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Zmieniono “Wej cie pomocnicze” na “Wył czenie
awaryjne”

Ta instrukcja jest dedykowana do serii kontrolerów HGM400.

Wyjaśnienie oznaczeń stosowanych w niniejszej publikacji.

INSTRUKCJA
Podświetlany element w celu zapenienia o poprawności
wykonywania czynności.

Wskazuje procedury lub praktyki, które nie praktykowane i
ś iśle przestrzega e
ogą doprowadzić do uszkodze ia lu z isz ze ia sprzętu.
Wskazuje pro edury lu praktyki, które
zranienie

ogą spowodować

perso elu lu utratę ży ia, jeżeli ie są przeprowadza e
prawidłowo.
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HGM400 Series Automatic Control Module

1 OVERVIEW
Kontrolery serii żenset HżM400 ł cz z sob digitalizacj i AI (integnalizacj )
technologii sieciowych, które s u ywane do automatyzacji z agregatem .
Odpowiadaj za monitorowanie systemu kontroli pojedynczej jednostki w celu
osi gni cia automatycznego startu / stopu, zapewnienia ochrony pracy, alarmu
zdalnego sterowania (pilot). Ponadto zapewniaj komunikacj przez port SG485
(opcjonalnie). Moduł pracuje z wy wietlaczem LCD, opcjonalny interfejs
j zyków to angielski, chiński, hiszpański i rosyjski. INSTALACJA GENSET JEST
PROSTA I NIEZAWODNA.
Kontrolery serii Genset HGM400 przej ły technologi mikro-procesorów,
zapewniaj c stały odczyt parametrów urz dzenia z niebywał dokładno ci
pomiaru i regulacj warto ci stałych. Wszystkie parametry mog być
konfigurowane z panelu przedniego lub poprzez programowalny interfejs (USB
do poł czenia, mo na u yć zasilacza Sż72) poprzez PC. Mo e być szeroko
stosowany we wszystkich typach automatyki sterowania agregatem
pr dotwórczym o zwartej strukturze. Konfiguracja wyró nia si
zaawansowaniem układów, prostot poł czeń i wysok niezawodno ci .
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2 OSI żI I CHARAKTźRYSTYKA


HGM400 wyst puje w dwóch wersjach:

HGM410: ASM (Automatic Start Module)＊kontroluje

(radiowo) za pomoc pilotaś








start/stop urz dzenia zdalnie

HGM420: AMF (Auto Mains Failure), jest to udoskonalenie wersji HGM410,
posiada instalacje elektryczne monitoruj ce dane główne, funkcje sterowania
automatycznego transferu,
 zwłaszcza dla automatycznego systemu zło onego
przez generator i sieć..

132x64 LCD z pod wietleniem, mo liwo ć wyboru j zyka
 interfejsu (chi ski,
angielski, hiszpa ski i rosyjski), klawiszowe sterowanie;
Nadaje si
do instalacji 3-fazowych 4-przewodowych, 3-fazowych 3przewodowych,
jednofazowych
2-przewodowych
i
2-fazowych,
3
przewodowych z napi ciami ń2Ń / 24ŃV i cz stotliwo ci 50 / 60Hz;;
Gromadzi i pokazuje napi cie 3-fazowe, pr d, parametry zasilania i
cz stotliwo ć generatora lub sieci.

Sieć elektryczna

Generator

Napi cie w sieci (Uab, Ubc, Uca)

Napi cie w sieci (Uab, Ubc, Uca)

Napi cie fazowe (Ua, Ub, Uc)

Napi cie fazowe (Ua, Ub, Uc)

Cz stotliwo ć (HZ)

cz stotliwo

Obci
Nat

ć (HZ)

enie
enie pr du (IA, IB, IC)

Aktywna moc (KW)
Moc reaktywna (KVar)
Moc pozorna (KVA)
Współczynnik mocy (PF)
Energia akumulacyjna (kWh)



Dla sieci elektrycznej kontroler posiada napi cie nadpr dowe, pod progowe i funkcje
utraty kierunku fazowo ci; Dla generatora, kontroler posiada ochron 
przepi ciow ,
 podprzepi ciow , oraz ochron w wypadku zbyt wysokiej cz stotliwo ci,



Precyzyjne wskazania i wy wietlanie parametrów o silniku,



Temp. (WT)

°C/°F – OBYDWIź B

Ci nienie oleju (OP)

kPa/Psi/Bar – B D WY WIźTLONź

Poziom paliwa

%

WY WIźTLONź

Pr dko ć rotacyjna silnika (RP) RPM
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Napi cie baterii (VB)

V

Napi cie łdowania (VD)

V

Licznik godzin pracy (HC): Max. 999999 godzin
Ilo ć uruchomieć: Max.999999 prób


















Ochrona: automatyczny start / stop agregatu, ATS (Auto Transfer
Switch)
kontroluje z doskonałym wskazaniem czasu, posiada funkcj ochrony;
Posiada ETS - nadzór gotowo ci kontroli wst pnego ogrzewania, sterowania i
kontroli pr dko ci (podbicie rozwijanej pr
dko ci), Wszystkie porty wyj ciowe
przeka nika s wtedy – out - wyłaczone;
Ustawianie parametrówŚ parametry mog być zmienione i nie mog zostać
utracone nawet w przypadku przerwy w dostawie pr duś wszystkie parametry
mo na regulować za pomoc przedniego
 panelu sterownika lub za pomoc
komputera PC za pomoc adaptera Sż72.

Multiplex portu wej ciowego 3 i 4 mog być stosowane w ró nych układach
instalacjiŚ wej cie 3 mo e być stosowane jako port wej cia cyfrowego lub
czujnik poziomu paliwa, podczas gdy
 port wej ciowy 4 mo e być stosowany
wtedy jako port wej cia cyfrowego.
Wi cej rodzajów jednostek tj. temperatury, ci nienia
 oleju, poziom paliwa mo e
być stosowane przez u ytkownika (ustawienia)
Czujnik elastycznyŚ mo e być ustawiony jako czujnik temperatury, czujnik
ci nienia oleju i czujnika poziomu paliwa, umo liwiaj c wykrywanie podwójne,

np. temperatury, ci nienia oleju podwójne i poziomu podwójnego paliwa.
Warunki pozwalaj ce na odł czenie korbyŚ (czujnik
pr dko ci, ci nienia oleju,
cz stotliwo ć generatora) s w tej opcji dost pne;
Szeroki zakres napicia zasilaniaŚ DC (8 ~ 35) V, nadaje si do ró nych napi ć
rodowiska baterii.
Wszystkie parametry korygowane cyfrowo, zamiast konwencjonalnie, metod
analogow z normalnego potencjometru, podnosz niezawodno ć i trwało ćś
Modułowa konstrukcja, w anty ogniowej obudowie z tworzywa sztucznego
ABS, podł czane zaciski przył czenioweś zwarta konstrukcja z łatwym
monta em.
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3 SPECYFIKACJA
Items

Contents

Napi cie pracy

DC8. 0V to 35. 0V, Viagłe zasilanie.

Całkowita konsumpcja

<3W(Tryb pracy ci głej ( nie w stresie)Ś ≤2W)

AC napi cie wej ciowe:
3 fazy 4 kable
2 fazy 3 kable
1 faza 2 kable
3 fazy 3 kable

AC15V - AC360V (ph-N)
AC15V - AC360V (ph-N)
AC15V - AC360V (ph-N)
AC30V - AC620V (ph-ph)

Cz stotliwo c alternatora

50Hz/60 Hz

Napi cie czujnika pr dko ci

1.0V to 24V (warto ci efektywne)

Cz stotliwo ć czujnika pr dko ci

10,000 Hz (max)

Start przeka nika wyj ciowego

5A

DC28V zasilanie

Programowany przeka nik
wyj ciowy 1

5A

DC28V zasilanie

Programowany przeka nik
wyj ciowy 2

5A

DC28V zasilanie

Programowany przeka nik
wyj ciowy 3

5A

DC28V zasilanie

Programowany przeka nik
wyj ciowy 4

5A AC250V wyj cie be znapi cia

Programowany przeka nik
wyj ciowy 5

5A AC250V wyj cie be znapi cia

Wymiary całkowite

130mm x 112mm x 39mm

Wci cie w panelu

110mm x 90mm

CT Napi cie wtórne

5A

Napi cie pracy ( nie w stresie)

Temp: (-25~70)ºC;
Wilgotno ć: (20~93)%RH

Warunki przechowywania

Temp: (-25~70)ºC

Poziom zabezpiecze

IP55 Uszczelka

Izolacja

Zastosuj AC2.2kV
mi dzy zaciskiem wysokiego napi cia i stacj
niskiego napi ciaś
Pr d upływu jest nie wi kszy ni 3 mA w ci gu ń
min.

Waga

0.26kg
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4 Operacje
4.1 Klawisze
Zatrzyma uruchomiony generator w trybie automatycznym,
ręcznym /; W przypadku alarmu, naciśnięcie przycisku kasuje
alarm; W trybie zatrzymania naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku przez 3 sekundy, sprawdzi wskaźniki (test lampek);
Podczas procesu zatrzymania, naciśnij ten przycisk ponownie,
aby natychmiast zatrzymać generator.
Stop/ Reset

Start

Uruchamia urz dzenie w trybie
manualnym i testowym.
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje ustawienie modułu w
tryb ręczny.

Manual

Wci ni cie

Automatic

Naci ni cie tego przycisku spowoduje ustawienie
modułu w tryb auto.

i

(lub

) reguluje kontrast lcd.

Naciśnięcie tego klawisza spowoduje wejście do w menu
głównego; Ustalając stan parametru, naciśnięcie tego przycisku
spowoduje przesunięcie kursora lub potwierdzi ustawienie
wartości.
Set/Confirm
Przewija ekran w górę;
Przesuń kursor w górę lub
zwiększ wartość w menu
ustawień parametrów.
Up/Increase
Przewijanie ekranu w dół;
Przesuń kursor w dół lub
zmniejsz wartość w menu
ustawień parametrów.
Down/Decrease
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4.2 Sygnały wietlne (kontrolki)
HGM410 Kontrolki panelu

HGM420 Kontrolki panelu
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4.3 Automatyczny start/Operacja zatrzymania
Tryb automatyczny jest wybierany przez naci ni cie
za wieci si , aby potwierdzić operacj .

; LED obok przycisku

Sekwencja autostartu,
1) HGM420: napi cie sieci jest nieprawidłowe (powy ej / poni ej napi cia, utrata
fazy), na wy wietlaczu LCD wyst pi odliczanie czasu. żdy opó nienie wynosi
ponad ąOpó nienie startuą, czasomierz jest inicjowany.
2) HGM410: Gdy jest aktywny "Remote Start", przy ąOpó nieniu startu"
czasomierz jest inicjowany;.
3) ąOpó nienie startuą odliczanie b dzie wy wietlane na LCD;
4) żdy

opó nienie

dobiegło

ko ca,

nast pi

energetyzacja

przeka ników

podgrzewania (je li jest to skonfigurowane), na LCD "preheat delat XXS”
wy wietli informacj ;
5) Po powy szym opó nieniu, agregat jest zasilany wpaliwem, po nast pnej 1
sekundzie, przeka nik zostaje wł czony. Je li silnik nie zostanie uruchomiony 1 tej
próbie rozruchu, za po rednictwem przeka nika nast pi wył czenie obiegu paliwa
i unieruchomienie pozostałych czujników. Stan ten b dzie si utrzymywał przez
Zadany czas odpoczynku; "Crank rest timeą. Sterownik czeka na ponown prób
rozruchu.

6) Po przekroczeniu ustalonej ilo ci prób rozruchów docelowych, wy wietlacz
LCD wy wietli czarn lini z informacj „Fail to Start.
7) Po opó nieniu startu "warming upą, je li stan generatora jest odpowiedni, jego
wska niki b d pod wietlone. Je li napi cie generatora i cz stotliwo ć
osi gn dodatkowe wymagania dotycz ce obci enia, a nast pnie generator
zostanie wzbudzony; agregat przyjmie obci eniaś Wska nik zasilania
za wieci si i generator wejdzie w normalny tryb pracy sterownika. je eli
napi cie lub cz stotliwo ć jest nieprawidłowa, sterownik zainicjuje alarm
wył czenia (informacje alarmowe b d wy wietlane na wy wietlaczu LCD).
OPERACJA ZATRZYMANIA,
1) HGM420: podczas normalnej pracy, je li zasilanie sieciowe jest optymalne,
sterownik przechodzi w tryb " Mains Normal Delayą. żdy wska nik zasilania
wieci, operaacja "Stop Delay" jest inicjowana.
2) HGM410: When the “Remote Start” (opó nienie zatrzymania) signal is removed,
the Stop Delay is initiated.
HGM400 Series Genset Controller
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3) Gdy operacja “stop delay” (opó nienie zatrzymania) wyga nie, wył cznik
generatora zostanie otwarty i operacja “Cooling Delay” (opó nienie
chłodzenia) zostanie nast pnie zainicjowana. Po tym “Transfer Delay”
(opó nienie transferu), przeka nik zamkni cia mocy sieci - b dzie pod
napi ciemś

Wska nik

mocy

generatora

zga nie,

gdy

wska nik

zamkni cia zasilania sieciowego za wieci si .
4) Informacja “Stop Idle” to opó nienie (je li opcja jest skonfigurowana), przeka nik
biegu jałowego jest wzbudzony,
5) “źTS Solenoid Hold” przeka nik źTS jest inicjowany, gdy wska nik poziomu paliwa
(czujnik) nie jest pod napi ciem (off).

6) "Fail to Stop Delay" uruchamiany gdy całkowite zatrzymanie jest
wykrywane automatycznie.
7) Generator

jest

w trybie

czuwania

wył cznie

po

jego

całkowitym

zatrzymaniu. W innym wypadku alarm zatrzymania jest inicjowany wraz z
informacj na wy wietlaczu „stop alarm”.

4.4 Operacja manualnego rozruchu / stopu.
1) HGM420: Tryb manualnyu jest uruchamiany po wci ni ciu klawisza
wci ni ciu diode pod wioetli klawisz; Wci nij klawisz

; po

, przejd do “Mode Select”, i

wybierz “Test Mode”. Po wybraniu trybu, wci nij przycisk

by uruchomić generator.

W trybie (r cznym) Manual Mode
, je li czujniki wska
poprawne odczyty,
nast pi przekazanie ładunku do generator (mains). Podczas trybu Test Mode, po
poprawnych odczytów z czujników, ładunek zostanie przekazany do generatora.
2) HGM410: Tryb manualny (r czny) wybieramy po wci ni ciu klawisza
, diode
pod wietli klawisz po prawidłowym wci ni ciu. W dalszej kolejno ci wciskamy klawisz
aby uruchomić generator. Po sprawdzeniu odczytów I otrzymaniu
prawidłowych parametrów generator zostanie uruchomiony.
* Sterownik posiada funkcj ochrony generatora w przypadku bł dnego odczytu
danych nie dopuszcza do rozruchu urz dzenia.

3) Manualne zatrzymanie: wciskamy klawisz

na sterowniku, aby zatrzymać

urz dzenie (generator).
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5 Operacje
5.1 OSTRZź źNIA
żdy kontroler wykrywa sygnał ostrzegawczy, wy wietla tylko informacj alarmow , nie
doprowadza do wył czenia. Informacja o alarmie b dzie wy wietlana na wy wietlaczu
LCD.

Ostrze enia s nast pujace.
No.

Objawy

OPIS
Gdy stero ik ykryje, że te peratura sil ika przekro zy artość zada ą,
zainicjuje alarm ostrzegawczy wraz z informacja na ekranie.

1

Gdy stero ik ykryje, że te peratura sil ika przekro zy artość zada ą
podczas zamykania, zainicjuje alarm ostrzegawczy i alarmowy
odpo ied ia i for a ja poja i się a yś ietla zu LCD.

Wysoka
temper
atura

Gdy stero ik ykryje, że iś ie ie oleju przekro zy artość zada ą
ystępują a ha ia , zainicjuje alarm ostrzegawczy wraz z informacja
na ekranie.

2

3

4

5

Niskie
ciśnienie
oleju

Gdy stero ik ykryje, że układ prądo y jest prze iążo y o er urre t
i artość o iąże ia przekro zy artość zada ą, po wprowadzonym
zasie z łoki - zainicjuje alarm ostrzega zy raz z i for a ją a
ekranie.

Przeciąż
enie nad
prądowe

Nieudane
zatrzymanie

Po wprowadzonym czasie zwłoki “fail to stop” oraz
opó nienia czójnika źST „ źTS delay” je li generator dalej
si nie zatrzymuje (stop pracy), sterownik zainicjuje alarm
wraz z odp. Informacja na LCD.

Niski
W przypadku wykrycia niskiego/ niedostatecznego poziomu
poziom paliwa, sterownik wyświetli informację alarmową za
paliwa pośrednictwem konrtolek oraz LCD.

6

Bł d
Ładowa
nia

Gdy sterownik wykryje, że napięcie ładowania spadło poniżej
ustawionej wartości wstępnej, to zainicjuje alarm ostrzegawczy i
alarmowy odpowiednia informacja pojawi się na wyświetlaczu
LCD.

Gdy sterownik wykryje, że napięcie baterii (akumulatora
rozruchowego) spadło poniżej ustawionej wartości wstępnej, to
zainicjuje alarm ostrzegawczy i alarmowy odpowiednia informacja
pojawi się na wyświetlaczu LCD.

7

8

Zbyt
niskie
napięcie
baterii

Zbyt wysokie
napi cie baterii

Gdy sterownik wykryje, że napięcie baterii (akumulatora
rozruchowego) wzrosło/utrzymuje się powyżej ustawionej wartości
wstępnej, to zainicjuje alarm ostrzegawczy i alarmowy odpowiednia
informacja pojawi się na wyświetlaczu LCD.
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9

10

Zł cze
pomocnicze
AUX

Gdy sterownik wykryje, że wejście pomocnicze wysyła sygnał
ostrzegawczy, to zainicjuje alarm ostrzegawczy (kontrolki + LCD).

żdy sterownik wykryje, e pr dko ć obrotowa silnika wynosi
Ń, a opó nienie wynosi 0, to zainicjuje alarm ostrzegawczy
Spadek prędkości (kontrolki + LCD).
obrotowej silnika
żdy sterownik wykryje, e poziom płynu chłodniczego jest
niski lub niewystarczaj cy to zainicjuje alarm ostrzegawczy
(kontrolki + LCD).

11

12

Mało
chłod
ziwa

Otwarty czujnik
temperatury

żdy sterownik wykryje, e czujnik poziomu temperatury jest
otwarty i wynik wskazuje „Warn” (ostrze enie) - zainicjuje
alarm ostrzegawczy (kontrolki + LCD).

żdy sterownik wykryje, e czujnik poziomu oleju jest otwarty i
wynik wskazuje „Warn” (ostrze enie) - zainicjuje alarm
ostrzegawczy (kontrolki + LCD).
13

Otwarty czujnik
ciśnienia oleju
żdy sterownik wykryje, e czujnik poziomu jest otwarty i
wynik wskazuje „Warn” (ostrze enie) - zainicjuje alarm
ostrzegawczy (kontrolki + LCD).

14

Otwarty
czujnik
poziomu
(?)

żdy sterownik wykryje, e elastyczny (mog cy podlegać
zmian funkcji docelowych) czujnik temperatury nr 2 jest
otwarty i wynik wskazuje „Warn” (ostrze enie) - zainicjuje
alarm ostrzegawczy (kontrolki + LCD).

15

Otwarty czujnik
temperatury
(nr 2)

Czujnik
ci nienia
oleju
(nr 2)

żdy sterownik wykryje, e elastyczny (mog cy podlegać
zmian funkcji docelowych) czujnik ci nienia oleju nr 2 jest
otwarty i wynik wskazuje „Warn” (ostrze enie) - zainicjuje
alarm ostrzegawczy (kontrolki + LCD).

16

17

Otwarty czujnik
poziomu (nr 2)
(??)

żdy sterownik wykryje, e elastyczny (mog cy podlegać
zmian funkcji docelowych) czujnik poziomu nr 2 jest otwarty
i wynik wskazuje „Warn” (ostrze enie) - zainicjuje alarm
ostrzegawczy (kontrolki + LCD).

żdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik temperatury
(typ czujnika: czujnik temperatury) przekroczył zadan
warto ć progow , gdy wył czenie jest zabronione, to
zainicjuje alarm ostrzegawczy – kontrolki + LCD.
18

Wysoka
temperatura
(wariant 2)

HGM400 Series Genset Controller
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żdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik ci nienia oleju
(typ czujnika: czujnik ci nienia oleju) przekroczył zadan
warto ć progow , gdy wył czenie jest zabronione, to
zainicjuje alarm ostrzegawczy – kontrolki + LCD.
19

20

Niskie
ci nienie
oleju
(wariant 2)

Niski poziom
paliwa
(wariant 2)

żdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik poziomu paliwa
(typ czujnika: czujnik poziomu paliwa) przekroczył zadan
warto ć progow , gdy wył czenie jest zabronione, to
zainicjuje alarm ostrzegawczy – kontrolki + LCD.

5.2 ALARM WYŁAZCźNIOWY
Gdy kontroler wykryje alarm wył czania, wy le sygnał do otwarcia wył cznika i
zatrzyma zestaw pradotwórczy. Informacja o alarmie b dzie wy wietlanana
wy wietlaczu LCD.

Nr

1

TYP
Zatrzymanie
awaryjne

OPIS
Gdy sterownik wykryje sygnał wył czenia awaryjnego,
zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia informacja o
alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.

Gdy sterownik wykryje temperatur wy sz ni docelowa
(ustawiona)płynu chłodniczego lub silnika - zainicjuje ten stan
alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie widoczna
na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału wył czenia
awaryjnego.
2

Wysoka
temperatura
Gdy sterownik wykryje stan ci nienia oleju tj. wy szy lub
ni szy od współczynnika docelowego (ustawiony) - zainicjuje
ten stan alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie
widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału
wył czenia awaryjnego.

3

Niskie ci nienie
oleju

4

5

6

7

8

Zbyt wysoka
pr dko ć
rotacyjna silnika

Zbyt wysoka
pr dko ć
rotacyjna silnika

Utrata sygnału
pr dko ć
rotacyjnej

Przeciążenie
napięciowe
generatora

Gdy sterownik wykryje zbyt wysok pr dko ć obrotow
silnika (RPM) tj. wy sz od współczynnika docelowego
(ustawiony) - zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia
informacja o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.
Nast pi wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.

Gdy sterownik wykryje zbyt nisk pr dko ć obrotow silnika
(RPM) tj. ni sz lub ni sz od współczynnika docelowego
(ustawiony) - zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia
informacja o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.
Nast pi wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.

Gdy sterownik wykryje stan w którym pr dko ć rotacyjna
wynosi Ń, a praca generatora nie jest równa nominałowi – 0:
zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia informacja o
alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi
wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.

Gdy sterownik wykryje, przeciążenie z uwagi na zbyt wysokie
napięcie prądu (generatora – nie sterownika) to zainicjuje alarm
wyłączenia urządzenia - odpowiednia informacja pojawi się na
wyświetlaczu LCD.

Gdy sterownik wykryje, przeciążenie z uwagi na zbyt niskie
Zbyt niskie napięcie prądu (generatora – nie sterownika) to zainicjuje alarm
napięcie wyłączenia urządzenia - odpowiednia informacja pojawi się na
prądowe wyświetlaczu LCD.
generatora
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NR

TYP

OPIS
Gdy sterownik wykryje stan w którym dopuszczalna warto ć
przeci eniowa jest wy sza ni ustalona - zainicjuje ten stan
alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie widoczna
na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału wył czenia
awaryjnego.

9

Przesilenie
generatora
(Over Current)
Je li silnik nie uruchomi si po dopuszczalnej liczbie prób
startu - zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia informacja
o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi
wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.

10

Nieudany start
Gdy sterownik wykryje stan w którym dopuszczalna warto ć
cz stotliwo ci (Hz) jest wy sza ni ustalona - zainicjuje ten
stan alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie
widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału
wył czenia awaryjnego.

11

Zbyt wysoka
cz stotliwo ć
Gdy sterownik wykryje stan w którym dopuszczalna warto ć
cz stotliwo ci (Hz) jest wy sza ni ustalona - zainicjuje ten
stan alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie
widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału
wył czenia awaryjnego.

12

13

Zbyt niska
częstotliwość

AWARIA
ZźSPOŁU
PR DOTWÓR
CZźżO (Układ
pr dowy)

Gdy sterownik wykryje stan w którym warto ć cz stotliwo ci
uzyskiwana z urz dzenia (Hz) jest równa Ń zainicjuje ten stan
alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie widoczna
na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału wył czenia
awaryjnego.

Gdy sterownik wykryje stan w którym poziom paliwa jest
ni szy lub niedostateczny w stosunku do poziomu ustalonego
(manualnie) - zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia
informacja o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.
Nast pi wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.

14

15

16

Niski poziom
paliwa
Gdy sterownik wykryje stan w którym poziom chłodziwa jest
ni szy lub niedostateczny w stosunku do poziomu ustalonego
(manualnie) - zainicjuje ten stan alarmem; odpowiednia
Niski informacja o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.
poziom Nast pi wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.
chłodziwa

Otwarty
sensor
temp.

żdy sterownik wykryje, e czujnik temperatury jest otwarty, a
wybrano akcj ąShutdowną, protokół zainicjować ten stan
alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie widoczna
na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału wył czenia
awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)

żdy sterownik wykryje, e czujnik temperatury jest otwarty, a
wybrano akcj ąShutdowną, protokół mo e zainicjować ten
stan alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie
widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału
wył czenia awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)
17

18

Otwarty sensor
ci nienia oleju

Otwarty
czujnik
poziomu

żdy sterownik wykryje, e czujnik poziomu (level sensor- ??)
jest otwarty, a wybrano akcj "Shutdown", protokół mo e
zainicjować ten stan alarmemś odpowiednia informacja o
alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi
wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)

żdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik (mo e spełniać
ró ne funkcje) jest ustawiony na wykrywanie temperatury
pracy i jest on otwarty, a wybrano akcj ąShutdowną, protokół
mo e zainicjować ten stan alarmem; odpowiednia informacja
o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD. Nast pi
wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)

19

Otwarty
czujnik
temp.
(nr 2)
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Nr

20

21

TYP

Opis
Gdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik (mo e spełniać
ró ne funkcje) jest ustawiony na wykrywanie ci nienia oleju
podczas pracy i jest on otwarty, a wybrano akcj "Shutdown",
protokół mo e zainicjować ten stan alarmemś odpowiednia
informacja o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.
Nast pi wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)

Otwarty czujnik
ci nienia oleju
(nr 2)

Otwarty czujnik
poziomów (nr 2)

żdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik (mo e spełniać
ró ne funkcje) jest ustawiony na wykrywanie poziomów (level
sensor) podczas pracy i jest on otwarty, a wybrano akcj
ąShutdowną, protokół mo e zainicjować ten stan alarmemś
odpowiednia informacja o alarmie b dzie widoczna na
wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału wył czenia
awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)

Gdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik (mo e spełniać
ró ne funkcje) jest ustawiony na wykrywanie temperatury
(temp. sensor) podczas pracy i jest on otwarty, a wybrano
akcj ąShutdowną, protokół mo e zainicjować ten stan
alarmem; odpowiednia informacja o alarmie b dzie widoczna
na wy wietlaczu LCD. Nast pi wysłanie sygnału wył czenia
awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)
22

Wysoka
temperatura
(wariant 2)
Gdy sterownik wykryje, e elastyczny czujnik (mo e spełniać
ró ne funkcje) jest ustawiony na wykrywanie niskiego
ci nienia oleju podczas pracy i jest on otwarty (czujnik) +
dane wskazuj na warto ci niezgodne z normami ustalonymi
r cznie (lub fabrycznie) , a wybrano akcj "Shutdown",
protokół mo e zainicjować ten stan alarmemś odpowiednia
informacja o alarmie b dzie widoczna na wy wietlaczu LCD.
Nast pi wysłanie sygnału wył czenia awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana (funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)

23

24

Niskie ci nienie
oleju

Niski poziom
paliwa
(wariant 2)

żdy sterownik wykryje, e
elastyczny czujnik (mo e spełniać
ró ne funkcje) jest ustawiony na
wykrywanie niskiego poziomu
paliwa podczas pracy i jest on
otwarty (czujnik) + dane wskazuj
na warto ci niezgodne z normami
ustalonymi r cznie (lub
fabrycznie) , a wybrano akcj
ąShutdowną, protokół mo e
zainicjować ten stan alarmemś
odpowiednia informacja o alarmie
b dzie widoczna na wy wietlaczu
LCD. Nast pi wysłanie sygnału
wył czenia awaryjnego.
*wybrano / lub jest inicjowana
(funkcja „Shutdown” – wolne
tłumaczenie)
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POŁ CZźNIA

6

Modele z numerami HGM420, HGM410 nie sa przystosowane do sieci elektrycznej
typu z przył czem o napi ciu AC. Boczny panel modelów HGM410 oraz HGM420
znajduje si poni ej

Opis poł cze zł cz:

Piny

Funkcja

Rozmiar
kabla
2

1

B-

1.5mm

2

B+

1.5mm

Opis
Zasilacz prądu stałego. Połączony z
Negatywem (-) rozrusznika
akumulatora.

2

3

Wyj cie pomocnicze
(AUX)

1.0mm

4

Korba

1.0mm

2

Zasilacz prądu stałego. Połączony z
pozytywnym (+) od rozrusznika akumulatora.
Jeżeli długość przewodu wynosi ponad 30m,
lepiej podwoić przewody równolegle. Max.
Zaleca się bezpiecznik 20A.
B+ jest zasilane przez 2 punkt,
napi ciem znamionowym 5A.

2

B+ jest zasilane przez

Page 18 of 41

2

5

Wyj cie AUX 2

1.0mm

6

Wyj cie AUX 3

1.0mm

7

Wej cie AUX 1

1.0mm

8

Wej cie AUX 2

1.0mm

9

Wej cie AUX 3

1.0mm

HGM400 Series Genset Controller

2
2

2

2

2 punkt, napi ciem
znamionowym 5A.
Podł cz do cewki
rozrusznika.
B+ jest zasilane przez 2 punkt,
napi ciem znamionowym 5A.
B+ jest zasilane przez 2 punkt,
napi ciem znamionowym 5A.
Podłączone
uziemienie
jest aktywne
(B-)
Podłączone
uziemienie
jest aktywne
(B-)
Podłączone uziemienie jest
aktywne (B-); Mo e być
u yte jako czujnik
poziomu.
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PIN

10

11

Funkcja

Wej cie AUX 4

Sensor temp. silnika

Rozmiar
kabla

OPIS

2

1.0mm

Podłączone uziemienie
jest aktywne (B-); Mo e
być u yte jako czujnik
elastyczny.

2

1.0mm

2

12

Czujnik ci nienia oleju

1.0mm

13

Wykrywanie fazy CT A

1.5mm

14

Wykrywanie fazy CT B

1.5mm

15

Wykrywanie fazy CT C

1.5mm

16

CT COM

1.5mm

17

Odbiór magnetyczny

0.5mm

2

2

2
2

2

2

18

Ładowanie D+

1.0mm

19

Wyj cie AUX 4

1.0mm

2

Podłączyć do czujnika
oporu temperatury /
cylindra.

Patrz tabela 4

Podłączyć do czujnika
oporu ciśnienia oleju.
Podłączony zewnętrznie do drugiej cewki
napięcia transformatorowego (5 A)
Podłączony zewnętrznie do drugiej cewki
napięcia transformatorowego (n
Podłączony zewnętrznie do drugiej cewki
napięcia transformatorowego (n
Sprawd instalacj w instrukcji obsługi.
Podł cz do czujnika pr dko ci obrotowej;
Zalecane jest użycie przewodu osłonowego.
Drugi koniec czujnika prędkości podłącz do
B-.
Podł cz do starterów ładowania D+.
Jeśli ten terminal
(przekaźnik) nie
występuje – przewód
odłączamy.
Kombinacja (przeka nika)terminala 19 i
2ństyk przeka nika normalnie otwarty
(5A)ś wolne napi cie.

Kombinacja (przeka nika) terminala 20 i
2ństyk przeka nika normalnie otwarty
(5A)ś wolne napi cie.
20

Wyj cie AUX 5

2

1.0mm

2

21

Wyj cie AUX COM

1.5mm

22

Wykrywanie fazy U
zestawu
pr dotwórczego

1.0mm

23

Wykrywanie fazy V
zestawu
pr dotwórczego

24

Wykrywanie fazy W
zestawu
pr dotwórczego

1.0mm

25

Wej cie zestawu
pr dotwórczego/
napi cia fazowego
(wolne tłumaczenie) N2

1.0mm

26

27

Wykrywanie napięcia
sieciowego R.
Wykrywanie napięcia
sieciowego S.

HGM400 Series Genset Controller

2

Przekaźni
wspólny
wyjścia
oporników
4 i 5.
Podłączany do fazy U zestawu
prądotwórczego. Rekomendowany
bezpiecznik 2A.

2

Podłączany do fazy V zestawu
prądotwórczego. Rekomendowany
bezpiecznik 2A.

1.0mm

2

2
2

1.0mm

2

1.0mm

Podłączany do fazy V zestawu
prądotwórczego. Rekomendowany
bezpiecznik 2A.

Podł czany do przewodu N generatora.
Podłączony do fazy R zasilania (bezpiecznik
2A jest zalecany) (HGM410 bez)
Podłączony do fazy S zasilania (bezpiecznik
2A jest zalecany) (HGM410 bez)
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Pin

28

29

Wymiar
kabla

Funkcja

Wykrywanie napięcia
sieciowego T.
Wykrywanie napi cia
fazowego N1 (wolne
tłuamczenie patrz 25 –
N2)
NOTE:

Parametry

Opis

2

Podłączony do fazy T zasilania (bezpiecznik
2A jest zalecany) (HGM410 bez)

2

Podłacz do przewodu zasilania N oznaczenie
(HGM410 – bez)

1.0mm

1.0mm

interfejsu

zaprogramowane przez PC za pomoc

LINK

s

programowalne,

być

adaptera Sż72. Je li istnieje potrzeba

zdalnego sterowania agregatem pr dotwórczym, prosz
produkowanego przez nasz firm .

mog

u yć modułu Sż485
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7 Definicja I zakres parametrów
7.1 ZAKRES PARAMETRÓW (Tabela 1)
N
R

TYP
Normalne
opó n.
sieciowe

1

Niewła ci
we
opó nieni
e
sieciowe

2

Zakres

(0-3600)s

STAN
DARD

Opis

10
Czas od wartości sieci
nieprawidłowych do normy lub z
normalnego na nieprawidłowe;
nadaje się do ATS (Automatic
Transfer Switch).

(0-3600)s

5
Gdy napięcie sieciowe spadnie
poniżej zadanej wartości, gdy
napięcie zasilania progowego jest
aktywne, a ustawiona wartość wynosi
30V, sterownik nie wykryje sygnału
wyłączeniowego.

3

(30-620)V

Sieciow
e
napi ci
e
progow
e

184

Gdy napięcie sieciowe wzrośnie
powyżej zadanej wartości, gdy
napięcie zasilania progowego jest
aktywne, a ustawiona wartość wynosi
620V, sterownik nie wykryje sygnału
wyłączeniowego.

4

Napięcie
sieciowe
przeciażęn
iowe
górne

(30-620)V

276

Przedział czasu od wyłaczenia
zasilania sieciowego di właczenia
generator lub od wyłączenia
generatora do właczenia zasilania
sieciowego.
5

Czas transferu

(0-99.9)s

1.0
Czas od otrzymania sygnału zdalnego
pozostały do rozpoczęcia startu
generatora.

6

Odroczenie startu

(0-3600)s

1
Czas od otrzymania sygnału zdalnego
pozostały do zatrzymania pracy
generatora.

7

Odroczenie stopu

(0-3600)s

1
Po osiągnięciu maksymalnej ilości
prób nieudanych startów, geberator
rozpocznie procedure błędu
(kontrolki, error na lcd).

8

Ilo ć prób startu

(1-10) razy

3

9

Czas
podgrzewacza

(0-300)s

0

(3-60)s

8

10

11

Czas rozruchu
Czas restartu
korby ( do
ponownego
rozruchu)

(3-60)s

HGM400 Series Genset Controller
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Czas zasilania podgrzewacza
prze uruchomieniem
rozrusznika.
Czas zasilania rozrusznika.
Czas oczekiwania przed prubą
ponownego uruchomienia
urządzenia.
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nr

12

13

TYP

Zakres

ODROCZENIE
PROCEDUR
BźZPIźCZź STW (1-60)s

PRÓ NY CZAS
STARTU

(0-3600)s

Optym
alnie

OPIS

10

0

Czas w którym
Alarmy niskiego
ciśnienia oleju,
wysokiej
temperatury,
prędkości, mocy pod
częstotliwości /
napięcia, brak
ładowania są
nieaktywne.
Czas próżności generatora podczas
procedury startowej.
Czas
pomi dzy
uruchomi
eniem
generator
a, a
prac na
wysokich
obrotach
?????

14

Czas nagrzewania (0-3600)s

15

Czas schładzania

16

Czas pró ny stopu (0-3600)s

(3-3600)s

10

10
0

Czas
radiacji
przed
zatrzyman
iem
agregatu i
po
odciążeniu
urzdzenia.

Czas
próż
ności
gener
atora
podc
zas
proce
dury
starto

wej.

17

18

Podtrz
ymani
e
elektr
ozawo
ru
ETS

Nieudane
odroczenie stopu

(0-120)s

20

(0-120)s

0

Zatrzymanie zasilania
elektromagnesu podczas zatrzymania
generatora.
Czas pomiędzy odroczeniem procesu
bezczynności, a zatrzymaniem gdy
„ETS time” jest ustawiony na 0.

Szeroko ć
impulsu
zasilaj cego
/ generator
swich on.
Gdy jest 0,
oznacza to
wyj cie stałe.
19

Czas zamkni cia

(0-10)s

5.0
Liczba zębów silnika, do oceny w
warunkach startowych odłaczania
korby i kontroli prędkości obrotowej
silnika. Patrz instrukcja montażu.

20

21

22

Ilo ć z bów koła
zamachowego

Opóźn
ienie
nieopt
ymaln
e
genera
tora

Przesilenie
pr dowe
generatora (over
voltage)

(10-300)

118

(0-20.0)s

10.0

Opóźnienie alarmu generatora przy
przeciążeniach prądowych.
Over/under voltage.

(30-620)V

264

Gdy napięcie generatora ma
przekroczyć ustawioną wartość i
"Gen abnormal delay (opóźnienie)"
już wygasło, „Gen Over Voltage
(przeciążenie prądowe)” jest
aktywne. Gdy ustawiona wartość to
620V, sterownik nie wykryje sygnału
przesilenia prądowego (over voltage).

HGM400 Series Genset Controller
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nr

ZASI ż

TYP

OPTI.

23

Generator Under
Voltage

(30-620)V

24

Under Speed

(0-6000)RPM 1200

25

Over Speed

(0-6000)RPM 1710

26

Under Frequency

(0-75.0)Hz

45.0

27

Over Frequency

(0-75.0)Hz

57.0

28

High Temperature

(80-140)ºC

98

HGM400 Series Genset Controller
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OPIS
When generator voltage has
fallen below the set value and the
“żen abnormal delay”
has
expired, Gen Under Voltage is
active. When set the value as
30V, the controller does not
detect under voltage signal.
When engine speed has fallen
below the set value for
10s,
Under Speed is active. It will
initiate a shutdown alarm signal.
When engine speed has exceed
the set value for 2s, Over Speed
is active. It will initiate
a
shutdown alarm signal.
When generator frequency has
fallen below the set value but Not
equal
to 0 for 10s, Under
Frequency is active. It will initiate
a shutdown alarm signal.
When generator frequency has
exceed the set value for 2s, Over
Frequency is active. It will initiate
a shutdown alarm signal.
When the temperature value of
the external temperature sensor
exceeds the set value, high
temperature signal is
sent.
Detecting only after safety on
delay is over. If the set value is
140, high temperature signal will
not be sent (this only concerns
external temperature sensor, not
high temperature signal
via
config. input port).
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No

Range

Items

Default

29

Low Oil Pressure

(0-400)kPa

103

30

Low Fuel Level

(0-100)%

10

31

Flexible Sensor

(80-140)ºC
(0-400)kPa
(0-100)%

98
103
10

32

Loss of
Signal

(0-20.0)s

5.0

33

Charge Alt Failure

(0-30)V

6.0

34

Battery
Voltage

Over

(12-40)V

33.0

35

Battery
Voltage

Under

(4-30)V

8.0

Speed

HGM400 Series Genset Controller
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Description
When the external
pressure
sensor value falls below this set
value, low oil pressure signal is
sent. Detecting only after safety
on delay is over. If the set value
is 0, low oil pressure signal will
not be sent (this only concerns
pressure sensor and does not
concern low oil pressure warning
signal via configurable input port)
When the liquid level of the
external sensor falls below the
set value, “Low Żuel Level” timer
is initiated. If the set value is 0,
low liquid level signal will not be
sent. (this only concerns fuel
level sensor and does not
concern low fuel level warning
signal via configurable input port)
Each value correspond to above
28 (Temperature sensor), 29 (oil
pressure sensor) and 30 (level
sensor), respectively.
If the set value is 0, only warning
and not
to shutdown
the
generator.
During generator is
normal
running, when alternator D+(WL)
voltage has fallen below the set
value and remains for 5s, It will
initiate a shutdown alarm signal.
When battery voltage
has
exceeds the set value and
remains for 20s, It will initiate a
warning alarm signal.
Only
warning and not to shutdown the
generator.
When battery voltage has fallen
below the set value and remains
for 20s, It will initiate a warning
alarm signal. Only warning and
not to shutdown the generator.
Version 1.4
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No
36
37

Range

Items

Current Trans.
(5-6000)/5
Full
Current
(5-6000)A
Rating

Default
500
500

Description
The ratio of external CT
żenerator’s
rated
current,
standard of load current.
When the load current
has
exceed the set value, “over
current” delay is initiated.
When load current has exceed
the set value and the “over
current” delay has expired, over
current is initiated. When the set
value is 0, only warning and not
to shutdown the generator.
When fuel level has fallen below
the set value for ńŃs, “Żuel Pump
On” alarm is initiated.
When fuel level has exceed the
set value for ńŃs, “Żuel Pump
Off” alarm is initiated.
Factory default: Fuel
Relay
Output
Factory default:
Energized To
Stop
Factory default: Idle Control
Factory default: Close Generator
Factory default: Mains Closed
Factory
default:
High
Temperature Input

38

Over
Current
(50-130)%
Percentage

120

39

Over
Delay

(0-3600)s

1296

40

Fuel Pump On

(0-100)%

25

41

Fuel Pump Off

(0-100)%

80

42

Digital Output 1

(0-17)

14

43

Digital Output 2

(0-17)

2

44
45
46

Digital Output 3
Digital Output 4
Digital Output 5

(0-17)
(0-17)
(0-17)

3
5
6

47

Digital Input 1

(0-15)

1

(0-1)

0

(0-20.0)s

2.0

(0-15)

2

Factory default: Low Oil Pressure
Warning Input

(0-1)

0

Factory default: Close to active

(0-20.0)s

2.0

(0-15)

10

Factory default: Remote Start

(0-1)

0

Factory default: Close to active

(0-20.0)s

2.0

48
49
50
51
52
53
54
55

Digital
Active
Digital
Delay

Current

Input

1

Input

1

Digital Input 2
Digital Input
Active
Digital Input
Delay
Digital Input 3
Digital Input
Active
Digital Input
Delay

2
2

3
3

HGM400 Series Genset Controller
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Factory default: Close to active
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No
56
57
58

Range

Items
Digital Input 4
Digital Input
Active
Digital Input
Delay

4
4

Default

(0-15)

11

Factory default: Fuel Level Warn

(0-1)

0

Factory default: Close to active

(0-20.0)s

2.0

59

Power On Mode

(0-2)

0

60

Module Address

(1-254)

1

61

Passwords

(0-9999)

1234

62

Crank Disconnect

(0-5)

63

Disconnect
Engine Speed

(0-3000)RPM 360

64

Disconnect
Generator Freq

(10.0-30.0)Hz 14.0

65

Disconnect
Pressure

66

Oil

2

(0-400)kPa

200

High Temp. Inhibit

(0-1)

0

67

Low OP Inhibit

(0-1)

0

68

Low Fuel Level
Inhibit

(0-1)

1

69

Flexible
Inhibit

(0-1)

1

Sensor

Description

HGM400 Series Genset Controller
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0: Stop Mode
1: Manual Mode
2: Auto Mode
Communication
controller.

address

of

There are 3 conditions of
disconnecting starter with engine.
Each condition can be used
alone and simultaneously
to
separating the start motor and
genset as soon as possible.
See Table 5
When engine speed higher than
the set value, starter
will be
disconnected.
When
generator
frequency
higher than the set value, starter
will be disconnected.
When generator oil pressure
higher than the set value, starter
will be disconnected.
Factory
default: when
high
temperature occurs, shutdown
alarm is initiated. Note 1
Factory default: when low oil
pressure occurs, shutdown alarm
is initiated. Note 2
Factory default: when low fuel
level occurs, shutdown alarm is
initiated. Note 2
Factory default: when flexible
sensor value higher/lower than
the set value (particular case
depends on the sensor type),
shutdown alarm is initiated.
Note 2
Version 1.4
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No
70
71
72
73
74

Range

Items
Voltage Input
Temp.
Sensor
Curve
Pressure Sensor
Curve
Multiplex
Level
Sensor
Level
Sensor
Curve

Default

(0-3)

0

0: 3P4W; 1: 2P3W
2: 1P2W; 3: 3P3W Note 3

(0-9)

08

SGX

(0-9)

08

SGX

(0-1)

0

0: Digital Input 3
1: Level Sensor Note 4

(0-5)

3

SGD

75

Multiplex Flexible
Sensor

76

Flexible
Curve

77

Poles

78

Temperature
Sensor Open

(0-2)

1

79

Oil
Pressure
Sensor Open

(0-2)

1

80

Fuel Level Sensor
Open

(0-2)

1

81

Config
Curve

(0-1)

0

Sensor

Sensor

Description

(0-3)

0

(0-9)
(0-9)
(0-5)
(2-32)

8
8
3
4

0: Digital Input 4
1: Temperature Sensor
2: Oil Pressure Sensor
3: Level Sensor Note 4
SGX
SGX
SGD
0: Indication (temperature sensor
will show “+++”)ś
1:Warn; 2:Shutdown
0: Indication (oil pressure sensor
will show “+++”)ś
1:Warn; 2:Shutdown
0: Indication (oil pressure sensor
will show “+++”)ś
1:Warn; 2:Shutdown
Temperature and oil pressure
sensor curve can be defined.

Note 1, if “high temperature inhibit” is configured, or set digital input as “inhibit
high temperature stop” and this input is active, when temperature is higher than the
preset value, or high temperature alarm input is active, controller will send warning
signal only and not stop the unit.
Note 2, if “low oil pressure inhibit” is configured, or set digital input as “inhibit low
oil pressure stop” and this input is active, when oil pressure is lower than the preset
value, or low oil pressure alarm input is active, controller will send warning signal only
and not stop the unit.

HGM400 Series Genset Controller
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Note 3, if “3P3W” is selected, maximum shutdown threshold of “Mains Over
Voltage” and “żens Over Voltage” can be set as 62ŃVś when select others, maximum
shutdown threshold can be set as 360V.
Note 4, Multiplex Input can be set as “digital input” or “level sensor”ś if one of
them is set successfully, then the corresponding items are active. For instance, if set
“ Multiplex Input 3” as “Digital Input”, the related configuration items of digital input 3
are activeś if set “ Multiplex Input 3” as “Level Sensor”, the related configuration items
of level sensor are active;

HGM400 Series Genset Controller
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7.2 PROżRAMOWALNź WYJ CIA 1-5 (TABELA 2)
NR

TYP

0

Nie u ywane

1

Wspólny alarm

2

3

Energetyzacja
zatrzymania

Nadaje się do agregatu z elektromagnesem i zostaje
aktywowany po "stop idle delay (opóźnienie odroczenia
zatrzymania)". Jest wyłączana, gdy wygaśnie "ETS
elektromagnetyczne opóźneinie".

Kontrola
bezczynno ci

Używany do silnika, który pracuje na biegu jałowym.
Uruchamiany na krótko przed startem i rozpoczęciem
podgrzewania.

5

Kontrola
podgrzewania
Zamkni cie
generatora.

6

Zamkni cie sieci

4

7

Otwarcie ATS

8

Podniesienie
pr dko ci

9

Spadek pr dko ci

10

OPIS
Port jest dezaktywowany, gdy opcja “Not used” jest
wybr.
Obejmuje wszystkie alarmy wył czeniowe I
ostrzegawcze. Kiedy wyst puje tylko alarm
ostrzegawczy
Nie blokuje si on sam; kiedy pojawia si alarm
wył czeniowy
blokuje si sam dopóki alarm sam si nie zrestartuje.

Uruchomienie
generatora

Uruchamiane przed startem I odblokowaniem zasilania
Je li czas unieruchomienia generatora wynosi
0operacja zamkni cia jest kontynuowana.
Je li czas zamkni cia równa si Ń, zamkni cie sieci jest
kontynuowane (HGM410 nie dotyczy)
Je li czas “zamkni cie generatorclose generator", otwarcie ATS nie
jest aktywne.
Dezaktywowane gdy generator przechodzi w tryb
podgrzewania.
Opó nienie (close time: warming up delay) while open
when
Aux. Raise Speed input is active.
(???)
Tryb nieobsługiwany (zamknięty), gdy generator wchodzi w
stan oczekiwania opóźnienia zatrzymania (Stop Idle
delay/Energized to Stop-wyświetlacz), czynny podczas
otwarcia AUX.

Akcja maj ca miejsce podczas
normalnej/standardowej pracy generatora, operacja
zatrzymana gdy pr dko ć obrotowa silnika jest
mniejsza od „Crank disconnect speed” – pr dko ć
odł czenia korbyś wolne tłuamczenie.

Akcja rozpoczęta na chwilę przed tym, gdy poziom paliwa
jest niższy niż ustalona wartość “Fuel Pump On” lub kiedy
ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa jest aktywne, Tryb
otwarty kiedy poziom paliwa jest wyższy niż „Fuel Pump
Off” oraz gdy ostrzeżenie o niskim poziomie paliwa jest
dezaktywowane.
11

12

Kontrola pracy
pompy paliwa

Kontrola wysokiej
pr dko ci

15

W trybie „Automatic
Mode”
Wyj cie przeka nikia
Paliwa
Wzbudzenie
generatora (układu)

16
17

Zarezerwowany
Zarezerwowany

13
14

HGM400 Series Genset Controller

Tryb zamkni ty, gdy generator
wchodzi w tryb odroczenia
podgrzewania „Warming Up” w
trakcie rozpoczynania tryby
opó nionego chłodzenia ( po
unieruchomieniu generatora,
chłodzenie działa jeszcze przez
chwil w celu schłodzenia ukł du).
Kontroler pracuje w trybie
automatycznym.
Kontroluje wyj cie przeka nika
paliwa.
Wyjście (rezygnacja) w okresie startowym. Jeśli nie ma
częstotliwości generatora podczas sekwencji bezpiecznej
pracy, system odracza prace urządzenia na 2 sekundy.
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7.3 PROżRAMOWALNź WźJ CIź 1-4 TABELA (AKTYWNE
PODCZAS PODPI TźżO UZIźMIźNIA (B-) (TABELA 3)
NR
0
1

2
3

4

5

6
7

8

Podzesp.
Nie u ywany
Wej cie
wysokiej temp.

Wej cie
ostrzegawcze
po niskim
poziomie oleju
Pomocnicze
ostrzenie

Wył czenie
awaryjne

OPIS

Jeżeli sygnały te są aktywne po bezpieczenym czasie
zwłoki, alarm zamykania zostanie natychmiast
wszczęty.

Jest to tylko ostrze enie informacyjne – nie
przerywa pracy urz dzenia.
Wyłączenie alarmu
natychmiast zostanie
wszczęte, jeżeli to wejście
jest aktywne.
Jeśli generator pracuje normalnie a ten sygnał jest
aktywowany, jeśli występuje sytuacja podwyższonej
temperatury, w pierwszej kolejności schłodzony zostaje
generator a następnie zatrzymany. Jeśli omawiany sygnał jest
dezaktywowany, a sytuacja podwyższonej temp. występuje,
kontroler wyłączy generator bez schładzania go.

Wej cie
wył cznika
wysokiej
temperatury

Zamkni cie
generatora
Zamkni cie
zasilania
sieciowego

--------HGM410 bez
Gdy jest
aktywny,
zakazuje
zatrzymywania
gdy wystąpi
wysoka
temperatura.
Uwaga 1

Inhibirot wzrostu
wysokiej
temperatury

,

9

Gdy jest
aktywny
,
zakazuje
zatrzym
ywania
gdy
wystąpi
niskie
ciśnienie
oleju.
Uwaga 2
Inhibitor niskiego
ciśnienia oleju

10

Zdalny Start

11

Ostrze enie poziomu paliwa

12

Ostrze enie schładznia

13

14

Wył czenie

HGM420 bez.

Pozio
mu
paliwa

Wyłączenie
poziomu
chłodziwa
W trybie Auto, jeśli wejście jest aktywne, niezależnie od
tego, czy zasilanie jest normalne czy nie (HGM420) lub
zdalny sygnał startu występuje (HGM410), sterownik nie
wyda polecenia startu do generatora. Gdy wejście jest
nieaktywne, agregat automatycznie rozpocznie lub zatrzyma
pracę urządzenia w zależności od stanu sieci (normalnego lub
nienormalnego – początek instrukcji).

Inhibitor (blokada)
15 Auto startu

HGM400 Series Genset Controller
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7.4 Wybór czujnika (TABELA 4)
Warto ć
0 Nie u ywany
1 Zdefiniowany przez
U ytkownika typ
rezystancyjny.

nr

Czujnik
1

2

3

Temp.

Pressure
Sensor

Fuel Level
Sensor

2 VDO
SGH(Huanghe czujnik
3 autorski)
SGD(Dongkang czujnik
4 autorski)
5 CURTIS
6 DATCON
7 VOLVO-EC
8 SGX
9 Zarezerwowany
0 Nie u ywany
1 Zdefiniowany przez
U ytkownika typ
rezystancyjny.
2 VDO 10 Bar
3 SGH(Huanghe czujnik)
4 SGD(Dongkang czujnik)
5 CURTIS
6 DATCON
7 VOLVO-EC
8 SGX
9 Zarezerwowany
0 Nie u ywany
1 Zdefiniowany przez
U ytkownika typ
rezystancyjny.
2 SGH
3 SGD
Zarezerwowany
4 (1)
Zarezerwowany
5 (2)

OPIS

Zdefiniuj rezystancyjny
zakres (0 ~ 6000) Ω,
domyślnym jest czujnik SGX.

Zdefiniuj rezystancyjny
zakres (0 ~ 6000) Ω,
domyślnym jest czujnik SGX.

Zdefiniuj rezystancyjny
zakres (0 ~ 6000) Ω,
domyślnym jest czujnik SGX.
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7.5 Warunki rozłaczenia korby (rozrusznika od silnika) (tabela 5)
nr
0

Istota
Odbiór magnetyczny

1

Cz stotliwo ć generatora

2

Odbiór magnetyczny + Czestotliwo ć generatora

3

Odbiór magnetyczny + Ci nienie oleju

4

Cz stotliwo ć generatora + Ci nienie oleju

5

Cz stotliwo ć generatora + Odbiór magnetyczny + Ci nienie oleju

1. Istniej

3 warunki odp. za odł czenie rozrusznika od silnika; odbiór

magnetyczny i cz stotliwo ć generatora mog

być u ywane oddzielnie,

podczas gdy ci nienie oleju musi być u ywane razem z odbiorem
magnetycznym i cz stotliwo ci

generatora. Celem jest, jak najszybsze

odł czenie rozrusznika.
2. Magnetic pickup (odbiór magnetyczny – wolne tłumaczenie) to urz dzenie które
instalowane jest w przystawk

po to, aby wykrywać i liczyć ilo ć z bów koła

zamachowego.
3. Gdy

konfiguracj

ustawimy

jako/na

pickup

magnetyczny

(czujnik

magnetyczny), nale y upewnić si , e liczba z bów koła zamachowego jest
taka sama, jak ustawienie ąponad pr dko ci zamykania (Under speed
shutdown)" lub "under speed shutdown"- w przeciwnym razie funkcja nie
b dzia działa poprawnie.
4. Je li obsługujemy agregat bez czujnika odbioru magnetycznego, prosimy nie wybierać
powy szych elementów, w przeciwnym razie spowoduje to bł d „start fail” lub „loss
speed signal”.
5. Je li obsługujemy generator bez czujnika ci nienia oleju, równie
nie
wybieramy/obsługujemy tych komponentów.

6. If Je li nie wybrano cz stotliwo ci w ustawieniach odł czania korby (rozrusznika),
sterownik nie odbierze I nie wy wietli wzgl dnej ilo ci energii (mo e być u ywany
w ustawieniach pompy wodnej) , jeśli ie y ra o „ ag eti pi kup”
usta ie ia h
rozła za ia rozrusz ika od sil ika, prędkość sil ika
przez syg ał ge eratora.

yś ietla a a stero

iku jest o li za a
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8 Ustawienia parametrów
Uruchow sterownik, nast pnie wci nij

aby przej c do menu ustawie parametrów-

DIAżRAM NI źJ (figń):

Fig1



1 Set Parameters
2 Information
3 Language
4 Mode Select

Parameters Setting



Podczas wprowadzania hasła, wprowadzenie interfejsu "1234" można ustawić część
elementów parametrów w TABELI 1, a w "0318", można ustawić wszystkie elementy. Jeśli
istnieje potrzeba, ustawienia większej ilości parametrów, należy skontaktować się z
producentem.
UWAGI:
1. Dla HGM410 nie ma specyfikacji dla numerów od 1 – 5 w TABELI 1; cyfrowe
wej cie dla sieci elektrycznej nie wyst puje w tym modelu, zarówno te dla
wyj ć AUX ń-5.
2. Prosz zmienić parametry sterownika je li generator jest w trybie spoczynku
wył cznie (stand by) (np. odł czenie rozrusznika, którekolwiek chwile czasu w
trybie tzw. Zwłoki)ś w przeciwnym razie zako czenie pracy I inne anomalie
pracy mog wyst pić.
3. Warto ć przekroczenia napi cia (over voltage) musi być (stawione) wy sze ni
warto ć pod napi cia (under voltage), w przeciwnym razie warto ć
przeci

enia (over voltage) i pod przeci

enia (under voltage) mo e wyst pić

równocze nie.
4. Warto ć nad pr dko ci (over speed) musi być wy sza ni

warto ć pod

pr dko ci (under voltage), w przeciwnym razie bł d under i over speed wyst pi
równocze nie.
5. Podczas rozruchu (rozrusznikiem el.) nalega si

ustawić cz stotliwo ć

generatora na mo liwie najni sz . Dzi ki temu po operacji startowej rozrusznik
rozł czy si tak szybko jak to tylko mo liwe.
6. Wej cie cyfrowe ń-4 nie powinno być ustawiane na tych samych podzespołach
bazowych, w przeciwnym razie pojawi sie anomalie funkcje. Jednak wyj cie
cyfrowe 1-5 mog ju być ustawione na tych samych warto ciach.
7. Je li konieczne jest wyłaczenie po chłodzeniu, zaleca si ustawić którekolwiek
wej cia cyfrowe jako „High Temp. Stop Input” wtedy podł czamy to wej cie
pod port GND.



Informacja

LCD wy wietla wersj oprogramowania, data wydania sterownika.
UWAGA: W tym interfejsie, naci ni cie
wyj ć.
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J zyk
Chi ski, Angielski, Chiszpa ski i Rosyjski interfejs jest dost pny do wyboru.



Wybór trybu pracy generatora
Regulator mo na ustawić w trybie testowym trybie manualnym trybie automatycznym
lub w trybie zatrzymania.
UWAGA: Wci ni cie klawisza

w ka dej chwili spowoduje wyj cie z ustawie

oraz powrót do poprzednich ustawie menu (default).
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9 Wybór czujnika
1) Gdy

czujniki

wybieramy

ponownie,

krzywa

czujnika

zostanie

przeniesiona do warto ci standardowej. Na przykład, je li czujnik
temperatury SGH ustawimy jako -120 ° rezystor typu C, jego krzywa
czujnika wska e SżH (ń2Ń ° rezystor typu C)ś Je li wybierzesz SGD z
danymi 120 ° rezystor typu C, b dzie to krzywa czujnika temperatury
krzywej SGD.
2) Je li wyst puje ró nica pomi dzy standardowym wykresem „curve”
czujnika, u ytkownik mo e go ustawić r cznie w typ „curve type”,
zamiast „standard” – wolne tłumaczenie.
3) żdy wejdziemy w sensor odp. za krzyw (wykres), warto ć X (rezystor)
musi być ustawiona w odcji „small to large”, w przeciwnym razie wyst pi
bł d.
4) Je li wybierz typ czujnika jako ąNoneą, krzywa czujnika nie działa i LCD
nie wy wietla informacji.
5) Je li nie ma czujnika ci nienia oleju, ale jest przeł cznik alarmu
niskiego ci nienia oleju, u ytkownik musi ustawić czujnik ci nienia oleju
jako "None", w przeciwnym razie, mo e wyst pić niskie bł d z
wskazaniem niskiego ci nienia oleju.
6) Najwy sze szczytowe lub najni sze progowe warto ci
współrz dznych mo na ustawić tak samo jak poni esz.

w

pionowych

Tabela konwersji wspólnej jednostki
2

1Pa
2
1kgf/cm
1bar
1psi

2

N/m (pa)

kgf/cm

1
4
9.8x10
5
1x10
3
6.89x10

1.02x10＋
1
1.02
2
7.03x10＋

5

bar

2

(p/in .psi)
5

1x10＋
0.98
1
2
6.89x10＋

1.45x10＋
14.2
14.5
1

4
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10 ROZRUCH
Przejd przez wszystkie kroki wymienione poni ej przed rozruchem,
1. Sprawd , czy wszystkie poł czenia s prawidłowe i rednica przewodów jest
odpowiednia.
2. Upewnij si , e kontroler DC posiada bezpiecznik sterownika + i - podł czony
do baterii poprawnie.
3. Podj ć odpowiednie działania, aby wspomóc prawidłowe rozł czenie silnika do
korby (np Zdj ć przewód przył czeniowy zaworu paliwa). Je li procedura jest
OK,

wybrać

tryb

r czny

-

regulator

b dzie

rutynowym

podmiotem

wykonawczym tej operacji.
4. Ustaw kontroler w trybie r cznym, naci nij przycisk ąStartą, agregat rozpocznie
prac . Po czasie rozruchu – je li start nie powiedzie si , sterownik wy le
sygnał o awarii startuś nast pnie naci nij przycisk ąstopą, aby zresetować
kontroler.
5. W przypadku nieudanego startu powróć do kroku nr. ń i sprawd

ew.

przyczyny niepowodzenia (np Podł cz przewód zaworu paliwa), ponownie
nacisn ć przycisk start, agregat rozpocznie prac . Je li wszystko pójdzie
dobrze, agregat b dzie pracował normalnie. W tym czasie, prosz
uwag

na bie

zwrócić

ce dane Silnik, AC generatora, napi cia i cz stotliwo ci na

LCD. Je li dane nie s w normie, zatrzymać agregat pr dotwórczy i sprawdzić
wszystkie przewody poł czenia zgodnie z niniejsz instrukcj .
6. Wybierz tryb AUTO z panelu kontrolnego, podł cz/sprawd

zasilanie sieci

elektrycznej. Kontroler przeniesie sygnał na ATS (je li jest) do obci

enia

sieciowego. Po czasie chłodzenia, kontroler zatrzyma agregat pr dotwórczy i
przejdzie w tryb "spoczynku", dopóki zasilanie sieciowe nie jest nieprawidłowe.
7. Analogicznie, gdy znów pr d sieci jest nieprawidłowy, agregat zostanie
uruchomiony automatycznie i wejdzie w tryb normalnej pracy, nast pnie wy le
sygnał do sterownika, a ten do układu ATS. Je li sytuacja nei b dzie miał
miejsca, prosz sprawdzić poł czenia przewodów ATS ąwedług tej instrukcji.
8. Je li pojawi sie w tpliwo ci / pytania – prosimy o kontakt.
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11 TYPOWA INSTALACJA/ POŁACZźNIA/ ZASTOSOWANIź
HGM410 Typowy schemat połacze

UWAGA: Aux. Wej cie 3 mo e być ustawiona jako czujnik poziomuś Aux.
Wej cie 4 mo e być ustawiona jako czujnik temperatury, czujnik ci nienia oleju i
czujnika poziomu.
HGM420 Typowy schemat połacze
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1 Faza 2 przewody (HGM420)

2 Fazy 3 przewody (HGM420)

UWAGA! Przeka niki o duzych pojemno ciach s polecaneĄ.
Przeka nik rozwijany musi być stosowany w obsłudze zasilania sieciowego/
generatorowego – wyj cie/obieg zamkni ty...
CAUTION! Let its normally closed contact series connect between fuel relay
output port and electromagnetic valve when you connect emergency stop button on
the controller. Emergency stop alarm can be displayed if you configure one input port
as “Auxiliary Shutdown” (one end connect to normally open contact, the other end
connect to ground). (???)
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12 INSTALACJA
12.1 ZŁ CZKI
Sterownik jest wbudowany w panel; jest on zamocowany za pomoc zacisków.
1) Wycofaj
pozycji.

rub

klips mocuj cy (obrót w lewo), a

do osi gni cia wła ciwej

2) Poci gnij zaczep mocuj cy do tyłu (w kierunku tyłu modułu) zapewne dwa
klipy s wewn trz przydzielonych im gniazd.
3) Obróć ruby mocuj ce zacisk wg. ruchu wskazówek zegara, dopóki nie
zostan osadzone na panelu..
UWAGA: Nale y uwa ać, aby nie dokr cać zbyt mocno ruby mocowania.

12.2 WYMIARY CAŁKOWITź ORAZ WYCI CIA PANźLU

1) Napi cie wej ciowe panelu
HGM400 series controller can suit for widely range of battery voltage DC(8~35)V.
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Negative of battery must be connected with the engine shell. The diameter of wire
2

which from power supply to battery must be over 1.5mm . If floating charge
configured, please firstly connect output wires of charger to battery’s positive and
negative directly, then, connect wires from battery’s positive and negative to
controller’s positive and negative input ports in order to prevent charge disturbing
the controller’s normal working.
2) Speed Sensor Input
Speed sensor is the magnetic equipment which be installed in starter and for
detecting flywheel teeth. Its connection wires to controller should apply for 2 cores
shielding line. The shielding layer should connect to No. 1 terminal in controller
while another side is hanging in air. The else two signal wires are connected to
No.1 and No.17 terminals in controller. The output voltage of speed sensor should
be within AC(1~24)V (effective value) during the full speed. AC12V is
recommended (in rated speed). When install the speed sensor, let the sensor is
spun to contacting flywheel first, then, port out 1/3 lap, and lock the nuts of sensor
at last.
3) Output And Expansion Relay
All outputs of controller are relay contact output type. If need to expand the relays,
please add freewheel diode to both ends of expand relay’s coils (when coils of
relay has DC current) or, add resistance-capacitance return circuit (when coils of
relay has AC current), in order to prevent disturbance to controller or others
equipment.
4) AC Input
HGM400 series controller must be connected to outside current transformer. And
the current transformer’s secondary side current must be 5A. At the same time,
the phases of current transformer and input voltage must correct. Otherwise, the
collected current and active power maybe not correct.
CAUTION！ICOM port must be connected to negative pole of battery.
WARNING! When there is load current, transformer’s secondary side prohibit
open circuit.
5) Withdraw Voltage Test
When controller had been installed in control panel, if need the high voltage test,
please disconnect controller’s all terminal connections, in order to prevent high
voltage into controller and damage it.
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13 Przyczyny bł dów przy instalacji sterownika
Objawy
Kontroler
nie reaguje
na zasilanie

Generator wył cza
si
Nieskie
ciśnienie oleju
po odłączeniu
rozrusznika

Alarm wysokiej temperatury
po rozłączeniu rozrusznika
od silnika

Prawdopodobne rozwiazanie
Sprawd podł czenie akumulatora;
Sprawd poł czenia sterownika (okablowanie);
Sprawd napi cie akumulatora.
Sprawd czy temperature chłodziwa, albo cylindra nie
jest z awysoka;
Sprawd napi cie baterii;
Sprawd bezpiecznik DC.

Sprawd poł czenia czujnika ci nienia oleju.
Sprawd poł czenia czujnika ci nienia oleju.

Sprawd podłaczenie klawisza wyłaczeniowego oraz
informacje na LCD.
Alarm
wyłaczeniow
y po
rozruchu

Rozru
sznika
nie
rozłac
za się
Rozrusznik nie
odpowiada
Agregat pracuje, ale ATS
nie odpowiada

Sprawd wyj cia AUX.
Sprawdzić obwód paliwa i jego połączenia;
Sprawdź, baterię;
Sprawdzić czujnik prędkości i jego połączenia;

Sprawd bateri
Sprawd poł czenia rozrusznika
Sprawd ATS;
Sprawd poł czenia pomi dzy systemem ATS i
kontrolerem/sterownikiem.

