
iStart to zaawansowany soft-start trÛjfa-
zowy. Sterowanie silnikiem moøe od-
bywaÊ siÍ w trzech lub dwÛch fazach.

W przypadku sterowania dwufazowego
trzecia faza przechodzi przez soft-start,
ktÛry nie steruje jej prπdem i napiÍciem.
Rozwiπzanie to jest taÒsze i wykorzysty-
wane w wiÍkszoúci niewymagajπcych apli-
kacji ñ gdy konieczne jest sterowanie mo-
mentem obrotowym ñ oraz do normalnych
rozruchÛw duøych mocy silnikÛw.
W przypadku sterowania w trzech fazach
moøna skorzystaÊ z po≥πczenia wewnπtrz
obwodu w trÛjkπt (In Delta), dziÍki czemu
przez soft-start przep≥ynie tylko 58% prπ-
du po≥πczenia w szereg. Wobec czego
moøna zastosowaÊ mniejszy soft-start, ob-
niøajπc jednoczeúnie koszty.

Wyposaøenie

Panel sterowania soft-startu iStart sk≥ada
siÍ z zestawu klawiszy funkcyjnych, wy-
úwietlacza LCD ñ obs≥ugujπcego wielojÍ-
zyczne menu ñ oraz diod sygnalizujπcych
stany pracy. Uøytkownik ma moøliwoúÊ
wyboru nastaw w trzech trybach: Basic,
Professional i Expert. W zaleønoúci od ro-
dzaju aplikacji moøna wybraÊ proste usta-
wienia dla ma≥o wymagajπcych urzπdzeÒ
lub bardziej zaawansowane w przypadku
aplikacji z ciÍøkim rozruchem lub d≥ugim
czasem rozruchu. Urzπdzenie wyposaøone
jest w uk≥ad wewnÍtrznego bypassu, kon-
trolowanego poprzez specjalny mikrokon-

troler. Przekaüniki bypassu zostajπ za-
mkniÍte po zakoÒczeniu procesu rozruchu,
eliminujπc w ten sposÛb wydzielanie cie-
p≥a i oszczÍdzajπc energiÍ. Uk≥ady iStart
zosta≥y zoptymalizowane do wspÛ≥pracy
z wysokosprawnymi silnikami (IE3). No-

woczesne opcje komunikacyjne umoøli-
wiajπ po≥πczenie z zewnÍtrznymi systema-
mi nadzoru i sterowania, z wykorzysta-
niem najpopularniejszych protoko≥Ûw ko-
munikacyjnych (opcja) ñ Modbus RS-
-485/RS-232, Profibus, ProfiNet, Device-
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Nowy cyfrowy model soft-startu iStart firmy Solcon zosta≥ zaprojektowany z myúlπ o spe≥nie-
niu wysokich wymagaÒ wspÛ≥czesnych maszyn i urzπdzeÒ. Urzπdzenie charakteryzuje siÍ za-
awansowanymi funkcjami, ≥atwoúciπ montaøu i prostotπ obs≥ugi. Ulepszone charakterystyki
rozruchu i hamowania czyniπ go kompleksowym rozwiπzaniem dla wiÍkszoúci aplikacji. iStart
oferuje szeroki typoszereg mocy dla 3-fazowych klatkowych silnikÛw asynchronicznych w za-
kresie od 4 do 630 kW (8-1100 A / 400 V). Dystrybutorem produkty w Polsce jest firma CES.

Rys. 1. Nowy cyfrowy model soft-startu iStart charakteryzuje siÍ zaawansowanymi funkcjami, ≥atwo-
úciπ montaøu i prostotπ obs≥ugi



Net. W soft-starcie wbudowano rejestrator
zdarzeÒ Real-time dostarczajπcy informa-
cjÍ o 99 wydarzeniach i wy≥πczeniach. Re-
jestrowane sπ miedzy innymi rozruchy, ha-
mowania, w≥πczenia bypassu i inne zdarze-
nia ñ dziÍki ktÛrym na bieøπco moøna mo-
nitorowaÊ pracÍ urzπdzenia. Dodatkowo
do dyspozycji dostÍpne sπ definiowane
przez uøytkownika pomiary i monitoring
3-fazowych napiÍÊ, prπdÛw oraz wspÛ≥-
czynnika mocy.

Opcje

iStart oferuje wiele dodatkowych opcji
zwiÍkszajπcych jego moøliwoúci. Sπ to m.in.:

ï dodatkowe karty rozszerzeÒ ñ wyjúcia
analogowe, wejúcia termistorowe
3xRTD, przekaüniki pomocnicze. W za-
leønoúci od potrzeb moøna wybraÊ uni-
wersalne wartoúci napiÍcia sterujπcego:
110-220 V AC/DC (rozmiary A, B, C),

ï moøliwoúÊ pod≥πczenia zewnÍtrznego
wyúwietlacza, dziÍki czemu moøna za-
budowaÊ soft-start w szafie i nadal moni-
torowaÊ oraz programowaÊ go bez otwie-
rania obudowy,

ï opcja wyposaøenia w dodatkowe wenty-
latory w wersji Plug and play dla zwiÍk-
szenia moøliwoúci soft-startu ñ m.in.
zwiÍkszenie liczby rozruchÛw na godzi-
nÍ, wyd≥uøenie czasu rozruchu dla apli-
kacji z duøπ bezw≥adnoúciπ,

ï moøliwoúÊ pracy w agresywnym/koro-
zyjnym úrodowisku oraz odpornoúÊ na
wilgoÊ i py≥, dziÍki dodatkowej warstwie
ochronnej na elementach elektronicz-
nych,

ï tester izolacji silnia ñ rozwiπzanie w za-
≥oøeniu dedykowane do aplikacji pomp
g≥Íbinowych, silnikÛw zainstalowanych
w bardzo ciÍøkich warunkach pracy itp.
Uk≥ad pomiarowy mierzy izolacjÍ silni-
ka, kiedy ten jest w spoczynku (nie pra-
cuje).

Zabezpieczenia 
silnika i soft-startu

Producent wyposaøy≥ iStart w komplek-
sowy pakiet zabezpieczeÒ silnikÛw. W je-
go sk≥ad wchodzπ:

ï zabezpieczenie przed zbyt duøπ liczbπ
rozruchÛw,

ï zabezpieczenie przed zbyt d≥ugim rozru-
chem (utyk silnika),

ï elektroniczne zabezpieczenie nadprπdo-
we,

ï zabezpieczenie podprπdowe,

ï zabezpieczenie pod/nad napiÍciowe oraz
utraty zasilania,

ï zabezpieczenie utraty fazy i z≥ej sekwen-
cji fazowej,

ï zabezpieczenie ziemnozwarciowe,

ï zabezpieczenie przed niezrÛwnowaøe-
niem prπdowym,

ï utrata obciπøenia (silnik od≥πczony),

ï zabezpieczenie zwartych tyrystorÛw,

ï zabezpieczenie przed przekroczeniem
temperatury soft-startu,

ï zabezpieczenie b≥Ídu zewnÍtrznego (pro-
gramowalne wejúcie).

Rozruch i hamowanie

iStart zawiera w sobie inteligentny pro-
gram kontroli pracy pomp, ktÛry umoøli-
wia wybÛr pomiÍdzy trzema specjalnymi,
dynamicznymi krzywymi rozruchowymi
i hamowania oraz momentu. Zapewnia to
zmniejszenie wartoúci szczytowej momen-
tu oraz zapobiega nag≥emu utykowi silni-
ka, eliminujπc efekt Ñm≥ota wodnegoî
i uszkodzenia systemu rur. Kolejnπ waønπ
funkcjÍ spe≥nia Kick start ñ czyli podbicie
prπdu poczπtkowego przy ciÍøkich rozru-
chach. Funkcja Jog ñ praca wolnobieøna
z rewersem ñ daje moøliwoúÊ pozycjono-
wania elementÛw w danym procesie i wy-
korzystywana jest miÍdzy innymi w ta-
úmociπgach, düwigach itp.

Zastosowanie

Soft-starty iStart sπ urzπdzeniami uni-
wersalnymi i wszechstronnymi. Znajdujπ
zastosowanie w wielu ga≥Íziach przemy-
s≥u oraz aplikacjach takich jak:

ï pompy (wodociπgi i przemys≥),

ï kompresory,

ï przenoúniki i transportery,

ï mieszad≥a, kruszarki i miksery,

ï wentylatory i dmuchawy,

ï pompy hydrauliczne,

ï starty z miÍkkich ürÛde≥ zasilania (gene-
ratory diesla itp.).
Przeznaczone sπ do pracy z 3-fazowymi

klatkowymi silnikami asynchronicznymi.

mgr inø. Kamil Postawa
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Rys. 2. Grupa softstartÛw iStart obejmuje typoszereg mocy dla 3-fazowych klatkowych silnikÛw
asynchronicznych w zakresie od 4 do 630 kW
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