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1   OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte obsah balení. Pᖐesto០e jsou vᘐechny výrobky Emotron dᛰkladnᆰ zkontrolovány a zabaleny, mᛰ០e 
dojít bᆰhem pᖐepravy k poᘐkození.
• Balení by mᆰlo obsahovat: hlídaა výkonu na hᖐídeli Emotron M20, proudový transformátor, originální návod 

k pou០ití a tento návod. V pᖐípadᆰ objednání i volitelný doplnᆰk *) kryty svorek.
• Zkontrolujte, zda obsah dodávky nebyl bᆰhem dopravy poᘐkozen.
• Pokud nᆰjaká vᆰc chybí, nebo je poᘐkozena, obraᙐte se do 48 hodin na dodavatele a na dopravce. 

Poznámka: V pᖐípadᆰ pochyb se pᖐed instalací აi pou០itím výrobku obraᙐte na dodavatele nebo distri-
butora.

2   BEZPEჀNOST

• Pᖐed montá០í a uvedením zaᖐízení do provozu si pᖐeაtᆰte celý návod k obsluze. 
Výrobce a distributor se vzdává jakékoliv smluvní i mimosmluvní zodpovᆰdnosti za zranᆰní osob nebo zvíᖐat, 
poᘐkození zaᖐízení აi objektᛰ zpᛰsobená: nesprávnou montá០í აi seᖐízením, nerozumným nebo nesprávným 
pou០itím, nedodr០ením pokynᛰ uvedených v návodu dodávaném s hlídaაem nebo manipulací nekvalifikova-
nou osobou ve smyslu vyhl. ა. 50/78 Sb. 
• Hlídaა smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikáᖐ dle vyhl. ა. 50/78 Sb. 
• Pᖐed montá០í, pᖐipojováním nebo odpojováním hlídaაe v០dy odpojte napájení.
• Instalace musí odpovídat pᖐísluᘐným ჀSN.
• Vᆰnujte zvláᘐtní pozornost informacím uvedeným v této kapitole a აástem oznaაeným UPOZORNᆠNÍ 

v kapitolách Provoz a Programování.
• V pᖐípadᆰ nejasností kontaktujte prodejce nebo distributora.
• Závady zpᛰsobené chybnou instalací nebo provozem nejsou kryty zárukou.

Poznámka: Pᖐi poruᘐení pᖐelepᛰ vrchní a spodní აásti krytu se na pᖐístroj nevztahuje záruka. 
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3   POPIS

V tomto návodu k obsluze je popsána instalace a uvedení do provozu hlídaაe výkonu na hᖐídeli Emotron M20. 
Emotron M20 hlídá zaᖐízení pohánᆰná indukაními motory a pokud zjistí nenormální podmínky, vydá výstrahu. 
Chrání napᖐíklad აerpadla a jiná zaᖐízení. Díky schopnosti hlídaაe M20 zajistit spolehlivé sledování a ochranu 
lze optimalizovat výrobní zaᖐízení a minimalizovat nákladné prostoje pᖐi poruchách.

Emotron M20 pou០ívá jako აidlo motor, tak០e nejsou zapotᖐebí ០ádná externí აidla nebo kabely. Díky speciální 
metodᆰ odeაítání ztrát v motoru doká០e hlídaა pᖐesnᆰ mᆰᖐit výkon na hᖐídeli dodávaný motorem do aplikace. 
Tato moderní metoda umo០ᒀuje hlídaაi M20 sledovat spíᘐe zátᆰ០ „aplikace“ ne០ „celkovou“ zátᆰ០ motoru, 
která zahrnuje rᛰzné ztráty v motoru.

Výkon na hᖐídeli je vypoაítán mᆰᖐením pᖐíkonu motoru a odeაtením ztrát v motoru pomocí unikátního zpᛰsobu 
výpoაtu. Výkon na hᖐídeli je zobrazen na displeji hlídaაe v kW nebo v HP, nebo jako procento jmenovitého 
výkonu. Výpoაet výkonu na hᖐídeli poskytuje spolehlivᆰjᘐí sledování ne០ nelineární metody, napᖐíklad mᆰᖐení 
proudu a fázového úhlu. Mᆰᖐení proudu je dostaაující pouze pᖐi vysokém zatí០ení motoru a mᆰᖐení fázového 
úhlu je dostaაující pouze pᖐi nízkém zatí០ení. Pᖐíkon se nᆰkdy oznaაuje jako აinný výkon nebo skuteაný vý-
kon. Pᖐíkon je lineární, ale ignoruje ztráty v motoru.

Analogový výstup a dva reléové výstupy hlídaაe M20 umo០ᒀují kombinovat pᖐímé a nepᖐímé ᖐízení. Pᖐístroj 
poskytuje vysokou pᖐesnost i pᖐi velmi malých odchylkách zatí០ení. Analogový výstupní signál lze pou០ít ke 
stanovení mᆰᖐítka zátᆰ០e motoru, která pᖐedstavuje skuteაný pracovní rozsah.

Instalace a nastavení hlídaაe je velmi snadné. Instaluje se na standardní DIN liᘐtu, pᖐípadnᆰ pᖐi pou០ití adap-
téru na panel rozvadᆰაe. Také pou០ívání hlídaაe je velmi snadné. Pomocí funkce automatického nastavení je 
mo០né hlídaა nastavit automaticky stisknutím jediného tlaაítka.

Hlídaა M20 je velmi flexibilní pokud jde o typ ochrany po០adovaný pro danou aplikaci. Mᛰ០ete zvolit ochranu 
proti pᖐetí០ení nebo nedostateაnému zatí០ení nebo jednoduchou ochranu proti pᖐetí០ení აi proti nedostateა-
nému zatí០ení s upozornᆰním na blí០ící se hranici povoleného pracovního rozsahu. Pro ochranu proti pᖐetí០e-
ní a proti nedostateაnému zatí០ení je mo០né nezávisle zvolit zpo០dᆰní odezvy. Dalᘐí flexibilní vlastnosti jsou 
zajiᘐtᆰny formou programovatelných výstupních relé, poაtu pokusᛰ o spuᘐtᆰní, poაtu pokusᛰ o reverzaci a 
podobnᆰ.

Hlídaა výkonu na hᖐídeli Emotron M20 nabízí rozᘐíᖐené sledování s více funkcemi a je vybaven displejem pro 
zobrazení zátᆰ០e a nastavování parametrᛰ. Je ideální pro ochranu rᛰzných aplikací vაetnᆰ obecnᆰ აerpadel, 
odstᖐedivých აerpadel, magnetických აerpadel, vᖐetenových აerpadel, míchadel, shrnovaაᛰ, drtiაᛰ, dopravní-
kᛰ a podobnᆰ.

Dalᘐí informace naleznete na webových stránkách www.panchartek.cz.

4   ZAჀÍNÁME

4.1 Poznámka
1. Vᆰnujte zvláᘐtní pozornost აásti Bezpeაnost v tomto návodu a აástem oznaაeným UPOZORNᆠNÍ.
2. Zkontrolujte, zda motor nebo napájecí napᆰtí odpovídají údajᛰm na typovém ᘐtítku hlídaაe na boku pᖐístro-
je.
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3. Poznamenejte si údaje o jmenovitém výkonu motoru a proudu pᖐi plném zatí០ení z typového ᘐtítku motoru. 
Zkontrolujte, zda má dodaný proudový transformátor správnou velikost podle tabulek 1 a 2 v kapitole 6 tohoto 
návodu.
4.2 Zapojení a nastavení pᖐed prvním spuᘐtᆰním
1. Zapojte hlídaა Emotron M20 podle kapitoly 5 a obr. 1.
2. Zkontrolujte, zda jsou dodr០ena veᘐkerá bezpeაnostní opatᖐení a zapnᆰte napájecí napᆰtí.
3. Pomocí tlaაítka NEXT procházejte menu. Pokud chcete procházet menu opaაným smᆰrem, stisknᆰte a 
podr០te tlaაítko ENTER a stisknᆰte tlaაítko NEXT.
4. Nastavte jmenovitý výkon a proud motoru v oknech 41 a 42. Programování dalᘐího nastavení je popsáno 
v kapitole 8.
5. Nastavte funkci hlídaაe v oknᆰ 5, tj. hlídání pᖐetí០ení a nedostateაného zatí០ení nebo pouze pᖐetí០ení nebo 
pouze nedostateაného zatí០ení. Informace o rozsazích a výchozích hodnotách naleznete v kapitole 12 Se-
znam parametrᛰ.
6. Nastavte zpo០dᆰní startu a zpo០dᆰní odezvy v oknech 31 a 32/34.
7. Srovnejte vᘐechny nastavené hodnoty se seznamem parametrᛰ v kapitole 12, abyste se ujistili, ០e byly 
nastaveny vᘐechny potᖐebné hodnoty. Rozᘐíᖐené funkce naleznete v kapitole 9.

4.3 První spuᘐtᆰní

UPOZORNᆠNÍ: Pᖐed zapnutím napájecího napᆰtí a spuᘐtᆰním motoru nebo stroje zkontrolujte, zda jsou 
dodr០ena veᘐkerá bezpeაnostní opatᖐení, abyste zabránili nebezpeაí úrazu.

1. Nastartujte motor nebo stroj a nechte ho bᆰ០et pᖐi normálním zatí០ení po dobᆰ zpo០dᆰní startu (okno 31).
2. Stisknᆰte na 3 sekundy tlaაítko AUTO SET.

Tip!
Bᆰhem nastavení zkratujte výstupní relé. Zabráníte tím náhodnému zastavení zaᖐízení.

Dalᘐí tipy!
Hlídaა lze nastavit tᖐemi rᛰznými zpᛰsoby:
1. Automaticky, stisknutím tlaაítka Auto set, jak bylo popsáno výᘐe. Funkce automatického nastavení zmᆰᖐí 
momentální zatí០ení a nastaví pᖐísluᘐné úrovnᆰ poplachu pro toto aktuální zatí០ení s urაitou tolerancí (výchozí 
nastavení je max. +16 % a min. -16 %).
2. Pokud pou០ijete automatické nastavení výᘐe uvedeným zpᛰsobem, mᛰ០ete ruაnᆰ upravit toleranci (v ok-
nech 21 a០ 24). Kdy០ zmᆰníte hodnoty tolerance, je tᖐeba znovu provést automatické nastavení. Tím se akti-
vují zmᆰny a nové tolerance. Dalᘐí informace naleznete v kapitole 9 Rozᘐíᖐené funkce.
3. Ruაní nastavení úrovní poplachu (okna 11 a០ 14). Úrovnᆰ poplachu mᛰ០ete nastavit ruაnᆰ bez pou០ití au-
tomatického nastavení. Pᖐeაtᆰte si აásti Ruაní nastavení poplachu, postup A, B a C.

POZNÁMKA: Jestli០e ruაnᆰ upravíte jakýkoli parametr, na displeji zaაne blikat nová hodnota, co០ zna-
mená, ០e byla provedena zmᆰna. Novou hodnotu musíte ulo០it stisknutím tlaაítka Enter.

4.4 Ruაní nastavení úrovní poplachu, postup A
Spuᘐtᆰní a nastavení pᖐi normální zátᆰ០i
- Spusᙐte stroj nebo აerpadlo a nechte ho bᆰ០et pᖐi normální zátᆰ០i po dobᆰ zpo០dᆰní startu (okno 31).
- Odeაtᆰte zátᆰ០ na displeji monitoru, napᖐ. 65 %, v oknᆰ 01 (nebo kW/HP).
- Nastavte max. úroveᒀ hlavního poplachu na hodnotu mezi 70 a 85 % v oknᆰ 11. Hodnota musí být nastave-
na podle skuteაných po០adavkᛰ aplikace, tj. maximálního zatí០ení stroje აi procesu.
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- Nastavte min. úroveᒀ hlavního poplachu na hodnotu mezi 45 a 60 % v oknᆰ 14. Hodnota musí být nastave-
na podle skuteაných po០adavkᛰ aplikace.
Podívejte se také na obr. 7 v აásti 8.4 Hlídaა pᖐetí០ení a nedostateაného zatí០ení.

4.5 Ruაní nastavení úrovní poplachu, postup B
Spuᘐtᆰní a nastavení pᖐi maximální a minimální zátᆰ០i
- Spusᙐte stroj nebo აerpadlo a nechte ho bᆰ០et pᖐi maximální zátᆰ០i po dobᆰ zpo០dᆰní startu (okno 31). Napᖐ. 
naplᒀte dopravník maximálním mno០stvím zbo០í.
- Odeაtᆰte zátᆰ០ na displeji monitoru, napᖐ. 85 % (okno 01).
- Nastavte max. úroveᒀ hlavního poplachu na hodnotu mezi 90 a 95 % v oknᆰ 11. Hodnota musí být nastave-
na podle skuteაných po០adavkᛰ aplikace, tj. maximálního zatí០ení stroje a procesᛰ.
- Potom spusᙐte stroj a nechte ho bᆰ០et pᖐi minimální zátᆰ០i, napᖐ. naprázdno, po dobᆰ zpo០dᆰní startu.
- Odeაtᆰte zátᆰ០ na displeji monitoru, napᖐ. 30 %.
- Nastavte min. úroveᒀ hlavního poplachu na hodnotu mezi 20 a 25 % v oknᆰ 14. Hodnota musí být nastave-
na podle skuteაných po០adavkᛰ aplikace.
Podívejte se také na obr. 7 v აásti 8.4 Hlídaა pᖐetí០ení a nedostateაného zatí០ení.

4.6 Ruაní nastavení úrovní poplachu, postup C
Úrovnᆰ poplachu je také mo០né pᖐibli០nᆰ vypoაítat nebo odhadnout. Pokud má pou០itý motor výkon napᖐ. 22 
kW, nastavte v oknᆰ 41 hodnotu 22. To znamená, ០e ka០dý procentuální bod odpovídá 220 W (22 kW/100 = 
220 W) a mezní hodnoty poplachu v oknech 11 a០ 14 lze nastavit v krocích 220 W. Pokud nastavíte v tomto 
pᖐíkladu max. úroveᒀ poplachu na 80 %, hlídaა ohlásí poplach a zastaví stroj pᖐibli០nᆰ pᖐi výkonu na hᖐídeli 
17,6 kW.

POZNÁMKA: Pokud nepou០ijete upozornᆰní na poplach, mᛰ០ete nastavit hodnoty Min. upozornᆰní na 
poplach a Max. upozornᆰní na poplach na 0 (okno 13) a 125 % (okno 12). Tím zabráníte signalizaci upo-
zornᆰní na poplach na displeji hlídaაe, jestli០e tyto funkce nejsou pou០ity.

Podívejte se také na აást Ruაní nastavení úrovní poplachu v kapitole 9 Rozᘐíᖐené funkce.

5   ZAPOJENÍ

Na následujícím schématu zapojení je uveden pᖐíklad zapojení hlídaაe M20 pro ᖐízení obvodu pro spouᘐtᆰní a 
zastavování tᖐífázového motoru (obr. 1). Pᖐipojení k jednofázovému motoru je popsáno dále v tomto návodu 
(obr. 2) spoleაnᆰ se zmᆰnami v programování potᖐebnými u aplikací takového typu. Výchozí nastavení hlída-
აe M20 je pro tᖐífázové pᖐipojení.
1. Proudový transformátor CTMxxx je tᖐeba umístit na fázi, která je pᖐivedena na svorku 9 (fáze L1, obr. 1). 
Nedodr០ení tohoto po០adavku by zpᛰsobilo nefunkაnost hlídaაe.
2. Jednofázové pᖐipojení je uvedeno na obr. 2.
Pᖐi pou០ití stejnosmᆰrného napᆰtí je tᖐeba pᖐipojit svorku 6 k zápornému pólu (zem) a svorku 5 ke kladnému 
pólu (max. 48 VDC). Podívejte se také na აást Alternativní pomocný obvod (obr. 16) v kapitole 9.

Poznámka: Proudový transformátor (CTMxxx) je tᖐeba umístit na fázi, která je pᖐivedena na svorku 9 
(fáze L1, obr. 1).

POZNÁMKA: Pokud je START/STOP pᖐipojen dle obr. 1, doporuაujeme bᆰhem programování propojit
svorky 6 a 7. Po dokonაení programování je tᖐeba propojku odstranit. Zkontrolujte, zda napᆰᙐový roz-
sah hlídaაe, napᖐ. 3x380-500 VAC, odpovídá napᆰtí pᖐipojeného motoru აi vedení, napᖐ. 3x400 V.
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Pou០ijte pᖐilo០enou plastovou krytku svorek (pokud jste ji objednali – volitelný doplnᆰk) k zakrytí svorek hlída-
აe.

Obr. 1: Pᖐíklad zapojení

5.1 Alternativní pᖐíklad jednofázového pᖐipojení
Na následujícím pᖐíkladu zapojení je uvedeno zapojení pro jednofázové aplikace. Ostatní zapojení je uvedeno 
na obr. 1.
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Obr. 2: Pᖐíklad jednofázového zapojení

POZNÁMKA: Na obr. 2 zkontrolujte, zda napᆰᙐový rozsah hlídaაe, napᖐ. 1x 100-240 VAC, odpovídá 
napᆰtí pᖐipojeného motoru აi vedení, napᖐ. 1x 230 V.

5.2 Pᖐíklad – digitální vstup
Digitální vstup pou០ívá svorky 5 (DIG) a 6 (C - reference). Lze pou០ít signál VAC nebo VDC. Pro VDC signál 
pᖐipojte + ke svorce 5 (DIG) a - ke svorce 6. Pᖐi pou០ití stejnosmᆰrného napᆰtí dejte pozor na polaritu. Podí-
vejte se také na obr. 1 a svorku 6: Max. 240 VAC (nebo 0 VDC -) a na svorku 5: N (nebo 48 VDC +). Podívejte 
se také na kapitolu 9 Rozᘐíᖐené funkce.

Obr. 3: Pᖐíklad zapojení pro digitálního vstupu

6   VÝBᆠR PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU

6.1 Motory s jmenovitým proudem menᘐím ne០ 100 A
1. Podívejte se na jmenovitý proud motoru na typovém ᘐtítku motoru.
2. Porovnejte tuto hodnotu s proudem v tabulce 1.
3. V tabulce 1 vyberte proudový transformátor a pᖐísluᘐný poაet závitᛰ.
Na obr. 5 jsou zobrazeny rᛰzné typy vinutí proudového transformátoru (CT). Na obr. 5:1 je vodiა z motoru 
proudovým transformátorem pouze prota០en a v textu a tabulkách je popsán jako 1 (jeden) závit. Na obr. 5:2 
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je proudový transformátor se 2 závity a na obr. 5:3 se 3 závity. Jinými slovy, poაet závitᛰ se rovná poაtu pro-
ta០ení vodiაe z motoru L1 skrz otvor v proudovém transformátoru.

Pᖐíklad
• Jmenovitý proud motoru = 12A.
• Hodnota odpovídá ᖐádku 10,1 - 12,5A v tabulce 1.
• Výbᆰr: transformátor CTM025 se dvᆰma závity

Tab. 1: Výbᆰr proudového transformátoru pro hodnoty jmenovitého proudu motoru do 100 A

jmenovitý
proud motoru

typ proudového transformátoru
poაet závitᛰ

/ A / CTM 010 CTM 025 CTM 050 CTM 100
0,4   - 1,0 10
1,01 - 2,0 5
2,01 - 3,0 3
3,1   - 5,0 2
5,1   - 10,0 1

10,1   - 12,5 2
12,6   - 25,0 1
26,0   - 50,0 1
51,1   - 100,0 1

POZNÁMKA: Maximální délka kabelu CTM je 1 m.

Aby byla zajiᘐtᆰna správná kalibrace hlídaაe M20, je nezbytné pou០ít správný proudový transformátor a pᖐes-
ný poაet závitᛰ podle výᘐe uvedené tabulky.

POZNÁMKA: Normálnᆰ by mᆰl být pᖐísluᘐný proudový transformátor objednán a dodán spolu 
s hlídaაem M20. Zkontrolujte, zda je tomu tak a v pᖐípadᆰ pochybností se obraᙐte na dodavatele.
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Obr. 4: Pᖐíklad zapojení CTM025 se 2 závity pro 12A motor

POZNÁMKA: Zapojení a orientace proudového transformátoru nezávisí na polaritᆰ, ale transformátor 
musí být pᖐipojen na stejnou fázi, která je pᖐivedena na svorku 9 hlídaაe M20.

Obr. 5: Pᖐíklad s 1, 2 a 3 závity
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6.2 Motory s jmenovitým proudem nad 100 A
1. Podívejte se na jmenovitý proud motoru na typovém ᘐtítku motoru.
2. Porovnejte tuto hodnotu s proudem v tabulce 2.
3. V tabulce 2 vyberte primární a sekundární proudový transformátor a pᖐísluᘐný poაet závitᛰ.
Pomᆰr primárního transformátoru musí pᖐesnᆰ odpovídat hodnotám v tabulce, jinak by byly výpoაty výkonu 
hlídaაe nepᖐesné. Ovlivnilo by to odeაtené údaje, nastavení parametrᛰ a podobnᆰ.

Pᖐíklad
• Jmenovitý proud motoru = 260A.
• Hodnota odpovídá ᖐádku 251 - 500A v tabulce 2.
• Výbᆰr:

- primární transformátor 500:5 s jedním závitem (Vodiა z motoru je jednou prota០en primárním transfor-
mátorem.)

- CTM 010 se 2 závity. (Vodiა z primárního transformátoru je dvakrát prota០en otvorem transformátoru 
CTM 010.)

Tab. 2: Tabulka pro výbᆰr proudových transformátorᛰ u motorᛰ s jmenovitým proudem nad 100 A

jmenovitý proud
motoru  / A /

kombinace proudových transformátorᛰ
poაty závitᛰ

101 - 150 150 : 5  +  CTM 010
1     +       2 

151 - 250 250 : 5  +  CTM 010
1     +       2

251 - 500 500 : 5  +  CTM 010
1     +       2

501 - 999 1000 : 5  +  CTM 010
1     +       2

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda byly s hlídaაem M20 objednány a dodány správné proudové transfor-
mátory. V pᖐípadᆰ pochybností se obraᙐte na dodavatele.
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Obr. 6: Pᖐíklad zapojení CTM 010 se 2  závity a primárním transformátorem 500:5 s 1 závitem pro 
260A motor.

POZNÁMKA: Zapojení a orientace proudového transformátoru nezávisí na polaritᆰ, ale transformátor 
musí být pᖐipojen na stejnou fázi, která je pᖐivedena na svorku 9 hlídaაe M20.

7   PROVOZ



13

Pᖐed zahájením programování zkontrolujte, zda jsou svorky hlídaაe kryty pᖐilo០enou plastovou krytkou (pokud 
byla objednána, volitelný doplnᆰk).

7.1  Popis აelního panelu

 

7.2 Struktura oken

ᖀídící svorky:
1 S1 Vstup proudového transformátoru
2 S2 Vstup proudového transformátoru
3 + Analogový výstup
4 - Analogový výstup
5 DIG Externí: RESET nebo AUTO SET

nebo blokování upozornᆰní
6 C Spoleაná pro relé a DIG
7 R1 Hlavní relé poplachu
8 R2 Relé upozornᆰní

LCD displej:
12 Ⴠíslo funkce (okna)
123 Hodnota funkce

Varovný signál
Aktivní zpo០dᆰní pᖐi startu nebo
odezvy nebo აasovaა blokování
Uzamაení parametrᛰ

V Mᆰᖐené napᆰtí
A Mᆰᖐený proud
mA Mᆰᖐený proud
s Mᆰᖐený აas
% Mᆰᖐená hodnota v %

Tlaაítko AUTO SET:
Podr០te tlaაítko po do-
bu 3 sekund pᖐi normál-
ní a stabilní zátᆰ០i, 
abyste provedli automa-
tické nastavení úrovní 
poplachu. Funkce není 
k dispozici, pokud jsou 
uzamაeny parametry. 

Tlaაítko NEXT:
Pᖐechod k dalᘐímu oknu. 
Pokud není po dobu 1 
minuty stisknuto ០ádné 
tlaაítko, na displeji se 
automaticky zobrazí ok-
no 01.Pokud chcete pro-
cházet funkcemi zpᆰt, 
stisknᆰte a dr០te tlaაítko 
ENTER a souაasnᆰ 
stisknᆰte tlaაítko NEXT.

Tlaაítko ENTER:
Potvrzení (ulo០ení) 
zmᆰn.

Tlaაítko RESET:
Odblokování poplachu.

Tlaაítka + / - :
Zvyᘐování a sni០ování 
hodnoty.

Svorky motoru:
9 L1 fáze motoru
11 L2 fáze motoru
12 L3 fáze motoru

Po zapnutí se zobrazí okno 01. Zobrazena bude aktuální 
hodnota zátᆰ០e dle pᖐednastavení hlídaაe. (napᖐíklad 54%)

Pomocí tlaაítka NEXT mᛰ០ete procházet nabídkou funkcí. 
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* Viz. Speciální funkce v kapitole 9, Rozᘐíᖐené funkce

• Okno poplachu 00 se zobrazí pouze tehdy, kdy០ je aktivní poplachový výstup.

aktuální zatí០ení stroje

aktuální napᆰtí motoru

aktuální proud motoru

uzamაení parametrᛰ

volba funkce hlídaაe

hystereze

zpo០dᆰní odezvy relé (R1 a R2) 
pᖐi  pᖐetí០ení

zpo០dᆰní pᖐi startu

hodnota pᖐetí០ení

hodnota upozornᆰní
na pᖐetí០ení

hodnota upozornᆰní na
nedostateაné zatí០ení

hodnota nedostateაného
zatí០ení

interval pᖐetí០ení pᖐi AUTO 
SET

interval upozornᆰní  na 
pᖐetí០ení pᖐi AUTO SET

interval upozornᆰní  na ne-
dost. zatí០ení pᖐi AUTO SET

interval nedostateაného
zatí០ení pᖐi AUTO SET

výrobní
pᖐednastavení

analogový výstup

digitální vstup

relé upozornᆰní
na poplach R2

blokovací აas

poplachové relé
R1

poplach - motor 
bez proudu

zajiᘐtᆰný poplach

poაet fází motoru

jmenovitý výkon
motoru

jmenovitý proud
motoru

upozornᆰní,
poplach

P
ᖀ
E
T
Í
័
E
N
Í
+
N
E
D
O
S
T.

Z
A
T
Í
័
E
N
Í

P
ᖀ
E
T
Í
័
E
N
Í

N
E
D
O
S
T.

Z
A
T 
Í 
័
E
N
Í

1313

12

11

12

11

05

04

03

02

0100

14

21 21

14

22 22

23 23

24 24

36*

35*

34

33

32

31

99

91

41

43

42

61

62

63

64

65*

82

81

funkce relé 

zpo០dᆰní odezvy relé (R1 a R2)
pᖐi nedostateაném zatí០ení

pauza / doba reverzace

poაet pokusᛰ o start (automatický reset)
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• Okno skuteაného zatí០ení 01 se zobrazí po zapnutí.
• Menu mᛰ០ete procházet pomocí tlaაítka NEXT. Pokud chcete procházet funkcemi zpátky, stisknᆰte a dr០te 

tlaაítko ENTER a souაasnᆰ stisknᆰte tlaაítko NEXT.
• Okno Skuteაné zatí០ení (nebo okno poplachu) se automaticky zobrazí, kdy០ po dobu 1 minuty nestisknete 

០ádné tlaაítko.
• Pokud je zapnut Zámek parametrᛰ, zobrazí se pouze okna 00 (je-li aktivní poplach), 01, 02, 03 a 04.
• V oknᆰ 05 se volí funkce hlídaაe - viz აást 8.4.

7.3 Zmᆰna hodnoty
Pᖐíklad: Nastavení jmenovitého proudu motoru v oknᆰ 42.

1. Stisknᆰte tlaაítko NEXT, dokud se nezobrazí okno 42.
2. Stisknᆰte tlaაítko + nebo -, dokud se nezobrazí po០adovaná hodnota (napᖐ. 23 A). Hodnota bliká.
3. Stisknutím tlaაítka ENTER potvrdíte a ulo០íte zmᆰnu. Hodnota pᖐestane blikat.

POZNÁMKA: Pokud NECHCETE hodnotu zmᆰnit, stisknᆰte tlaაítko NEXT.

UPOZORNᆠNÍ: Pᖐed zapnutím napájecího napᆰtí a spuᘐtᆰním motoru stroje zkontrolujte, zda jsou do-
dr០ena veᘐkerá bezpeაnostní opatᖐení, abyste zabránili nebezpeაí úrazu.

8   PROGRAMOVÁNÍ

8.1 Nastavení mᆰᖐící jednotky, kW nebo HP

8.1.1 Volba mᆰᖐící jednotky
Mᆰᖐící jednotku lze nastavit na kW nebo HP, obojí jako absolutní nebo relativní hodnotu. Toto nastavení platí 
pro vᘐechny úrovnᆰ poplachu, jmenovitý výkon motoru a skuteაné zatí០ení zobrazené v oknᆰ 01.

Mᆰᖐící jednotka Zobrazená zátᆰ០
okno 01

Jmenovitý výkon
okno 41

Úrovnᆰ poplachu
okna 11, 12, 13, 14

kilowaty - relativní hodnota (pᖐednast.)* % (pᖐednastaveno) kW (pᖐednastaveno) % (pᖐednastaveno)
Koᒀské síly - absolutní hodnota HP HP HP
Koᒀské síly - relativní hodnota* % HP %
kilowaty - absolutno hodnota kW kW kW

*  Namᆰᖐený výkon na hᖐídeli v % jmenovitého výkonu motoru.

UPOZORNᆠNÍ: Pᖐed zapnutím napájecího napᆰtí a spuᘐtᆰním motoru stroje zkontrolujte, zda jsou do-
dr០ena veᘐkerá bezpeაnostní opatᖐení, abyste zabránili nebezpeაí úrazu.

Programování
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1. Pᖐejdᆰte do okna 01.
2. Stisknᆰte souაasnᆰ na 3 sekundy tlaაítka - a +.
3. Nastaví se dalᘐí mᆰᖐící jednotka a zobrazí se na 2 sekundy (viz pᖐíklad).
Opakováním tohoto postupu nastavíte po០adovanou mᆰᖐící jednotku podle tabulky.

* Namᆰᖐený výkon na hᖐídeli v % jmenovitého výkonu motoru.

8.2 Nastavení jmenovitého výkonu a proudu motoru (okno 41 a 42)

Jmenovitý výkon motoru a jmenovitý proud motoru nastavte v oknech 41 a 42.
Pᖐíklad ᘐtítku motoru:

TYP: T56BN/4 V.Ⴠ.: 948287 Krytí: IP54
Serv: S1 Cos ϕ: 0,78 Is. CI:F
V: Y / D Hz HP kW ot . / min A: Y / D
240 / 415 50 3 2,2 1400 5,6 / 9,4
260 / 440 60 3 2,2 1680 5,8 / 9,1
ASYNCHRONNÍ TᖀÍFÁZOVÝ MOTOR

8.2.1 Programování

1. Pᖐejdᆰte na okno 41 ( pᖐednastavení = 2,2 kW )
2. Tlaაítky - nebo + nastavte jmenovitý výkon motoru dle jeho ᘐtítku.
3. Nastavenou hodnotu ulo០te tlaაítkem ENTER.
4. Pᖐejdᆰte na okno 42 ( pᖐednastavení = 5,6A ).
5. Tlaაítky - nebo + nastavte jmenovitý proud motoru dle jeho ᘐtítku. 
6. Nastavenou hodnotu ulo០te tlaაítkem ENTER.
8.3 Nastavení poაtu fází (okno 43)
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Nastavte poაet fází podle typu motoru. Výchozí nastavení jsou 3 fáze, viz také kapitola 5, Zapojení.

8.3.1 Programování
1. Pᖐejdᆰte na okno 43 ( pᖐednastavení = 3PH )
2. Pokud je motor jednofázový nastavte tlaაítky - nebo + hodnotu 1PH.
3. Nastavenou hodnotu ulo០te tlaაítkem ENTER.

8.4 Funkce hlídaაe (okno 05)

funkce
hlídaაe

zobrazení 
v oknᆰ 05 signalizovaná zatí០ení výstupy relé

( pᖐednastavené )
PᖀETÍ័ENÍ

+
NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ

(pᖐednastaveno)

poplach - pᖐetí០ení
upozornᆰní na pᖐetí០ení
upozornᆰní na nedostateაné zatí០ení
poplach - nedostateაné zatí០ení

relé R1 (NC):  6 - 7
relé R2 (NO):  6 - 8
relé R2 (NO):  6 - 8
relé R1 (NC):  6 - 7

PᖀETÍ័ENÍ poplach - pᖐetí០ení
upozornᆰní na pᖐetí០ení

relé R1 (NC):  6 - 7
relé R2 (NO):  6 - 8

NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ upozornᆰní na nedostateაné zatí០ení
poplach - nedostateაné zatí០ení

relé R2 (NO):  6 - 8
relé R1 (NC):  6 - 7

Pokud jsou pro poplach pᖐi pᖐetí០ení a nedostateაném zatí០ení vy០adována samostatní výstupní relé, pᖐeაtᆰte 
si kapitoly 9 a 12.

Hlídaა pᖐetí០ení a nedostateაného zatí០ení

Programování
1. Pᖐejdᆰte na okno 05. Pᖐednastavení je PᖀETÍ័ENÍ + NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ.
2. Tlaაítky - nebo + zvolte PᖀETÍ័ENÍ nebo NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ.
3. Nastavení ulo០te tlaაítkem ENTER.

PᖀETÍ័ENÍ +                                 NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ               PᖀETÍ័ENÍ
NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ
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Obr. 7: Hlídaა pᖐetí០ení a nedostateაného zatí០ení

8.5 Nastavení zpo០dᆰní startu (okno 31)
Aby nedocházelo bᆰhem startu k faleᘐným poplachᛰm, je tᖐeba nastavit Zpo០dᆰní startu a umo០nit motoru  
stroje rozbᆰhnout se na pracovní otáაky. Také je tᖐeba pᖐekonat zapínací proud.

Programování
1. Urაete dobu v sekundách, po kterou se motor a stroj rozbᆰhnou na pracovní otáაky a zároveᒀ pomine za-
pínací proud. To bude zpo០dᆰní startu.
2. Pᖐejdᆰte do okna 31 (pᖐednastavená hodnota = 2.0 s).
3. Stisknutím tlaაítka - nebo  + nastavte urაené Zpo០dᆰní startu v sekundách.
4. Stisknutím tlaაítka ENTER potvrჰte zmᆰnu.

Pokud je hlídaა pou០it na samonasávacím აerpadle, mo០ná bude také potᖐeba nastavit Zpo០dᆰní startu dosta-
teაnᆰ dlouhé na to, aby se აerpadlo úplnᆰ naplnilo.
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Obr. 8: Zpo០dᆰní startu

8.6 Nastavení úrovní poplachu pomocí automatického nastavení
Pᖐíkaz Auto set zmᆰᖐí (okam០ité) zatí០ení motoru a automaticky nastaví pᖐísluᘐné úrovnᆰ poplachu podle zvo-
lené funkce hlídaაe.

Ochrana
(funkce hlídaაe -

okno 05)
Poplach Intervaly hodnot

(pᖐednastavené)
Intervaly hodnot

(v oknech)

Hranice poplachᛰ
pᖐi pou០ití
AUTO SET

PᖀETÍ័ENÍ

+

NEDOSTATEჀNÉ 
ZATÍ័ENÍ

(pᖐednastaveno)

pᖐetí០ení

upozornᆰní na
pᖐetí០ení

upozornᆰní na
nedost. zatí០.

nedost. zatí០.

16%

8%

8%

16%

21 interval pᖐetí០ení

22 interval upozornᆰní 
na pᖐetí០ení
23 interval upozornᆰní 
na nedost. zatí០ení
24 interval nedosta-
teაného zatí០ení

aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 21
aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 22
aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 23
aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 24

PᖀETÍ័ENÍ
pᖐetí០ení

upozornᆰní na
pᖐetí០ení

16%

8%

21 interval pᖐetí០ení

22 interval upozornᆰní 
na pᖐetí០ení

aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 21
aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 22

NEDOSTATEჀNÉ 
ZATÍ័ENÍ

upozornᆰní na
nedost. zatí០.

nedost. zatí០.

8%

16%

23 interval upozornᆰní 
na nedost. zatí០ení 
24 interval nedosta-
teაného zatí០ení

aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 23
aktuální zátᆰ០ + 
hodnota v oknᆰ 24

Programování
1. Spusᙐte motor stroje a nechte ho bᆰ០et pᖐi normální zátᆰ០i po vyprᘐení doby zpo០dᆰní pᖐi startu.
2. Stisknᆰte na 3 sekundy tlaაítko AUTO SET. Lze to provést pᖐi jakémkoliv zobrazeném oknᆰ.
3. Na displeji se zobrazí „Set“, co០ znaაí, ០e bylo automaticky zmᆰᖐeno aktuální zatí០ení a byly nastaveny 

úrovnᆰ poplachᛰ. Na displeji se opᆰt zobrazí okno 01.
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4. Jsou-li úrovnᆰ poplachᛰ pᖐíliᘐ vysoké nebo pᖐíliᘐ nízké, pozmᆰᒀte pᖐísluᘐné intervaly (viz. tabulka) a znovu 
proveჰte automatické nastavení. Úrovnᆰ poplachᛰ lze nastavit té០ ruაnᆰ - viz. kapitola 9.  

8.7 Nastavení zpo០dᆰní odezvy (okna 32 a 34)
Zpo០dᆰní odezvy umo០ᒀuje, aby stroj zᛰstal po zadanou dobu ve stavu pᖐetí០ení nebo nedostateაného zatí-
០ení, ne០ dojde k aktivaci poplachových relé. Nastavte zpo០dᆰní odezvy pro pᖐetí០ení v oknᆰ 32 (max.) a pro 
nedostateაné zatí០ení v oknᆰ 34. Výchozí hodnota pro obᆰ okna je 0,5 s. Hodnoty je mo០né zvýᘐit, abyste 
zamezili spouᘐtᆰní „faleᘐných poplachᛰ“.

Programování
1. Urაete v sekundách zpo០dᆰní odezvy pro pᖐetí០ení a pro nedostateაné zatí០ení. Tato doba se obvykle 
stanovuje podle konkrétních vlastností a chování dané aplikace. Urაuje jaký maximální აas v sekundách je 
mo០né hlídaný stroj pᖐetí០it აi odlehაit ani០ by mohlo dojít k jeho poᘐkození.
2. Pᖐejdᆰte na okno 32 ( pᖐednastavení = 0,5 s ).
3. Tlaაítky - nebo + nastavte zpo០dᆰní odezvy v sekundách.
4. Nastavenou hodnotu ulo០te tlaაítkem ENTER.

Zpo០dᆰní odezvy pro nedostateაné zatí០ení (min.) se nastaví v oknᆰ 34 podobným zpᛰsobem.

Obr. 9: Zpo០dᆰní odezvy
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9   ROZᘀÍᖀENÉ FUNKCE

9.1 Ruაní nastavení úrovní poplachu (okna 11-14)
Úrovnᆰ poplachu je mo០né nastavit ruაnᆰ, bez pou០ití funkce automatického nastavení. Tyto úrovnᆰ lze rov-
nᆰ០ upravit, napᖐ. jemnᆰ doladit, po provedení automatického nastavení. Viz také kapitoly 4.3 a០ 4.6.

Ochrana
(funkce hlídaაe -

okno 05)

Poplachy
(v oknech) Pᖐednastavení

PᖀETÍ័ENÍ
+

NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ 
(pᖐednastaveno)

11 pᖐetí០ení
12 upozornᆰní na pᖐetí០ení
13 upozornᆰní na nedostateაné zatí០ení
14 nedostateაné zatí០ení

100%
100%

0%
0%

PᖀETÍ័ENÍ 11 pᖐetí០ení
12 upozornᆰní na pᖐetí០ení

100%
100%

NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ 13 upozornᆰní na nedostateაné zatí០ení
14 nedostateაné zatí០ení

0%
0%

Nastavení intervalᛰ (okna 21 - 24)
Intervaly pro automatické nastavení lze mᆰnit ruაnᆰ. Po zmᆰnᆰ je tᖐeba znovu provést automatické nastavení, 
aby byly aktivovány nové hodnoty poplachᛰ.

Ochrana
(funkce hlídaაe -

okno 05)
Okna Pᖐednastavení

PᖀETÍ័ENÍ
+

NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ 
(pᖐednastaveno)

21 interval pᖐetí០ení
22 interval upozornᆰní na pᖐetí០ení
23 interval upozornᆰní na nedostateაné zatí០ení
24 interval nedostateაné zatí០ení

16%
8%
8%

16%

PᖀETÍ័ENÍ 21 interval pᖐetí០ení
22 interval upozornᆰní na pᖐetí០ení

16%
8%

NEDOSTATEჀNÉ ZATÍ័ENÍ 23 interval upozornᆰní nedostateაné zatí០ení
24 interval nedostateაné zatí០ení

8%
16%

Nastavení hystereze (okno 33)
Funkce hystereze hodnoty poplachᛰ pᖐetí០ení აi odlehაení a upozornᆰní zabraᒀuje kmitání poplachových relé  
v pᖐípadᆰ, kdy se zatí០ení stroje pohybuje okolo nastavené hodnoty pᖐetí០ení nebo nedostateაné zatí០ení
nebo upozornᆰní. Tato funkce se normálnᆰ pou០ívá pouze tehdy, pokud je nastavení „Zajiᘐtᆰný poplach“ 
(okno 61) vypnuto (hodnota OFF). Pᖐednastavená hodnota hystereze je 0%.
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Obr. 10: Hystereze

Nastavení zajiᘐtᆰného poplachu (okno 61)
V pᖐípadᆰ, ០e dojde k pᖐetí០ení აi nedostateაnému zatí០ení hlídaného stroje je pᖐi zajiᘐtᆰném poplachu popla-
chové relé R1 stále aktivní, i kdy០ pᖐíაina jeho aktivace pominula.  Zajiᘐtᆰné relé se uvede do výchozího  
stavu:
• tlaაítkem RESET
• externím vynulováním prostᖐednictvím digitálního vstupu (viz. okno 81)
• vypnutím napájení hlídaაe (viz. აást Zapojení)
Pᖐednastavení je OFF - zajiᘐtᆰní je vypnuté.

Nastavení poplachu pᖐi nulovém proudu motoru (okno 62)
Tato funkce aktivuje poplach ve chvíli, kdy proud motoru klesne k nule (62 = on). 
Pᖐednastavení je OFF - pᖐi nulovém proudu motoru není aktivován poplach.

Nastavení výstupᛰ relé (okna 63 a 64 nebo 65)
Výstupní relé R1 a R2 je mo០né nastavit tak, ០e za normálního stavu jsou jejich kontakty NO - rozepnuté nebo 
NC - sepnuté.

Poznámka: Pokud je vypnuto napájení hlídaაe, jsou kontakty obou relé v០dy ve stavu NO - rozepnuto.

Pokud jsou po០adovány samostatné reléové výstupy pro pᖐetí០ení (max., relé R1) a nedostateაné zatí០ení 
(min., relé R2), pᖐeაtᆰte si აást Speciální funkce v kapitole 9 a kapitole 12.

Nastavení digitálního vstupu (okno 81)
Digitální vstup je mo០né nastavit následovnᆰ:

RES: externí odblokování
(pᖐednastaveno) dálkové odblokování zajiᘐtᆰného poplachu

AU: externí AUTO SET provedení automatického nastavení externᆰ

bLO: blokování upozornᆰní funkce zablokování upozornᆰní a spuᘐtᆰní აasovaაe zablokování. Pokud je 
vstup aktivní, je upozornᆰní blokováno, tedy relé R2 nespíná. Viz. okno 82. 



23

Nastavení აasovaაe zablokování (okno 82)
Nastavení აasu blokování upozornᆰní, tedy relé R2, který zaაne plynout po zruᘐení externího pᖐíkazu bloko-
vání upozornᆰní (bLO). (Viz. okno 81). Pᖐednastavená hodnota je 0,0 sekund.

Obr. 11: Blokovací აas

Nastavení analogového výstupu (okno 91)
Analogový výstup poskytuje analogový signál 0 - 20mA nebo 4 - 20mA, který je úmᆰrný výkonu na hᖐídeli 
motoru. Signál lze invertovat (20-0mA nebo 20-4mA). Plný rozsah signálu: jmenovitý výkon motoru, viz. obr. 
12. Chcete-li nastavit výkonový rozsah აi mᆰᖐítko, podívejte se na obr. 13.

Obr. 12: Analogový výstup.
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Nastavení rozsahu zatí០ení analogového výstupu (okno 92-93)
V oknech 92 a 93 je mo០né nastavit plný rozsah analogového výstupu podle skuteაného minimálního a ma-
ximálního zatí០ení stroje.

1. V oknᆰ 91 stisknᆰte na 2 sekundy tlaაítka RESET a +, na displeji se objeví symbol on. Nyní jsou okna 92
a 93 aktivní.

Obr. 13: Pᖐíklad nastavení rozsahu analogového výstupu

2. V oknᆰ 92 nastavte nejni០ᘐí hodnotu zatí០ení (napᖐ. 20%).
3. V oknᆰ 93 nastavte nejvyᘐᘐí hodnotu zatí០ení (napᖐ. 70%).
Plný rozsah analogového výstupu je nyní nastaven na interval zatí០ení od 20 do 70 %. Viz. obr. 13. 
Vypnutí funkce: V oknᆰ 91 stisknᆰte na 2 sekundy tlaაítka RESET a +, po nᆰkolika sekundách se objeví nápis 
OFF“. Okna 92 a 93 jsou nyní neaktivní.

Uzamაení parametrᛰ (okno 04)
Aby nebylo mo០né nechtᆰnᆰ mᆰnit nastavení parametrᛰ, lze naprogramované hodnoty uzamknout zadáním 
kódu „369“ v oknᆰ 04. Potom je mo០né pouze kontrolovat promᆰnné hodnoty motoru - zátᆰ០ 01, napᆰtí 02 a 
proud 03. Hlídaა odemkneme opᆰtovným zadáním kódu „369“ v oknᆰ 04. Pᖐi uzamაených parametrech je 
zablokováno tlaაítko AUTO SET. Automatické nastavení prostᖐednictvím digitálního vstupu je v០dy aktivní, 
pokud je v oknᆰ 81 nastavena hodnota AU (automatické nastavení).

Poznámka“ Ve vᘐech oknech je zobrazen symbol zámku.  
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Obnovení pᖐednastavených hodnot (okno 99)
Pᖐednastavené hodnoty z výroby obnovíte zadáním hodnoty „dEF“ v oknᆰ 99. Pokud je v oknᆰ 99 zobrazena 
hodnota „USr“, znaაí to, ០e nastavení byla zmᆰnᆰna u០ivatelem.

Zobrazení zprávy o poplachu (okno 00)
Ve stavu poplachu se automaticky zobrazí okno 00. Okno signalizuje následující poplachové stavy. Okno 00
v០dy bliká. 

Po zapnutí hlídaაe probᆰhne kontrola napᆰtí na fázích L1, L2 a L3. Kdy០ je zjiᘐtᆰno chybné napᆰtí, je ohláᘐen 
poplach LU (podpᆰtí) nebo OU (pᖐepᆰtí). Nedojde k ohláᘐení ani k aktivaci ០ádného reléového poplachu.
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Speciální funkce (okna 35, 36 a 65)
Speciální funkce jsou samostatná relé pro poplach nebo zastavení pᖐi pᖐetí០ení nebo nedostateაném zatí០ení, 
poაet pokusᛰ o start a funkci reverzace s poაtem pokusᛰ o start:

• tlaაítkem RESET
• Okno 65 = 0, normální M20
• Okno 65 = 1, samostatná relé pro poplach na základᆰ pᖐetí០ení nebo nedostateაného zatí០ení (DLM)
• Okno 65 = 2, funkce reverzace

Obr. 14: Okno 65 a funkce relé

Ve vᘐech tᖐech pᖐípadech lze v oknᆰ 36 nastavit poაet pokusᛰ o start po hlavním poplachu. V oknᆰ 35 lze 
nastavit dobu mezi jednotlivými pokusy o start. Tato doba se rovnᆰ០ pou០ívá jako doba, po kterou bᆰ០í motor 
obrácenᆰ, kdy០ je hodnota okna 65 rovna 2. Pokud dojde pᖐi bᆰhu opaაným smᆰrem k „zablokování“, hlídaა 
M20 okam០itᆰ zastaví motor a nebude se ji០ znovu pokouᘐet o nastartování, dokud nebude vynulován po-
plach.
Funkci reverzace lze vyu០ít k obrácení chodu napᖐ. ᘐroubového dopravníku nebo აerpadla, kdy០ dojde k jejich 
„zaseknutí“. Reverzací chodu motoru mᛰ០e blok odstranit. Pokud k uvolnᆰní materiálu nestaაí jeden cyklus 
reverzace, hlídaა M20 zopakuje tuto operaci maximálnᆰ 5krát (okno 36, poაet pokusᛰ o start 0-5). 
Relé R1 = chod dopᖐedu, relé R2 = chod dozadu.

POZNÁMKA: Speciální zacházení s analogovým výstupem v re០imu reverzace je popsáno dále.

Analogový výstup pᖐejde na maximální hodnotu, napᖐ. 20 mA, po absolvování povoleného poაtu pokusᛰ o 
start. Nebo kdy០ pᖐi chodu v re០imu reverzace (okno 65 = 2) dojde k pᖐetí០ení.

Vynulování poplachu
Resetováním pᖐístroje dojde k vynulování poაitadla pokusᛰ o start (je mo០né provádᆰt nové pokusy o start).

POZNÁMKA: K dosa០ení výᘐe uvedeného výsledku je tᖐeba nainstalovat spouᘐtᆰა motoru pro chod 
dopᖐedu i dozadu. Podívejte se na obr. 15 Pᖐíklad zapojení se spouᘐtᆰაem motoru pro chod dopᖐedu i 
dozadu (stykaაem).
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Obr. 15: Pᖐíklad zapojení se spouᘐtᆰაem motoru pro chod dopᖐedu i dozadu (pomocí stykaაᛰ).

POZNÁMKA: Na obr. 15 nesmí být relé R1 a R2 (následnᆰ K1 a K2) sepnuta souაasnᆰ, proto០e by doᘐlo 
ke zkratu. Proto je dᛰle០ité, aby pᖐed pᖐipojením relé ke stykaაi byla hodnota okna 65 = 2.
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Alternativní pomocný obvod

Obr. 16: Pᖐíklad pomocného obvodu pᖐi pou០ití DC napᆰtí.

Výᘐe uvedený pᖐíklad lze pou០ít, pouze s dostateაným DC napᆰtím (max. vᘐak 48VDC).
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10   PROBLÉMY A JEJICH ODSTRAᑰOVÁNÍ

Zkontrolujte, zda byla instalace správnᆰ provedena, tj.napᖐíklad zkontrolujte svorky a zda byly správnᆰ obna-
០eny kabely. Hlídaა se nijak neudr០uje. Pᖐesto vᘐak pravidelnᆰ kontrolujte zapojení a svorky apod.

Problém ᖀeᘐení
Okno 01 stále zobrazuje nulovou 
zátᆰ០, dokonce i kdy០ je motor 
v chodu.

- Zkontrolujte pᖐipojení proudových transformátorᛰ.
- Zkontrolujte, zdaje hodnota jmenovitého výkonu motoru zadaná
v oknᆰ 41 stejná jako hodnota na ᘐtítku motoru.

- Zkontrolujte, zda je v oknᆰ 03 zobrazena hodnota fázového proudu
odpovídající jmenovitému proudu motoru.

V oknᆰ 01 se pᖐi bᆰhu motoru zobra-
zuje nesprávná hodnota výkonu.

- Zkontrolujte, zda motor není pro danou aplikaci pᖐedimenzovaný;
zkontrolujte mᆰᖐící vedení a pᖐevodový pomᆰr transformátorᛰ.

- Zkontrolujte, zda je motor bᆰhem normálního provozu zatí០en.
- Zkontrolujte, zda je zmᆰna v zatí០ení motoru vᆰtᘐí ne០ 3 % 
(okno 01).

- Zkontrolujte, zda je proudový transformátor pᖐipojen na fázi L1.
V oknᆰ 03 je zobrazena nesprávná 
hodnota fázového proudu.

- Zkontrolujte, zda byl správnᆰ vybrán proudový transformátor podle
tabulek 1 a 2.

- Zkontrolujte, zda poაet závitᛰ odpovídá hodnotám v tabulkách 1 a 2.
- Zkontrolujte, zda je hodnota proudu motoru zadaná v oknᆰ 42 stejná
jako hodnota proudu na ᘐtítku motoru.

Hlídaა nikdy nehlásí poplach. - Zkontrolujte, zda je v oknᆰ 01 zobrazena hodnota vᆰtᘐí ne០ nula.
- Zkontrolujte hodnoty poplachᛰ v oknech 11 a០ 14. Pokud nejsou
správné, upravte intervaly a proveჰte automatické nastavení.

Hlídaა neustále hlásí poplach - Zkontrolujte hodnoty poplachᛰ v oknech 11 a០ 14. Pokud nejsou
správné, upravte intervaly a proveჰte automatické nastavení.

- Zkontrolujte, zda je hlídaა naprogramován na „zajiᘐtᆰný poplach“
(okno 61 = on).
Je-li tomu tak, vynulujte hlídaა stisknutím tlaაítka RESET.

V oknᆰ 00 je zobrazena hodnota „LU“ 
nebo „OU“, tedy poplach zpᛰsobený 
podpᆰtím nebo pᖐepᆰtím.

- Vypnᆰte napájení hlídaაe a zkontrolujte, zda napájecí napᆰtí
odpovídá napᆰᙐovému rozsahu na ᘐtítku hlídaაe.

V oknᆰ 01 je zobrazena hodnota 
„oor“. Poplach zpᛰsobený hodnotou 
mimo rozsah. 

- Mᆰᖐený výkon na hᖐídeli motoru je vyᘐᘐí ne០ 125% jmenovitého
výkonu motoru naprogramovaného v oknᆰ 41.

V oknᆰ 03 je zobrazena hodnota 
„oor“. Poplach zpᛰsobený hodnotou 
mimo rozsah.

- Mᆰᖐený proud motoru je vyᘐᘐí ne០ 125% jmenovitého proudu motoru
naprogramovaného v oknᆰ 42.

Není detekováno pᖐepᆰtí a podpᆰtí. - Pᖐepᆰtí a podpᆰtí je detekováno pouze pᖐi zapnutí hlídaაe a nikoli
 bᆰhem trvalého provozu. Relé neprovedou vypnutí, pouze se 
 zobrazí indikace na displeji.

Poplachová relé nespínají. - Zkontrolujte, zda je odstranᆰno propojení svorek 6 a 7 podle oddílu
„Zapojení“.

Nezobrazují se vᘐechna okna. - Kdy០ jsou pou០ity speciální funkce (okna 35, 65 atd.), nezobrazují
se blokovaná okna pro nastavení.
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11   TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmᆰry  ( ᘀxVxH ) 45 x 90 x 115 mm

 
Instalace na 35 mm DIN liᘐtu nebo do adaptéru EL-FI/Kit.1
Váha 0,3 kg
Napájecí napᆰtí (±10 %) 1x100-240 VAC, 3x100-240 VAC, 3x380-500 VAC, 3x525-690 VAC
Frekvence 50 nebo 60 Hz

Proudový vstup odpovídá proudovým transformátorᛰm CTM010, 025, 050 a 100 
(je-li jmenovitý proud >100 A, CTM010 + dalᘐí transformátor)

Vlastní spotᖐeba energie Max. 6 VA
Zpo០dᆰní pᖐi startu 1 – 999 s
Hystereze 0 – 50 % jmenovitého výkonu motoru
Zpo០dᆰní relé pᖐi pᖐetí០ení 0,1 - 500 s
Zpo០dᆰní relé pᖐi nedostateა. zatí០ení 0,1 - 500 s
Kontakty výstupních relé 5 A / 240 VAC  AC1,  1,5 A / 240 VAC  AC12
Analogový výstup max. zátᆰ០ 500 Ω

Digitální vstup max. 240 VAC nebo 48 VDC. High: > 24 VAC/DC. Low: < 1 VAC/DC.
Reset  > 50 ms

Jiᘐtᆰní vᘐech pᖐívodᛰ do hlídaაe max. 10A

Prᛰᖐez vodiაᛰ do svorek hlídaაe Pouze mᆰdᆰný vodiა o teplotᆰ do 75°C. Prᛰᖐez 0,2 - 4 mm2 plný vodiა,  
0,2 - 2,5 mm2 lanko. Obna០ená délka 8 mm.

Pevnost svorek 0,56 - 0,79 Nm

Pᖐesnost ±2 %, ±1 digit pᖐi cos ϕ > 0,5; bez ohledu na proudový transformátor;
pᖐi teplotᆰ + 20 °C

Opakování ±1 digit 24 hodin; + 20 °C
Vliv teploty Max. 0,1% / °C
Okolní teplota pᖐi provozu od  -20°C  do +50 °C
Skladovací teplota od  -30°C  do +80 °C
Krytí IP20
Schváleno CE (do 690VAC), UL a cUL (jen do 600VAC)

EU schválení
EMC EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 61000-6-2
Elektrická bezpeაnost IEC 947-5-1
Jmenovité izolaაní napᆰtí 690V
Jmenovité zkuᘐební napᆰtí 4000V
Stupeᒀ zneაiᘐtᆰní 2
Svorky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 jsou základním zpᛰsobem izolovány od svorek sítᆰ. Svorky 3 a 4 jsou základním zpᛰ-
sobem izolovány od svorek 5, 6, 7 a 8.
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Demontá០ a likvidace
Skᖐíᒀ je vyrobena z recyklovatelného plastu PC/ABS. Desky s obvody obsahují malé mno០ství cínu a olova. 
Pᖐi likvidaci jednotlivých აástí je tᖐeba postupovat podle pᖐísluᘐných místních pᖐedpisᛰ.

12   PARAMETRY OKEN

Okno Funkce Rozsah Výrobní
pᖐednastavení

Vlastní
nastavení Symbol

00 indikace poplachu

01

mᆰᖐený výkon stroje 
v % jmenovitého výkonu
mᆰᖐený výkon stroje v kW
mᆰᖐený výkon stroje 
v % jmenovitého výkonu
mᆰᖐený výkon stroje v HP

0 - 125

0 - 745

0 - 125

0 - 999

%

kW

%

02 mᆰᖐené napájecí napᆰtí 90 – 760V V
03 mᆰᖐený proud motoru 0,00 – 999A A
04 uzamაení parametrᛰ 0 – 999

05 funkce hlídaაe
pᖐetí០ení + nedost.zatí០.

pᖐetí០ení
nedostateაné zatí០ení

pᖐetí០ení + nedosta-
teაné zatí០ení

11 hodnota poplachu pᖐetí០ení
( relé R1 )

0 - 125
0 - 745
0 - 125
0 - 999

100
2,2
100

3

%
kW
%

12
hodnota upozornᆰní na
pᖐetí០ení
( relé R2 )

0 - 125
0 - 745
0 - 125
0 - 999

100
2,2
100

3

%
kW
%

13
hodnota upozornᆰní na
nedostateაné zatí០ení 
( relé R2 )

0 - 125
0 - 745
0 - 125
0 - 999

0
0
0
0

%
kW
%

14
hodnota poplachu 
nedostateაného zatí០ení
( relé R1 )

0 - 125
0 - 745
0 - 125
0 - 999

0
0
0
0

%
kW
%

21 interval poplachu pᖐetí០ení
pᖐi AUTO SET 0 - 100 16 %

22 interval upozornᆰní na
pᖐetí០ení pᖐi AUTO SET 0 - 100 8 %

23 interval upozornᆰní na nedost.
zatí០ení pᖐi AUTO SET 0 - 100 8 %

24 interval poplachu nedost. 
zatí០ení pᖐi AUTO SET 0 - 100 16 %
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Okno Funkce Rozsah Výrobní
pᖐednastavení

Vlastní
nastavení Symbol

31 zpo០dᆰní pᖐi startu 1 - 999 2 s

32 zpo០dᆰní odezvy R1 a R2
pᖐi pᖐetí០ení 0,1 – 500 s 0,5 s

33 Hystereze 0 – 50 0 %

34 zpo០dᆰní odezvy R1 a R2 pᖐi 
nedostateაném zatí០ení 0,1 – 500 s 0,5 s

35* pauza mezi starty nebo
doba reverzace 3 - 90 5 s

36* poაet pokusᛰ  o start 0 – 5 0 %

41 jmenovitý výkon motoru v kW
jmenovitý výkon motoru v HP

0,10 - 745
0,13 - 999

2,2
3 kW

42 jmenovitý proud motoru 0,01 - 999 5,6 A
43 motor 1-fázový / 3-fázový 1PH / 3PH 3PH
61 poplach zajiᘐtᆰný / odjiᘐtᆰný on / OFF OFF

62 poplach nejde-li do motoru
proud   ano / ne on / OFF OFF

63 relé poplachu R1 je normálnᆰ
sepnuté / odpadlé nc / no nc

64 relé upozornᆰní R2 je 
normálnᆰ  sepnuté / odpadlé nc / no no

65 funkce relé
0 = M20
1 = DLM

2 = Reverzace
0

81 digitální vstup rES / AU / bLo rES
82 blokovací აas 0,0 - 90 0,0 s
91 analogový výstup 0.20 / 4.20 / 20.0 / 20.4 0.20

92** min. výkon stroje na poაátku 
intervalu analogového výstupu 0 - 100

93** max. výkon stroje na konci 
intervalu analogového výstupu 0 - 125

99 pᖐednastavené hodnoty
neobnovit / obnovit dEF / USr dEF

 * Viz აást Speciální funkce v kapitole 9.
** Viz აást Nastavení rozsahu analogového výstupu v kapitole 9.
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13   DALᘀÍ INFORMACE

Návod platí pro následující model:
Emotron M20 (od verze softwaru R3a)
Ⴠíslo dokumentu: 01-2551-01
Verze dokumentu: r3
Datum vydání: 15. 6. 2007

Spoleაnost Emotron AB si vyhrazuje právo zmᆰnit technické údaje výrobku bez pᖐedchozího upozornᆰní. 
័ádná აást tohoto dokumentu nesmí být reprodukována bez souhlasu spoleაnosti Emotron AB.
Dalᘐí informace získáte u svého místního prodejce nebo na adrese: www.emotron.com.

Chránᆰno patenty SE 9703952-3, SE 1027759 a US 6879260.

Pᖐeklad a úprava: únor 2008

 

 

Zastúpenie v SR:             VENIO, s.r.o., Karmínová 1092/3, 010 03 Žilina

kontakt:                             tel.: +421 949 130 270, e-mail: venio@venio.sk, web: www.venio.sk 

 


