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1. INTRODUCERE

Panoul de control KP308V1.0.1 prezintă funcţii precum pornirea şi oprirea generatorului manual /
de  la  distanţă,  măsurarea  datelor,  alarme  şi  protecţie.  KP308V1.0.1  poate  afişa  date  privind
funcţionarea şi alarmele generatorului pe un ecran LED în cinci cifre. O interfaţă RS232 cu un
calculator gazdă poate porni şi opri generatorul şi poate afişa informaţii privind funcţionarea în
timp real  pe calculatorul  gazdă. Software-ul  calculatorului  are o interfaţă în limbile Chineză şi
Engleză.  De asemenea,  este disponibilă  o interfaţă S485 pentru monitorizare şi  control  de la
distanţă.

2. EXPLICAREA DENUMIRII MODELULUI

3. PERFORMANŢE ŞI AVANTAJE
Principalele caracteristici:

➢ Panou de control cu microprocesor, integrare mai înaltă a hardware-ului, nivel de încredere
ridicat;

➢ Ecran LED cu cinci numere digitale; tastă pentru testare convenabilă;
➢ Pornirea şi oprirea generatorului manual / de la distanţă;
➢ Interfaţă  RS232  cu  un  calculator  pentru  funcţionarea  şi  monitorizarea  generatorului;

interfaţa RS485 pentru a monitoriza de la distanţă generatorului;
➢ Aplicabil  la  trifazat  4-linii,  trifazat  3-linii,  monofazat  2-linii  şi  tensiune dublă  şi  surse  de

putere selective cu tensiune dublă.
➢ Monitorizează şi afişează tensiunea trifazată, curentul trifazat, frecvenţa, turaţia motorului şi

tensiunea acumulatorului;
➢ Funcţie de detectare a erorii  incluzând supratensiune, tensiune minimă, suprafrecvenţă,

frecvenţă minimă, supraturaţie, turaţie joasă, supracurent şi eroare la încărcare;
➢ Protecţie împotriva temperaturii ridicate a lichidului de răcire şi a presiunii joase a uleiului;
➢ Toate interfeţele de ieşire sunt relee de ieşire;
➢ Meniul "Parameters Set": parametrii pot fi setaţi de către utilizator prin intermediul panoului

de control  sau calculatorului.  Toţi  parametrii  sunt stocaţi  în memoria flash internă astfel
încât aceştia nu se vor pierde când este întreruptă alimentarea electrică. Toţi parametrii pot
fi reglaţi de la panoul frontal sau prin intermediul interfeţei RS232 de la calculator.

➢ Condiţii multiple pentru pornirea de succes trebuie selectate. (frecvenţa de ieşire CA mai
mult decât frecvenţa de declanşare, turaţia motorului mai mult decât turaţia de declanşare,
semnal de întârziere presiune de ulei joasă);

➢ Tensiune de lucru: 8-35V CC, adaptabilă la diferiţi acumulatori;
➢ Interfata de comunicare RS232/RS485, operarea si monitorizarea prin PC poate fi realizata

prin protocolul de comunicare MODBUS.
➢ Funcţia memento pentru întreţinere (filtru combustibil, filtru de aer, filtru de ulei);
➢ Toţi  parametrii  folosesc reglaj  digital  în  schimbul  reglajului  analogic  normal  al  potenţio-

metrului pentru creşte stabilitatea şi fiabilitatea;
➢ Alarmele erorilor sunt înregistrate până la ştergerea manuală.
➢ Configuraţia de copiere a sistemului şi cea de restabilire a sistemului asigură faptul că sis-

temul poate fi recuperat în cazul în care acesta a fost schimbat sau pierdut din greşeală.
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➢ Structura modulară, carcasa ABS ignifugă, borne uşor de conectat, instalare încorporată,
structură compactă şi uşor de instalat.

4. SPECIFICAŢII TEHNICE

Tensiune de lucru 8 ~ 35V CC sursa de alimentare continua

Nivel de precizie 0.5%

Măsurare tensiune Tensiune de fază: 15 ~ 290V RMS
Tensiune de linie:  25 ~ 500V

Nivel de precizie: 2.0

Curent Curent primar:
1A – 900A (Configurabil)

Curent secundar:
5mA

Nivel de precizie:
2%

Frecvenţă Interval frecvenţă:
10Hz ~ 70Hz 

Nivel de precizie:
1%

Măsurare rotaţie Interval tensiune:
5V - 50V

Frecvenţa max.:
10000Hz

Dinte volant:
1-500 (Configurabil)

Nivel de precizie:
1%

Indicatori de ieşire Releu de ieşire combustibil:
15A/12V CC

Releu de ieşire pornire:
15A/12V CC

Temperatura ambientală -20ºC ~ 70ºC

Temperatura depozitare -30ºC ~ 80º  C
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5. FUNCŢIONARE
5.1. Funcţia tastelor

NOTĂ:
1. Când generatorul  este oprit  şi  în  modul  "Manual",  apăsaţi      şi    simultan timp de 5

secunde, parola pentru modul "Test"                    este afişată. Dacă utilizatorul nu introduce
parola corectă în 60 de secunde, sistemul va ieşi automat din meniul  parolei şi intră în
meniul System Operation.

2. În meniul "Parameters Set", apăsaţi     ,       şi     simultan timp de 5 secunde pentru a face
un back-up la actualul sistem, iar ecranul va afişa "Backup" timp de 2 secunde.

3. Cand generatorul este oprit şi în modul "Manual", apăsaţi     ,     şi    pentru 5 secunde
pentru restabili sistemul, iar ecranul va afişa "Reset" timp de 2 secunde.

4. În modul "Oil Filter Running Time", apăsaţi     pentru 5 secunde pentru a şterge şi reseta
alarma pentru întreţinere filtru de ulei.

5. În modul "Fuel Filter Running Time", apăsaţi      pentru 5 secunde pentru a şterge şi reseta
alarma pentru întreţinere filtru de combustibil.

6. În modul "Air Filter Running Time", apăsaţi    pentru 5 secunde pentru a şterge şi reseta
alarma pentru întreţinere filtru de aer.

7. Apăsaţi     şi      pentru 5 secunde până semnalul se aprinde intermitent, indicând faptul că
sistemul a blocat câteva funcţii de protecţie (protecţie pentru supra/sub frecvenţă, supra/
sub tensiune, suprasarcină curent); după care apăsaţi      şi       timp de 5 secunde până
când se stinge semnalul  intermitent,  indicând faptul  că  sistemul  a  restabilit  funcţiile  de
protecţie (protecţie pentru supra/sub frecvenţă, supra/ sub tensiune, suprasarcină curent).
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5.2. Prezentarea panoului de control

5.2.1. Display-ul principal
Apăsaţi     pentru a afişa în succesiune tensiunea, curentul, frecvenţa, rotaţia, tensiunea acumula-
torului, timpul de funcţionare şi timpul de întreţinere.

NOTĂ: Tensiunea de încărcare a acumulatorului, starea de intrare/ieşire a valorii de comutare şi
starea de temporizare a sistemului sunt, de asemenea, disponibile cu portul RS232.

LED-ul de indicare a stării de operare
Starea generatorului şi modul de lucru vor fi afişate pe panoul LED.
Când generatorul este oprit, se va aprinde      .
Când generatorul este în modul "Manual", se va aprinde      .
Când generatorul este în modul de lucru de la distanţă, se va aprinde      .
Când parametrii sunt normali, se va aprinde indicatorul RUN [Parametrii sunt normali].

Afişarea digitală a stării de operare
Daca panoul de control este pornit, afisarea digitala va indica numarul versiunii panoului:

Afişarea digitală indica starea generatorului
În cazul în care generatorul comută la următoarea stare, indicatorul va afişa starea generatorului:

• Pornire (Start):
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• Temporizator oprire (Stopping delay):

Apăsaţi      pentru a afişa parametrul de funcţionare care indică următoarele:
• Tensiunea
➔ Trifazată 4-linii

➔ Trifazată 3-linii:

➔ Monofazată 2-linii: 

➔ 2 faze 3-linii:

Tensiune de ieşire duală selectivă
Ieşire de 120V echivalentă cu monofazat 2-linii
Ieşire de 240V echivalentă cu 2 faze 3-linii

• Curent
➔ Trifazat 4-linii
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➔ Trifazat 3-linii 

➔ Monofazat 2-linii

➔ 2 faze 3-linii

Tensiune de ieşire duală selectivă
Ieşire de 120V echivalentă cu monofazat 2-linii
Ieşire de 240V echivalentă cu 2 faze 3-linii

• Frecvenţa

• Rotaţie

NOTĂ: Dacă „Speed Low” este setat la zero, atunci turaţia nu va fi afişată.

• Tensiune acumulator

• Timp de funcţionare

• Perioada de întreţinere
➔ Filtru ulei

NOTĂ:  Atunci  când valoarea "timp de setare a filtrului  de ulei"  este setată ca "0",  parametrul
filtrului de ulei nu va fi afişat, iar functia de testare eroare a filtrului de ulei este anulată.

➔ Filtru combustibil

NOTĂ:  Atunci  când  valoarea  "timp  de  setare  al  filtrului  de  combustibil"  este  setată  ca  "0",
parametrul  filtrului  de  combustibil  nu  va  fi  afişat,  iar  functia  de  testare  eroare  a  filtrului  de
combustibil este anulată.

➔ Filtru aer

NOTĂ:  Atunci  când valoarea "timp de setare al  filtrului  de aer"  este setată ca "0",  parametrul
filtrului de aer nu va fi afişat, iar functia de testare eroare a filtrului de aer este anulată.
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5.2.2. Meniul „Parametrii” - „Parameters Set”
Următorii parametrii sunt incluşi în meniul „Parameters Set”:

➢ Numărul de dinţi ai volantului motorului – Number of engine flywheel teeth
➢ Turaţia de declanşare – Tripping speed
➢ Frecvenţa de declanşare – Tripping frequency
➢ Tensiune de încărcare pentru acţionare – Tripping charging voltage
➢ Numărul de porniri – Start times
➢ Acţionare temporizator presiune ulei – Tripping oil pressure delay
➢ Timp maxim pentru pornire – Maximum time for starting
➢ Viteză redusă – Underspeed
➢ Supraturaţie – Overspeed
➢ Temporizator eroare de la turaţie redusă – Underspeed fault speed
➢ Temporizator eroare de la supraturaţie – Overspeed fault speed
➢ Timp de întârziere de la oprire la stand-by – Delay time from stop to stand-by

• Temporizator pentru siguranţă – Safety delay
• Tensiune joasă acumulator – Low battery voltage
• Tensiune ridicată acumulator – High battery voltage

➢ Sistemul CA – AC system
• Latura principala a raportului de amplificare a transformatorului de curent – Primary

side of current transformer ratio transformation
➢ Frecvenţă joasă – Low frequency
➢ Frecvenţă înaltă – High frequency
➢ Tensiune minimă – Under voltage
➢ Supratensiune – Over voltage
➢ Supracurent 1 – Over current 1
➢ Supracurent 2 – Over current 2
➢ Temporizator eroare pentru frecvenţă joasă – Under frequency fault delay
➢ Temporizator eroare pentru suprafrecvenţă – Over frequency fault delay
➢ Temporizator eroare pentru tensiune minimă – Under voltage fault delay
➢ Temporizator eroare pentru supratensiune – Over voltage fault delay
➢ Temporizator eroare pentru supracurent 1 – Over current 1 fault delay
➢ Temporizator eroare pentru supracurent 2 – Over current 2 fault delay
➢ Temporizator oprire pentru supracurent 1 – Over current 1 stop delay
➢ Temporizator oprire pentru supracurent 2 – Over current 2 stop delay
➢ Configurarea de la distanţă – Remote configuration
➢ Temporizator pornire de la distanţă – Remote start delay
➢ Temporizator oprire de la distanţă – Remote stop delay
➢ Număr pornire de la distanţă – Remote start times
➢ Adresă comunicare – Communication address

• Ore suplimentare ale comunicării – Overtime of communication
➢ Perioada de întreţinere filtru de combustibil – Fuel filter maintenance time
➢ Perioada de întreţinere filtru aer – Air filter maintenance time
➢ Perioada de întreţinere filtru ulei – Oil filter maintenance time

• Parolă utilizator – Operator password
• Parolă inginer – Engineer password
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5.3. Funcţionarea în modul de operare Manual
Când panoul de control KP310V1.0 funcţionează, acesta este pornit în modul de lucru Manual, cu
tasta       aprinsă. Apăsaţi      sau acţionaţi contactul de aprindere pentru a porni generatorul.

Etape pentru pornire:
1. Preîncălzire releu de ieşire: temporizatorul de preîncălzire începe numărătoarea inversă.

Dacă cronometrul de preîncălzire este setat la zero, releul nu va fi pus în funcţiune.
2. După preîncălzire, releul se opreşte şi sunt acţionate temporizatoarele de combustibil  şi

pentru  pornire.  Temporizatorul  de  pornire  maxim  începe  numărătoarea  inversă.  Dacă
generatorul porneşte fără nicio problemă în timpul numărătorii  inverse, releul de pornire
este fără curent. În cazul unei porniri nereuşite, releul combustibilului şi cel de pornire sunt
oprite, iar operaţia de pornire este abandonată. Indicatorul LED pentru pornire nereuşită
clipeşte (       ).

3. După ce generatorul a pornit, începe numărătoarea inversă a temporizatorului de siguranţă
(security delay). În acest timp erorile pentru presiune ulei joasă, temperaturi înalte, turaţie
joasă, tensiune minimă, frecvenţă minimă şi încărcare acumulator sunt ignorate. Când data
de ieşire configurabilă este setată ca "4-Generatorul funcţionează în gol" (4-Genset idle),
iar  timpul  pentru pornirea în  gol  nu este 0,  releul  datei  de ieşire corespunzătoare este
alimentat, iar temporizatorul pentru pornirea în gol este activat şi generatorul este în modul
de mers în gol.

4. După ce starea de pornire în gol este completă, releul date de ieşire configurabile este
oprit, iar generatorul funcţionează.

Apăsaţi       pentru a opri generatorul.

5.4. Funcţionarea de la distanţă
Când  panoul  de  control  KP308V1.0  funcţionează,  acesta  este  iniţializat  în  modul  "Manual".
Apăsaţi      pentru a vă autentifica în modul de operare de la distanţă.

Etapele pornirii:
1. Preîncălzire  releu de ieşire:  este  activat  temporizatorul  de  preîncălzire.  Dacă timpul  de

preîncălzire este setat la zero, releul de preîncălzire nu va fi alimentat.
2. După preîncălzire, releul se opreşte şi sunt acţionate temporizatoarele de combustibil  şi

pentru  pornire.  Temporizatorul  de  pornire  maxim  începe  numărătoarea  inversă.  Dacă
generatorul porneşte fără nicio problemă în timpul numărătorii  inverse, releul de pornire
este fără curent. În cazul unei porniri nereuşite, releul combustibilului şi cel de pornire sunt
oprite, iar operaţia de pornire este abandonată. Indicatorul LED pentru pornire nereuşită
clipeşte (       ).

3. După ce generatorul a pornit, începe numărătoarea inversă a temporizatorului de siguranţă
(security delay). În acest timp erorile pentru presiune ulei joasă, temperaturi înalte, turaţie
joasă, tensiune minimă, frecvenţă minimă şi încărcare acumulator sunt ignorate. Când data
de ieşire 1 sau data de ieşire 2 configurabile sunt setate ca "4-Generatorul funcţionează în
gol"  (4-Genset  idle),  iar  timpul  pentru  pornirea  în  gol  nu  este  0,  releul  datei  de  ieşire
corespunzătoare este alimentat,  iar  temporizatorul  pentru pornirea în gol  este activat şi
generatorul este în modul de mers în gol.

4. După ce starea de pornire în gol este completă, releul date de ieşire configurabile este
oprit, iar generatorul funcţionează.

Apăsaţi tasta de oprire de la distanţă, pentru a opri generatorul.
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6. PROTECŢIE
Panoul de control KP308V1.0 are o serie de funcţii de protecţie încorporate. Când generatorul are
o problemă specială, este acţionată alarma erorii corespunzătoare. Alarma erorii poate fi de trei
feluri: avertisment, temporizator oprire, oprire imediată.

6.1. Alarmă
La  următoarele  alarme,  se  aprind  LED-urile  corespunzătoare  însă  generatorul  continuă  să
funcţioneze.
Nr. Tip Descriere

1 Întârzierea schimbului filtrului
de ulei

Dacă se depăşeşte perioada setată de schimbare a filtrului de ulei, va 
exista o alarmă pentru ore suplimentare a filtrului, iar LED-ul      pentru 
întreţinere clipeşte.

2 Întârzierea schimbului filtrului
de combustibil

Dacă se depăşeşte perioada setată de schimbare a filtrului de 
combustibil, va exista o alarmă pentru ore suplimentare a filtrului, iar 
LED-ul      pentru întreţinere clipeşte.

3 Întârzierea schimbului filtrului
de aer

Dacă se depăşeşte perioada setată de schimbare a filtrului de aer, va 
exista o alarmă pentru ore suplimentare a filtrului, iar LED-ul      pentru 
întreţinere clipeşte.

4 Supratensiune acumulator Când tensiunea acumulatorului este mai mare decât valoarea setată, 
LED-ul       pentru acumulator clipeşte.

5 Tensiune minimă acumulator Când tensiunea acumulatorului este mai mică decât valoarea setată, 
LED-ul       pentru acumulator clipeşte.

6 Eroare încărcată Când tensiunea de încărcare a acumulatorului este mai mică decât 
valoarea setată, LED-ul        pentru acumulator clipeşte.

6.2. Alarme de oprire cu acţionare întârziată
După detectarea alarmei de oprire cu acţionare întârziată, se aprinde LED-ul corespunzător, iar
generatorul va fi oprit după un timp de întârziere presetat.

Nr. Tip Descriere

1 Supracurent 1 În cazul în care curentul generatorului este mai mare decât Supracurent 1, 
LED-ul pentru supracurent       se aprinde, iar generatorul va fi oprit după un 
timp de întârziere setat.
Utilizatorul poate seta valori pentru dezactiva protecţia.

2 Supracurent 2 În cazul în care curentul generatorului este mai mare decât Supracurent 2, 
LED-ul pentru supracurent       se aprinde, iar generatorul va fi oprit după un 
timp de întârziere setat.
Utilizatorul poate seta valori pentru dezactiva protecţia.

6.3. Alarme de oprire în caz de urgenţă
După  ce  este  detectată  o  eroare  gravă  ce  necesită  oprirea  imediată,  LED-ul  corespunzător
clipeşte şi generatorul se va opri imediat. Se va auzi o alarmă adiţională.

Nr. Tip Descriere

1 Suprafrecvenţă Dacă frecvenţa generatorului este mai mare decât valoarea presetată, LED-ul 
pentru suprafrecvenţă         clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.
Utilizatorul poate seta valori pentru a dezactiva protecţia.

2 Frecvenţă joasă Dacă frecvenţa generatorului este sub valoarea presetată, LED-ul       clipeşte, 
iar generatorul se opreşte imediat.
Utilizatorul poate seta valori pentru a dezactiva protecţia.
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3 Supratensiune Dacă tensiunea generatorului este mai mare decât valoarea presetată, LED-ul 
pentru supratensiune       clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.
Utilizatorul poate seta valori pentru a dezactiva protecţia.

4 Tensiune minimă Dacă tensiunea generatorului este sub valoarea presetată, LED-ul pentru 
tensiune minimă       clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.
Utilizatorul poate seta valori pentru a dezactiva protecţia.

5 Supraturaţie Dacă turaţia generatorului este mai mare decât valoarea presetată, LED-ul 
clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.

6 Turaţie redusă Dacă turaţia generatorului este mai mică decât valoarea presetată, LED-ul 
clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.

7 Presiune ulei
scăzută

Dacă presiunea uleiului este sub valoarea presetată, LED-ul        clipeşte, iar 
generatorul se opreşte imediat.

8 Temperatură
ridicată a lichidului

de răcire

Dacă temperatura lichidului de răcire este mai mare decât valoarea presetată, 
LED-ul corespunzător        clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.

9 Eroare pornire Dacă generatorul nu reuşeşte să pornească într-un interval de timp presetat, 
LED-ul pentru eroare pornire       clipeşte, iar generatorul se opreşte imediat.

10 Oprire de urgenţă Când este apăsat butonul pentru oprire de urgenţă, LED-ul corespunzător        
clipeşte şi generatorul se opreşte imediat.

NOTĂ:
1. Protecţia pentru "Suprafrecvenţă" poate fi dezactivată dacă "alarma temporizatorului pentru

suprafrecvenţă" este setată la 0.
2. Protecţia  pentru  "Frecvenţă  minimă"  poate  fi  dezactivată  dacă  "alarma temporizatorului

pentru frecvenţă minimă" este setată la 0.
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7. INSTALAŢIA ELECTRICĂ
Partea din spate a panoului de comandă KP308 V1.0 se prezintă astfel:

Descrierea instalaţiei electrice pentru legături panou:
Nr. Funcţie Diametru Notă

1 Intrare putere de lucru CC: B- 1.0mm² Conectaţi la catodul acumulatorului

2 Intrare putere de lucru CC: B+ 1.0mm² Conectaţi cu anodul acumulatorului

3
Intrare oprire de urgenţă 1.0mm² Conectaţi cu B+ la butonul de oprire în caz 

de urgenţă

4
Ieşire releu combustibil 1.0mm² Curent nominal: 15A, furnizare B+ prin 

portul 3

5
Ieşire releu de pornire 1.0mm² Curent nominal: 15A, furnizare B+ prin 

portul 3

6
Intrare selecţie tensiune duală 1.0mm² Activ dacă circuitul cu tensiune joasă este 

închis

7
Intrare pornire demaror electric 1.0mm² Conectaţi la borna contactului de aprindere 

pentru pornire

8
Intrare pentru control de la distanţă 1.0mm² Borna de intrare de la distanţă, activ la 

tensiune minimă

9 Senzor presiune ulei 1.0mm² Conectati  la senzorul de presiune
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10 Conectaţi cu borna generatorului D- 1.0mm²

11 Conectaţi cu borna generatorului D+ 1.0mm²

12 Port de comunicaţii – DIR 1.0mm² Generatorul poate comunica cu PC-ul prin 
adaptorul de comunicaţii RS23213 Port de comunicaţii – TXD 1.0mm²

14 Port de comunicaţii – RXD 1.0mm²

15 Port de comunicaţii – GND 1.0mm² Generatorul poate comunica cu PC-ul prin 
adaptorul de comunicaţii RS23216 Port de comunicaţii – VCC 1.0mm²

17
Transformator de curent faza L3 
detectarea datei de intrare

2.5mm² Conectaţi cu instalaţia secundară CT 
(Curent nominal: 5mA)

18
Transformator de curent faza L2 
detectarea datei de intrare

2.5mm² Conectaţi cu instalaţia secundară CT 
(Curent nominal: 5mA)

19
Transformator de curent faza L1 
detectarea datei de intrare

2.5mm² Conectaţi cu instalaţia secundară CT 
(Curent nominal: 5mA)

20
Bornă comună pentru transformator de 
curent

2.5mm²

21
Intrare a fazei de tensiune pentru 
generatorul N

1.0mm² Conectaţi cu ajutorul cablului N
Conectaţi cu ajutorul cablului C (siguranţă 
2A)

22
Intrare a fazei de tensiune pentru 
generatorul L3

1.0mm² Conectaţi cu ajutorul cablului C (siguranţă 
2A)

23
Intrare a fazei de tensiune pentru 
generatorul L2

1.0mm² Conectaţi cu ajutorul cablului B (siguranţă 
2A)

24
Intrare a fazei de tensiune pentru 
generatorul L1

1.0mm² Conectaţi cu ajutorul cablului A (siguranţă 
2A)

8. SETAREA PARAMETRILOR
După logarea în meniul Parametri, se aprinde LED-ul modului de operare de la distanţă, iar para-
metrii vor fi afişaţi pe panoul de control.

Apăsaţi      pentru a reveni la meniul "Sistem de operare" (System Operation).

Apăsaţi      sau      pentru a selecta parametrii.

Apăsaţi      pentru a seta parametrii.

Apăsaţi      pentru a reveni la meniul "Sistem de operare" (System Operation).

Apăsaţi      şi       pentru a creşte sau scădea valorile parametrilor.

Apăsaţi      sau       timp de 10 secunde pentru a creşte sau scădea valorile automat.

Apăsaţi      pentru a salva datele şi pentru a ieşi din meniul parametrilor.

Dacă nu se efectuează nicio operaţiune timp de 60 de secunde, sistemul va ieşi  automat din
meniul Parametri şi va intra în meniul Sistem de operare.

De exemplu:
Când generatorul este oprit, şi este în modul de operare Manual, apăsaţi      şi      simultan timp de
5 secunde, este afişată parola pentru modul "Test"                    .
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După introducerea parolei corecte, apăsaţi      pentru a intra in meniul Parametri. De exemplu,
pentru setările dinţilor volantului. După intrarea in meniul volantului, apăsaţi pentru a seta numărul;
valoarea implicită (default) este 100. În timp ce numărul clipeşte, apăsaţi      sau     pentru a creşte
sau scădea valoarea. După introducerea valorii, apăsaţi      pentru a confirma şi salva valoarea.
Apăsaţi      pentru a reveni la meniul Parametri.

8.1. Lista parametrilor

8.1.1. Autoritate
Există două conturi configurabile pentru panoul de control: Utilizator şi Inginer.

După introducerea parolei meniului de setare logaţi-vă în meniul de setare a parametrilor.

Parola iniţială a modulului:

Parolă utilizator: 0001

NOTĂ: Contul "Inginer" este pentru producător pentru a seta parametrii înainte de
livrare.  Producătorul  poate  configura  parametrii  sistemului  în  funcţie  de
performanţa  motorului,  proprietăţile  modulului  şi  cerinţele  utilizatorului.  Toţi
parametrii ar trebui configuraţi corespunzător, în caz contrar, vor avea loc daune
serioase asupra generatorului sau accidente neprevăzute.

8.1.2. Utilizator
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Nr. Parametru Cod Domeniu Precizie Default Descriere

Comunicare la distanţă

01 Adresă comunicare ○○○○○○● 1-247 1 1

02 Timp comunicatie ○○○○○●○ 0-10000 1 0 Setari timp comunicatie

Alti parametrii 

03 Parola operator ○○○○○●● 0-65535 0x0001  Setare parolă utilizator

Motor

1 Dinţi volant ○○○○○○● 1-500 1 100
Numărul de dinţi ai volantului. Pentru a hotărî 
condiţiile de separare a demarorului şi pentru a
detecta turaţia motorului.

2 Turaţie de declanşare ○○○○○●○ 0-3000 1 rpm 600
Turaţia motorului când este acţionat 
demarorul.

3
Frecvenţă de
declanşare ○○○○○●● 0-600 0.1 Hz 200

Frecvenţa generatorului la acţionarea 
demarorului.

4
Tensiune de încărcare

de declanşare ○○○○●○○ 0-400 0.1 V 50
Tensiune de încărcare alternator la acţionarea 
demarorului

5 Temporizator pornire ○○○○●○● 0-100 0.1 sec 5 Temporizator de pornire generator

6
Presiune ulei de

declanşare ○○○○●●○ 0-100 0.1 sec 5 Presiunea uleiului la acţionarea demarorului

7 Timp maxim de pornire ○○○○●●● 1-100 0.1 sec 30 Timp rotire electromotor

8 Turaţie redusă ○○○●○○○ 0-6000 1 rpm 0 Motorul nu este turat suficient

9 Supraturaţie ○○○●○○● 0-6000 1 rpm 1600 Motor supraturat

10
Temporizator eroare

turaţie redusă ○○○●○●○ 0-65535 0.1 sec 0 Timp întârziere pentru motor cu turaţie redusă

11
Temporizator eroare

supraturaţie ○○○●○●● 0-65535 0.1 sec 0 Timp întârziere pentru motor supraturat

12
Oprire motor pentru a
pregăti temporizatorul ○○○●●○○ 10-65535 0.1 sec 30 Oprire motor pentru a porni temporizatorul

13
Temporizator (timp

întârziere) preîncălzire ○○○●●○● 20-255 0.1 sec 60 Preîncălzire pentru pornirea motorului

Acumulator

14 Tensiune minimă ○○○●●●○ 0-400 0.1 V 100 Alarmă de tensiune minimă a acumulatorului 

15 Supratensiune ○○○●●●● 0-400 0.1 V 180 Alarmă de supratensiune a acumulatorului

Alternator

16 Sistem CA ○○●○○○○ 0-4 1 0

0=trifazat 4-linii / 3P4L
1=trifazat 3-linii / 3P3L
2=monofazat 2-linii / 1P2L
3=tensiune duală
4=selecţie tensiune duală

17
Raport de conversie

curent ○○●○○○● 1-900
1A /
5mA

50
Raport de conversie pentru transformatorul de 
curent extern

18 Frecvenţă joasă ○○●○○●○ 0-800 0.1 Hz 450 Frecvenţă joasă la alternator

19 Suprafrecvenţă ○○●○○●● 0-800 0.1 Hz 550 Suprafrecvenţă la alternator

20 Tensiune minimă ○○●○●○○ 0-5000 0.1 V 2050 Tensiune minimă la alternator

21 Supratensiune ○○●○●○● 0-5000 0.1 V 2450 Supratensiune la alternator

22 Supracurent 1 ○○●○●●○ 0-65535 0.1 A 450 Pre-suprasarcină

23 Supracurent 2 ○○●○●●● 0-65535 0.1 A 500 Suprasarcină generator

24
Temporizator eroare

frecvenţă foarte joasă ○○●●○○○ 0-65535 0.1 sec 20 Timp întârziere oprire la frecvenţă joasă

25
Temporizator eroare

suprafrecvenţă ○○●●○○● 0-65535 0.1 sec 5 Timp întârziere oprire la suprafrecvenţă
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26
Temporizator eroare

tensiune minimă ○○●●○●○ 0-65535 0.1 sec 20 Timp întârziere oprire la tensiune minimă

27
Temporizator eroare

supratensiune ○○●●○●● 0-65535 0.1 sec 5 Timp întârziere oprire la supratensiune

28
Temporizator eroare

supracurent 1 ○○●●●○○ 0-65535 0.1 sec 600 Timp întârziere la pre-suprasarcină

29
Temporizator eroare

supracurent 2 ○○●●●○● 0-65535 0.1 sec 50 Timp întârziere la suprasarcină

30
Temporizator oprire

supracurent 1 ○○●●●●○ 0-65535 0.1 sec 0 Timp întârziere oprire la pre-suprasarcină

31
Temporizator oprire

supracurent 2 ○○●●●●● 0-65535 0.1 sec 0 Timp întârziere oprire la suprasarcină

Setări date de intrare programabile

32 Intrare buton urgenta ○●○○○○○ 0-1 1 0
0- Rezervat
1- Oprire de urgenta

33
Intrare alarma presiune

redusa ○●○○○○● 0-1 1 1
0- Rezervat
1- presiune ulei scazuta

34
Configurare de la

distanţă ○●○○○●○ 0-6 1 5

0 – Rezervat
1- pornire de la distanţă deschis în mod normal
2 – pornire de la distanţă inchis în mod normal
3 – oprire de la distanţă deschis în mod normal
4 – oprire de la distanţă închis în mod normal
5 – pornire & oprire de la distanţă deschis în 
mod normal
6 – pornire & oprire de la distanţă închis în 
mod normal

35
Temporizator pornire de

la distanţă ○●○○○●● 0-65535 0.1 sec 50
În modul de la distanţă, timpul de la semnalul 
de pornire până la pornirea efectivă

36
Temporizator oprire de

la distanţă ○●○○●○○ 0-65535 0.1 sec 50
În modul de la distanţă, timpul de la semnalul 
de oprire până la oprirea completă

37
Numărul de porniri de

la distanţă ○●○○●○● 1-10 1 3
În modul de la distanţă, numărul de erori de 
pornire

Comunicare la distanţă

38 Adresă comunicare ○●○○●●○ 1-247 1 1 Adresă de comunicare cu PC-ul

39 Timp comunicatie ○●○○●●○ 0-10000 1 0 Setari timp comunicatie

Revizii periodice

40
Interval întreţinere filtru

combustibil ○●○●○○○ 0-65535 0.1 ore 0
Numărătoarea inversă pentru înlocuire filtru 
combustibil

41
Interval întreţinere filtru

aer ○●○●○○● 0-65535 0.1 ore 0
Numărătoarea inversă pentru înlocuire filtru 
aer

42
Interval întreţinere filtru

ulei ○●○●○●○ 0-65535 0.1 ore 0
Numărătoarea inversă pentru înlocuire filtru 
ulei

Alti parametrii 

43 Parola operator ○●○●○●● 0-65535 1 0x0001  Intrare in interfata operator

44 Parola master ○●○●●○○ 0-65535 1 0x0000 Intrare in interfata de programare

Parametrii alternator

45
Amplificare tensiune pe

fază L1 ○●○●●○● 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa aceeaşi 
tensiune de fază L1 pe panoul de control 
precum tensiunea reală.

46
Amplificare tensiune pe

fază L2 ○●○●●●○ 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa aceeaşi 
tensiune de fază L2 pe panoul de control 
precum tensiunea reală.

47
Amplificare tensiune pe

fază L3 ○●○●●●● 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa aceeaşi 
tensiune de fază L3 pe panoul de control 
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precum tensiunea reală.

48
Amplificare curent pe

fază L1 ○●●○○○○ 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa acelaşi 
curent de fază L1 pe panoul de control precum
curentul real.

49
Amplificare curent pe

fază L2 ○●●○○○● 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa acelaşi 
curent de fază L2 pe panoul de control precum
curentul real.

50
Amplificare curent pe

fază L3 ○●●○○●○ 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa acelaşi 
curent de fază L3 pe panoul de control precum
curentul real.

51
Amplificare tensiune de

linie L12 ○●●○○●● 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa aceeaşi 
tensiune de linie L12 pe panoul de control 
precum tensiunea reală.

52
Amplificare tensiune de

linie L23 ○●●○●○○ 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa aceeaşi 
tensiune de linie L23 pe panoul de control 
precum tensiunea reală.

53
Amplificare tensiune de

linie L31 ○●●○●○● 512-2047 1 1024
Reglaţi amplificarea pentru a afişa aceeaşi 
tensiune de linie L31 pe panoul de control 
precum tensiunea reală.

8.2. Lista datelor de intrare programabile

8.2.1. Setarea de la distanţă
Borna "8" are funcţia "De la distanţă"; funcţia este valabilă numai în modul de operare "De la
distanţă".

Nr. Conţinut Notă

1 0 – Rezervat Deschis în mod normal: în starea implicită, 
semnal de intrare deschis (înaltă tensiune); 
semnal de intrare închis (joasă tensiune) este 
valabil.
Închis în mod normal: în starea implicită, 
semnal de intrare închis (joasă tensiune); 
semnal de intrare deschis (înaltă tensiune) 
este valabil.

2 1 – pornire de la distanţă deschis în mod normal

3 2 – pornire de la distanţă inchis în mod normal

4 3 – oprire de la distanţă deschis în mod normal

5 4 – oprire de la distanţă închis în mod normal

6 5 – pornire & oprire de la distanţă deschis în mod normal

7 6 – pornire & oprire de la distanţă închis în mod normal

Pornire de la distanţă deschis în mod normal
În modul de operare de la distanţă, după ce borna "8" este închisă (joasă tensiune), generatorul
porneşte după temporizatorul de pornire de la distanţă (parametrii pot fi setaţi). Dacă borna "8"
este deschisă (înaltă tensiune), generatorul nu se va opri.

Pornire de la distanţă închis în mod normal
În modul de operare de la distanţă, după ce borna "8" este deschisă (înaltă tensiune), generatorul
porneşte după temporizatorul de pornire de la distanţă (parametrii pot fi setaţi). Dacă borna "8"
este închisă (joasă tensiune), generatorul nu se va opri.

Oprire de la distanţă deschis în mod normal
În modul de operare de la distanţă, după ce borna "8" este închisă (joasă tensiune), generatorul
nu va porni. Cu borna "8" închisă (joasă tensiune), generatorul se opreşte după temporizatorul de
oprire de la distanţă (parametrii pot fi setaţi).
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Oprire de la distanţă închis în mod normal
În modul de operare de la distanţă, după ce borna "8" este deschisă (înaltă tensiune), generatorul
nu va porni. Cu borna "8" deschisă (înaltă tensiune), generatorul se opreşte după temporizatorul
de oprire de la distanţă (parametrii pot fi setaţi).

Pornire & Oprire de la distanţă deschis în mod normal
În modul de operare de la distanţă, după ce borna "8" este închisă (joasă tensiune), generatorul
porneşte după temporizatorul  de pornire de la distanţă (parametrii  pot  fi  setaţi).  Cu borna "8"
deschisă (înaltă tensiune), generatorul se opreşte după temporizatorul de oprire de la distanţă
(parametrii pot fi setaţi).

Pornire & Oprire de la distanţă închis în mod normal
În modul de operare de la distanţă, după ce borna "8" este deschisă (înaltă tensiune), generatorul
porneşte după temporizatorul  de pornire de la distanţă (parametrii  pot  fi  setaţi).  Cu borna "8"
închisă  (joasă  tensiune),  generatorul  se  opreşte  după  temporizatorul  de  oprire  de  la  distanţă
(parametrii pot fi setaţi).

9. PORNIREA INIŢIALĂ

Înainte de pornirea iniţială a panoului de control, vă rugăm să verificaţi următoarele:
1. Toate conexiunile şi cablurile.
2. Puterea de lucru CC a panoului de control  este echipată cu o siguranţă şi acumulatorii

pentru conexiunea corespunzătoare şi polaritate.
3. Butonul de oprire în caz de urgenţă este conectat la borna pozitivă a acumulatorului prin

butonul de oprire în caz de urgenţă închis în mod normal şi siguranţă.
4. Luaţi măsurile adecvate pentru a evita pornirea motorului, cum ar fi demontarea conexiuni-

lor supapei de combustibil, după care conectaţi acumulatorul şi selectaţu modul Manual.
5. Apăsaţi      pentru a porni generatorul. Generatorul nu porneşte. Dacă se activează alarma

pentru eroare pornire, apăsaţi      (stop) pentru a redresa panoul de control.
6. Restabiliţi motorul la condiţiile de pornire corespunzătoare şi apăsaţi      (start). Generatorul

ar trebui să pornească şi dacă totul este normal, generatorul va fi în starea de funcţionare
în  gol  (dacă  funcţionarea  în  gol  este  disponibilă)  după  care  generatorul  ar  trebui  să
funcţioneze normal. În acel moment, verificaţi toţi parametrii precum tensiunea, curentul şi
frecvenţa. Dacă există anomalii, opriţi generatorul şi consultaţi manualul de utilizare.

7. Vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat dacă aveţi nevoie de ajutor suplimentar.
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10.APLICAŢII NORMALE
10.1. Trifazat 4-linii
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10.2. Trifazat 3-linii

Ver. 1/Rev. 0; Data: 20.04.2016; Traducerea instructiunilor originale                                                                      21



10.3. Monofazat 2-linii
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10.4. Doua-faze 3-linii
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11. INSTALAREA    

Controlerul KP308V1.0 se montează pe un panou. Dimensiunile sunt următoarele:

12.PROBLEME TEHNICE

Defect Soluţii 

Panoul de control nu este alimentat Verificaţi acumulatorii.
Verificaţi conexiunile panoului de control.
Verificaţi siguranţa CC.

Generatorul se opreşte Verificaţi dacă temperatura lichidului este mare.
Verificaţi tensiunea CA a generatorului.
Verificaţi siguranţa CC.

Panoul de control se opreşte de urgenţă Verificaţi dacă funcţia pentru cazuri de urgenţă este OK.
Verificaţi conexiunile dintre acumulatori şi butonul de 
oprire în caz de urgenţă.
Verificaţi dacă există circuite deschise.

Alarmă presiune ulei scăzută după pornire Verificaţi senzorul pentru presiune ulei şi conexiunile.

Alarmă temperatură ridicată lichid după pornire Verificaţi senzorul pentru temperatură lichid şi conexiunile

Alarmă şi oprire în timpul funcţionării Verificaţi conexiunile corespunzătoare.
Verificaţi parametrii de la Intrări Configurabile.
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Pornire nereuşită Verificaţi conductele de combustibil şi conexiunile.
Verificaţi acumulatorii de pornire.
Verificaţi senzorul turaţiei şi conexiunile.
Consultaţi manualul de utilizare al motorului.

Nu există semnal de pornire Verificaţi electromotorul şi conexiunile
Verificaţi acumulatorii

Eroare RS232 Verificaţi conexiunile.
Verificaţi dacă portul COM este setat corect.
Verificaţi conexiunile dintre RS232 TXD şi RXD.
Verificaţi portul de comunicaţii al calculatorului.
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