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Ομαλοί εκκινητές κινητήρων BSFT και BSTT

Οι  ομαλοί  εκκινητές  BSxT  επιταχύνουν  και  επιβραδύνουν  (BSFT μόνο)  απλά μηχανικά  φορτία, 
εξοικονομούν ενέργεια και ελαχιστοποιούν τις μηχανικές φθορές.

 
Εκκινητής BSTT 11KW.

Είναι μερικά προστατευμένοι, ψηφιακά ελεγχόμενοι και 
προγραμματιζόμενοι.  Η εγκατάστασή τους είναι απλή 
και  προσφέρονται  για  απλές  εφαρμογές  χαμηλού 
κόστους οπως:

• Μεταφορικών συστημάτων (ταινιόδρομοι, 
κυλιόμενοι διάδρομοι/κλίμακες, τράπεζες κύλισης 
κ.α.), ιδίως για φορτία μικρής αδρανείας,

• Αντλίες και συμπιεστές,

• Υδραυλικές αντλίες ανελκυστήρων,

• Ανελαστικές μεταδόσεις κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, 
ιμάντες με υψηλή σχέση μετάδοσης κ.α.), και

• Ανεμιστήρες και απορροφητήρες.

Χαρακτηριστικά ομαλών εκκινητών BSxT
Κύκλωμα ισχύος Ψυκτικό κύκλωμα και ρεύμα εκκίνησης 55-75 A (ανα φάση) για φορτία 13-

16 HP/10-12 KW.  Με υλικά αντοχής 1200 VDC που επιτρέπει  την χρήση 
τους σε γραμμές μέχρι και 3x430 VAC.

Διάταξη παράκαμψης Το εσωτερικό ρελαί παράκαμψης ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες στο 
κύκλωμα ισχύος.

Ηλεκτρονικές 
προστασίες

Υπέρτασης,  υπότασης,  απο  θορύβους,  βυθίσεις  και  διαταραχές  στην 
τροφοδοσία,  διαδοχής  και  ακεραιότητας  φάσεων,  εσωτερικής 
θερμοκρασίας.

Μέθοδος ελέγχου Ο  BSFT  ελέγχεται  μέσω δύο  γαλβανικά  μονωμένων εισόδων (“Run”  και 
“Enable”). Ο BSTT ενεργοποιείται με την τροφοδοσία του.

Καμπύλες εκκίνησης Γραμμική  ροπής,  ενισχυμένη  (boosted) ροπής,  γραμμική  τάσης (BSTT 
μόνο), ημιτονοειδής τάσης (BSTT μόνο).

Επιλογή παραμέτρων με 
DIP switch

Καμπύλη εκκίνησης, ενεργοποίηση επιβράδυνσης (BSFT), τιμή εκκίνησης 
(30-65%),  διάρκεια εκκίνησης (1-4 s)  και καθυστέρηση απενεργοποίησης 
(BSFT) ή εκκίνησης (BSTT).

Εξοδοι ελέγχου Γαλβανικά μονωμένη “Ready” (BSFT) ή “Motoring” (BSTT).
Τροφοδοτικό 24 VDC Για χρήση τοπικού αισθητηρίου ή άλλου μικροαυτοματισμού.
Κουτί bookcase Πρακτικό και στυβαρό κουτί τύπου "bookcase".
Εσωτερική τροφοδοσία Το  κύκλωμα  ελέγχου  τροφοδοτείται  εσωτερικά  απο  την  γραμμή  3x400 

VAC.
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Σύνδεση εκκινητή/επιβραδυντή BSFTxx Σύνδεση εκκινητή BSTTxx

 
Χαρακτηριστικά εκκινητών BSFT και BSTT στα 3x400 VAC

Τύπος Ισχύς 
κινητήρα,

σύνδεση σε 
τρίγωνο
HP/kW

Ισχύς 
κινητήρα,

εντός 
τριγώνου

HP/kW

Μέγιστο 
φασικό 
ρεύμα 

εκκίνησης,
A

Φασικό 
ρεύμα 

κίνησης,
A

Μέγιστος αριθμός 
εκκινήσεων ανα 

ώρα

BSFT10 14/10 24/17 55 19 Απεριόριστος
BSTT11 15/11 26/19 55 22 60
BSFT12 16/12 27/20 75 25 Απεριόριστος

Διαθέσιμοι Τύποι
Τύπος Περιγραφή

BSFT10 10 KW Βασικός ομαλός εκκινητής και επιβραδυντής
BSFT12 12 KW Βασικός ομαλός εκκινητής και επιβραδυντής
BSTT11 11 KW Βασικός ομαλός εκκινητής

Προμηθευτής
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