GB.CA: alarmă întrerupător generator neînchis
GB.OA: alarmă întrerupător generator nedeschis
GOF.P: pre-alarmă peste frecvenţă generator
GOV.P: pre-alarmă tensiune înaltă generator
GUF.P: pre-alarmă sub frecvenţă generator
GUV.P: pre-alarmă tensiune joasă generator
LVL.E: eroare nivel combustibil
LVL.P: pre-alarmă nivel combustibil
M.Er: eroare întreţinere
MB.CA: alarmă neînchidere întrerupător reţea
MB.OA: alarmă nedeschidere întrerupător reţea
OC.tr: deconectare electrică peste curent
PrS.P: pre-alarmă presiune combustibil
SC.Er: eroare scurt circuit
SP3.E: eroare rezervă 3
SP4.E: eroare rezervă 4
SP5.E: eroare rezervă 5
SP6.E: eroare rezervă 6
StP.E: eroare stop generator
TP.PA: pre-alarmă temperatură generator
Eveniment mesaje şi explicaţii:
EV.01: pre-alarmă tensiune scăzută generator
EV.02: închidere tensiune scăzută generator
EV.03: pre-alarmă tensiune ridicată generator
EV.04: închidere tensiune ridicată generator
EV.05: pre-alarmă frecvenţă scăzută generator
EV.06: închidere frecvenţă scăzută generator
EV.07: pre-alarmă frecvenţă ridicată generator
EV.08: închidere frecvenţă ridicată generator
EV.13: eroare întreţinere generator
EV.14: avertizare întreţinere generator
EV.15: eşec încărcare alternator
EV.16: eşec la pornire generator
EV.17: eşec la oprire generator
EV.18: alarmă baterie cu tensiune scăzută
EV.19: alarmă baterie cu tensiune ridicată
EV.20: pre-alarmă temperatură ridicată
EV.21: oprire temperatură ridicată
EV.22: pre-alarmă presiune combustibil
EV.23: închidere presiune combustibil

EV.24: pre-alarmă nivel combustibil
EV.25: alarmă nivel combustibil
EV.26: eroare încetare urgenţă
EV.27: eroare rezervă 1
EV.28: eroare rezervă 1
EV.29: eroare rezervă 1
EV.30: eroare rezervă 1
EV.31: eroare rezervă 1
EV.32: eroare rezervă 1
EV.33: eroare închidere întrerupător reţea
EV.34: eroare deschidere întrerupător reţea
EV.35: eroare închidere întrerupător generator
EV.36: eroare deschidere întrerupător generator
EV.37: alarmă curent ridicat
EV.38: alarmă scurt circuit
EV.46: înlocuire mod cu off
EV.47: înlocuire mod cu manual
EV.48: înlocuire mod cu cel prin testare
EV.49: înlocuire mod cu auto

