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1- OGÓLNE WYMAGANIA I INSTALACJA 

1- 1  Ogólne uwagi 

OSTRZE�ENIE! 
• Przed zainstalowaniem lub u�ytkowaniem, prosz� dokładnie przeczyta� niniejsz� instrukcj�.  
• Aby unikn�� uszkodze� lub zagro�enia bezpiecze�stwa, to urz�dzenie ma by� instalowane przez wykwalifikowany personel, 

przestrzegaj�cy aktualnych norm. 
• Przed ka�d� operacj� konserwacyjn� urz�dzenia, usn�� napi�cie z wej�� pomiarowych i zasilaj�cych oraz zewrze� zaciski wej�ciowe 

przekładnika pr�dowego. 
• Wyroby tutaj przedstawione podlegaj� zmianom bez wcze�niejszego powiadamiania. 
• Dane techniczne i opisy w dokumentacji s� dokładne, według najlepszej naszej wiedzy, ale nie przyjmuje si� odpowiedzialno�ci za bł�dy, 

pomini�cia lub nieprzewidziane wydatki z nich wynikaj�ce. 
• Wył�cznik zabezpieczaj�cy musi si� znajdowa� w obiekcie. Musi on by� zainstalowany w pobli�u urz�dzenia i w zasi�gu operatora. Musi on by�

oznaczony jako rozł�cznik: IEC /EN 61010-1 § 6.12.2.1. 
• Czy�ci� urz�dzenie mi�kk� such� tkanin�; nie stosowa� �rodków �ciernych, płynnych detergentów ani rozpuszczalników.  

1- 2  Etykieta wyrobu i tabliczka znamionowa

Ogólna identyfikacja ka�dej sztuki znajduje si� na poni�szej tabliczce umieszczonej na sterowniku. 

UWAGA! 

Zwracaj�c si� o specyfikacje techniczne lub informacje dotycz�ce urz�dzenia, prosz� poda� producentowi ogólne 
dane identyfikacyjne podane na etykiecie. 

Wymiary wyci�cia: 
220 x 160 mm 

245 mm 

182 mm 

40 mm 
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1- 3 Nowe wła�ciwo�ci TE809A 2.0.0

Wykaz nowych wła�ciwo�ci w TE809A 2.0.0 i ró�nice w stosunku do TE809A 1.1.3B: 

OGÓLNE WŁA�CIWO�CI: 

1. Nowy parametr dla rozruchu sinika w trybie automatycznym dla ka�dego alarmu zwi�zanego z sieci�, nie tylko napi�cia i cz�stotliwo�ci poza 
zakresami. 

2. Udoskonalone zarz�dzanie silnikiem poprzez Canbus. 
3. Programowalny czas rozruchu/zatrzymywania z dwoma oddzielnymi okresami pracy w dniach tygodnia. 
4. Udoskonalone nadzorowanie serwisowania z łatwo aktualizowan� stron� oraz limitami serwisowania nie tylko według godzin pracy, ale 

równie� według dat. 
5. Udoskonalone wej�cia sprz��e� zwrotnych. 
6. Dodano wskazanie pomy�lnego zatrzymania. 
7. Koszt kilowatogodziny z sieci i z agregatu. 
8. Inteligentny start: funkcja odczytuj�ca spadek napi�cia akumulatora podczas kr�cenia rozrusznikiem, daj�ca wskazanie niskiej efektywno�ci 

akumulatora. 
9. Tryb dualny: podł�czenie dwóch sterowników TE809 poprzez RS485 z aktywowaniem logiki nadrz�dny-podrz�dny z godzinami pracy. W razie 

awarii sieci, uruchamia si� agregat z mniejsz� ilo�ci� godzin pracy, który zatrzymuje si� po zaprogramowanej ilo�ci godzin i uruchamia si�
drugi agregat. 

10. Obsługa tablic z pojedynczym przekładnikiem pr�dowym jak i trzema przekładnikami pr�dowymi. 
11. Automatyczne wykrywanie układów 12V dc lub 24V dc. 
12. Udoskonalone nadzorowanie diod �wiec�cych. 
13. Udoskonalone automatyczne odczytywanie gwarancji. 
14. Optymalizacja oprogramowania dla poprawy eksploatacji. 

OPCJE WEJ��/WYJ�� (IO) 

15. Wyj�cie na grzałk� z programowalnymi progami temperatur. 
16. Zewn�trzne polecenie przeł�czania przez programowalne wej�cie. 
17. Obsługa płytki rozszerzaj�cej TE6010 z ró�nymi konfigurowalnymi wej�ciami i wyj�ciami cyfrowymi. 
18. Wyj�cie agregat gotowy do zasilania odbiornikówa. 
19. Opcje pojedynczego alarmu A-B-C do podł�czenia wyj�cia do jednego z 64 alarmów. 

ZDALNE STEROWANIE 

20. Kompaktowe pomiary poprzez Modbus: wszystkie warto�ci odczytów na dwa wielokrotne ��dania z 44 rejestrów. 

ALARMY 

21. Nowy alarm niepowodzenia zatrzymania z próbami zatrzymania przed aktywowaniem. 
22. Alarm wysokiej temperatury chłodziwa. 
23. Alarm dotycz�cy wody w paliwie. 

APLIKACJA SMS NA ANDROID’ZIE 

24. Udoskonalone wła�ciwo�ci dotycz�ce SMS-ów w wi�ksz� ilo�ci� informacji i hasłem SMS. 
25. Pełna obsługa aplikacji „TE Remote SMS” na Androidzie przez Tecnoelettra. 
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1.4 Dane znamionowe urz�dzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 
Napi�cie znamionowe Vdc 12Vdc (24Vdc) 
Dopuszczalne napi�cie Vdc od 6 Vdc do 33Vdc 
Odporno�� na spadek napi�cia przy kr�ceniu  0V przez 150ms 
Napi�cie znamionowe Vac 400 Vac 
Dopuszczalne napi�cie Vac do 500 Vac 
Dopuszczalna cz�stotliwo��  do 75 Hz 
Maks. pobór pr�du z pod�wietleniem 250 mA  

Zakresy temperatur 
-40 °C + 70 °C   (układ elektryczny) 
-20 °C + 70 °C   (wy�wietlacz) 
-40 °C + 80 °C  (przechowywanie) 

WY�WIETLACZ 128x64 px; 66x33mm 
WEJ�CIA CYFROWE  
Ilo�� 5 
WEJ�CIE OBROTÓW – czujnik 
Zakres napi�� od 1 do 36 V 
Zakres cz�stotliwo�ci do 8 kHz 
WYJ�CIA STATYCZNE 
Ilo�� 6 (2x4A; 4x2A) 
WEJ�CIA ANALOGOWE 
Ilo�� 3 
Rodzaj wej�cia Pomiary rezystancji do uziemienia 
INTERFAJS KOMUNIKACYJNY 
Rodzaj interfejsu Szeregowy port RS -232  
Długo�� kabla < 3 m 
Szybko�� transmisji do 115200 bitów na sekund�
Rodzaj interfejsu RS485 
Szybko�� transmisji do 115200 bitów na sekund�
CAN Bus J1939 
PRZEKA	NIKI STYCZNIKÓW 
Ilo�� wyj�� 2 
Rodzaj zestyków 1x N.O. stycznik agregatu   -    1x N.C. stycznik sieci 
Maks. pr�d / napi�cie 8 A / 250 VAC 
WEJ�CIA PR
DÓW OBCI
�ENIOWYCH 
Ilo�� 3 
Zakres pomiarowy do 5 A 
Dokładno��  < 1 % pełnej skali + 1 cyfra 
WEJ�CIA NAPI�CIOWE 
Ilo�� 8 
Rodzaj wej�cia Sprz��enie rezystancyjne 
Napi�cie znamionowe 230 Vac (L-N) - 400 Vac (L-L) 
Zakres pomiarowy �rednia warto�� skuteczna od 0 do 350 Vac (L-N) - od 0 do 500 Vac (L-L) 
Dokładno�� < 1% pełnej skali + 1 cyfra 
POMIAR MOCY CZYNNEJ 
Rodzaj pomiaru Chwilowe całkowanie mocy 
WYPOSA�ENIE 
Ilo�� klawiszy  15 
Ilo�� diod 10 
PŁYTKA ROZSZERZAJACA TE6010  
Interfejs szeregowy 2xRJ11 4c4p zł�cze nie izolowane 
Zasilanie Od 6Cdc do 33Vdc 
Instalowanie Wewn�trzna płytka montowana na szynie DIN 
Wej�cia 8 konfigurowalnych 0-500Ω / 4-20 mA / 0-5 Vdc 

Wykaz norm referencyjnych  
EN55011 
EN55016-2-1 
EN55016-2-3 
EN60068-2-1 
EN60068-2-2 
EN60068-2-27 
EN60068-2-30 
EN60068-2-6 
EN61000-4-2 
EN61000-4-3 
EN61000-4-4 
EN61000-4-5 
EN61000-4-6 
EN61000-4-8 
EN61000-6-2 
EN61000-6-4 
HBV Bureau Veruta NR320 
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1- 5  Instalacja elektryczna 

1- 5.1  Schemat 

Ostrze�enie! Przed wło�eniem wtyczki, upewni� si�, czy poł�czenia �ci�le odpowiadaj� poni�szemu schematowi. Odno�nie 
dalszych informacji dotycz�cych programowalnych wej��/wyj�� patrz par. 2-10. 
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1- 5.2  Poł�czenia 

J1 – Napi�cie AC agregatu i
styczniki 

1.1 - Wyj�cie stycznika sieci (NC) 
1.2 - Wyj�cie stycznika sieci (NC) 
1.3 - Wyj�cie stycznika agregatu (NO) 
1.4 - Wyj�cie stycznika agregatu (NO) 
1.5 - Napi�cie fazy 1 agregatu 
1.6 - Napi�cie fazy 2 agregatu 
1.7 - Napi�cie fazy 3 agregatu 
1.8 - Zero 

J5 – Zasilanie i wyj�cia
5.1 – Akumulator plus (+) 
5.2 – Akumulator minus (-) 
5.3 – Wspólny plus dla zaworu paliwa i 
wyj�cia na rozruch(domy�lnie - Wej�cie 
alarmu awaryjnego zatrzymania) 
5.4 – Wyj�cie na zawór paliwowy 
5.5 – Wyj�cie na rozruch silnika 
5.6 – Wyj�cie alternatora (D+) 
5.7 – Nie u�ywane 
5.8 – Programowalne wyj�cie 
przekanikowe (domy�lnie – Globalny 
alarm #1) 
5.9 – Programowalne wyj�cie 
przekanikowe (domy�lnie – �wiece 
�arowe) 
5.10 – Programowalne wyj�cie 
przekanikowe (domy�lnie – Syrena) 
5.11 – Programowalne wyj�cie 
przekanikowe (domy�lnie – Elektrozawór)

J7 – Obroty i CANBUS
7.1 - Wej�cie czujnika plus (+) 
7.2 - Wej�cie czujnika minus (-) 
7.3 - Ekran czujnika (SH) 
7.4 - CANBUS Niski (L) 
7.5 - CANBUS Wysoki (H)  
7.6 - CANBUS 
7.7 - CANBUS rezystor 
obci��eniowy (RES) (mostek z J7 
7.5) 

RS232 – Porty komunikacyjne
RS232 – podł�czenie zdalnego 
urz�dzenia 

J8 – Port RS485
1- Ekran (SH) 
2- A 
3- B 
4- Rezystor obci��eniowy (RES) 

J2 – Napi�cie AC sieci
2.1 - Napi�cie fazy 1 sieci 
2.2 - Napi�cie fazy 2 sieci 
2.3 - Napi�cie fazy 3 sieci 
2.4 - Neutral 

J3 – Pr�d AC agregatu
3.1 - Pr�d I1 agregatu 
3.2 - Pr�d I2 agregatu 
3.3 - Pr�d I3 agregatu 
3.4 – Wspólny - przekładnik pr�dowy

J4 – Cyfrowe wej�cia 
4.1 - Uziemienie 
4.2 - Uziemienie 
4.3 - Uziemienie 
4.4 - Programowalne wej�cie cyfrowe 
(domy�lnie – Niski poziom chłodziwa) 
4.5 - Programowalne wej�cie cyfrowe 
(domy�lnie – Alarm zabezpieczenia) 
4.6 - Programowalne wej�cie cyfrowe 
(domy�lnie – Zdalny rozruch) 
4.7 - Programowalne wej�cie cyfrowe 
(domy�lnie – Zdalne zatrzymanie) 
4.8 - Programowalne wej�cie cyfrowe 
(domy�lnie – Stycznik obci��enia 
otwarty) 

J6 – Wej�cia cyfrowe / analogowe
6.1 - Uziemienie 
6.2 – Ci�nienie oleju cyfrowe / analogowe 
(programowalne, domy�lnie – Niskie 
ci�nienie oleju cyfrowe 
6.3 – Wysoka temp. silnika cyfrowe / 
analogowe (programowalne, domy�lnie – 
Wysoka temp. silnika cyfrowe) 
6.4 – Procentowa ilo�� paliwa cyfrowe / 
analogowe (programowalne, domy�lnie – 
Procentowa ilo�� paliwa analogowe) 
6.5 – Nie u�ywane 
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1- 6  Tryb działania  

Tryb automatyczny

Silnik uruchamia si� automatycznie w razie awarii sieci (lub 
sieci poza limitami) i zatrzymuje si� przy powrocie sieci, z 
automatycznym sterowaniem stycznikami agregatu (KG) i 
sieci (KR). W fazie rozruchu mo�na zatrzyma� silnik 
przyciskiem STOP. Pod koniec fazy rozruchu, przycisk ten 
jest dezaktywowany. Aby zatrzyma� silnik, wcisn�� RESET. 
Aby wybra� ten tryb działania, wcisn�� przycisk AUT.  

Tryb manualny 

Silnik mo�na uruchomi� i zatrzyma� manualnie wciskaj�c 
przyciski START I STOP; przerzucanie obci��enia na sie� i 
agregat za pomoc� przycisków KR i KG. Aby wybra� ten tryb 
działania, wcisn�� przycisk MAN. 

Tryb testowania 

Test manualny: Wcisn�� przycisk TEST: silnik uruchamia si�
niezwłocznie, aby przetestowa� agregat przez 
zaprogramowany czas. W razie aktywowania w trybie AUT, 
przy braku napi�cia sieci TE809 przerzuca obci��enie na 
agregat. W razie aktywowania w trybie MAN, przerzucanie 
obci��enia mo�e by� sterowane tylko przyciskami KG i KR, 
nawet w przypadku awarii sieci. Przy dezaktywowaniu 
testowania (lub po upływie czasu testu), sterownik powraca 
do poprzedniego trybu działania. Aby wybra� ten tryb 
działania, wcisn�� przycisk TEST.  

Test automatyczny: Je�li zaprogramowano automatyczny 
test (patrz par 2-6.3), b�dzie si� on odbywał tylko w 
automatycznym trybie działania. 

Tryb resetowania 

Silnik nie mo�e pracowa�. Je�li napi�cie sieci jest obecne, 
obci��enie jest podł�czone do sieci. Po wybraniu trybu 
RESET, alarmy s� resetowane, a silnik, je�li pracuje, jest 
niezwłocznie zatrzymywany. Je�li przyczyna alarmu nie 
została usuni�ta, nie mo�na zresetowa� alarmu. Aby wybra�
ten tryb działania, wcisn�� przycisk RESET.  

Alarmy  

W razie alarmu, wy�wietlacz pokazuje jego opis. Je�li 
wykryto wi�cej alarmów, s� one wy�wietlane indywidualnie w 
kolejno�ci. Dla ka�dego alarmu dost�pny jest komunikat 
pomagaj�cy zidentyfikowa� ródło problemu. Alarm mo�na 
zresetowa� wciskaj�c przycisk RESET; w ten sposób alarm 
jest usuwany, a TE809 przechodzi w tryb Resetowania, 
zapobiegaj�c próbom przypadkowego uruchomienia 
agregatu. Je�li po zresetowaniu, alarm pozostaje na 
wy�wietlaczu, przyczyna alarmu nie została usuni�ta.  

Pierwsza instalacja 

TE809 mo�e by� zasilany na 12 lub 24Vdc, z 
automatycznym wykrywaniem napi�cia zasilania.  
Konieczna jest konfiguracja lub weryfikacja parametrów 
menu PR
DNICY (przekładnia przekładników pr�dowych, 
rodzaj poł�cze�, napi�cie znamionowe i cz�stotliwo��
znamionowa) oraz menu Rozruchu wewn�trz „Konfiguracji 
silnika”, zgodnie z rodzajem zastosowanego silnika.
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1- 7  Ogólny widok urz�dzenia 

POZ. NAZWA OPIS 

A Wy�wietlacz 
Pod�wietlany wy�wietlacz pokazuje wszystkie funkcje, pomiary i alarmy dotycz�ce agregatu i 
sieci. Pod�wietlenie wył�cza si� automatycznie i ponownie zał�cza si� po wci�ni�ciu 
przycisku. 

B AUT Przycisk do wyboru automatycznego trybu działania. 
C TEST Przycisk do wyboru trybu testowania. 

D RESET 
Do aktywowania trybu Reset/WYŁ. W tym trybie silnik zatrzymywany jest bez schładzania, a 
alarmy s� usuwane. Je�li alarm nadal wyst�puje, nie mo�na go usun�� w trybie Reset/WYŁ.  

E KG 
Przycisk sterowania stycznikiem agregatu. Aktywny tylko w trybie manualnym, gdy agregat 
pracuje.  

F Menu Wej�cie do menu programowania. Wewn�trz menu, słu�y jako przycisk “powrót” lub “opu��”. 

G Dioda stanu KG 
Dioda wskazuj�ca, czy stycznik KG jest zamkni�ty (dioda �wieci), czy otwarty (dioda 
wył�czona). 

H Dioda stanu KR 
Dioda wskazuj�ca, czy stycznik KR jest zamkni�ty (dioda �wieci), czy otwarty (dioda 
wył�czona). 

I Help Pomaga w lepszym zrozumieniu parametrów I symboli na bie��cej stronie. 
J KR Przycisk sterowania stycznikiem sieci. Aktywny tylko w trybie manualnym. 
K STOP Do niezwłocznego zatrzymywania silnika. Aktywny tylko w trybie manualnym. 
L START Do uruchamiania agregatu. Aktywny tylko w trybie manualnym. 
M MAN Przycisk do wyboru manualnego trybu działania. 

N Nawigacja 

Sterowanie nawigacj� składaj�ce si� z 4 strzałek do przewijania stron (strzałki w lewo i w 
prawo) oraz do podwy�szania lub obni�ania parametrów wewn�trz menu programowania. 
Zawiera równie� specjalny przycisk “i”, do wyboru element na ekranie lub edytowania 
parametru i potwierdzania nowej warto�ci. Patrz paragraf 1-8.1 odno�nie dalszych informacji 
dotycz�cych nawigacji po stronach wy�wietlacza, oraz paragraf 2-2 odno�nie dalszych 
informacji dotycz�cych nawigacji po menu.  

O Dioda stanu sieci 

Wskazuje stan sieci: 
• Dioda nie �wieci je�li sie� nie jest wykrywana 
• Dioda miga je�li odczytane parametry sieci s� poza limitami 
• Dioda �wieci je�li po upływie zwłoki parametry sieci mieszcz� si� w limitach 

P Dioda stanu agregatu 

Wskazuje stan agregatu: 
• Dioda nie �wieci je�li agregat nie jest wykrywany 
• Dioda miga je�li odczytane parametry agregatu s� poza limitami 
• Dioda �wieci je�li po upływie zwłoki parametry agregatu mieszcz� si� w limitach 

Q Dioda ogólnego alarmu 
Miga je�li wyst�puje alarm zwi�zany z zatrzymywaniem. �wieci je�li wyst�puje alarm 
aktywowany jako ogólny alarm. 

R Dioda stanu akumulatora �wieci, je�li tablica jest zasilana. 

B

A 

D

E 

M

L 

K 

C

GF J I H 

N 

O

P 

Q

R 
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1- 8  Strony wy�wietlacza 

1- 8.1  Diagram nawigacji 

Po zał�czeniu tablicy pojawia si� strona z logo. Nast�pnie pojawia si� strona stanu gotowo�ci si� sieci. Przy uruchamianiu 
agregatu pojawi si� strona START, która znika po zako�czeniu fazy rozruchu, a pojawia si� strona PRACA. Przy zatrzymywaniu 
silnika pojawia si� strona STOP, a nast�pnie automatycznie powraca strona, która była wy�wietlana w momencie wciskania 
przycisku STOP. Za pomoc� strzałki w lewo i w prawo, mo�na przechodzi� przez ró�ne sekcje, a za pomoc� strzałek w gór� I w 
dół, mo�na przewija� strony wybranej sekcji. Wciskaj�c przycisk „i” na stronie nawigacji, przechodzi si� do strony statusu i 
alarmów. Tutaj wida� diagram organizacji stron wy�wietlacza. Wciskaj�c przycisk POMOC, mo�na zobaczy� wi�cej informacji o 
dost�pnych pomiarach. 

ZAŁ 

SIE�
GOTOWA

AGREGAT 
1

SILNIK 1 ZDARZE
NIA

WEJ/WYJ 
CYFROWE

SIE� 1 

SIE� 2 

SIE� 3 

SIE� 4 

AGREGAT 
2

AGREGAT 
3

AGREGAT 
4

AGREGAT 
ZBIORCZO

SILNIK 2 
WEJ/WYJ 
ANALOG 

WEJ�CIA 
ROZSZERZ 

WYJ�CIA 
ROZSZERZ 

ZEGAR / 
GWAR. 

SYSTEM 
DANYCH 

ZEGAR / 
GWAR. 

START 

STOP 

SIE�
GOTOWA

STRZAŁKA 
W GÓR�

STRZAŁKA 
W DÓŁ 

STRZAŁKA 
W LEWO 

STRZAŁKA 
W PRAWO 

Uwagi:
Strony Can 1,2,3 pojawiaj� si� tylko je�li parametr A w menu M3.10 jest 
inny ni� „Brak”. 
Strony Sie� 1,2,3,4 pojawiaj� si� tylko, je�li parametr J w menu M1 
ustawiony jest na „Trzy fazy”. 
Strony Sie� 1,2,3,4 pojawiaj� si� tylko, je�li parametr M w menu M2 
ustawiony jest na „Trzy fazy”. 
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1- 8.2  Kursory nawigacji i pierwsza aktywacja 

• Kursory u góry wy�wietlacza i po lewej stronie wy�wietlacza wskazuj� poło�enie strony w diagramie nawigacji: strzałki w lewo i 
w prawo przesuwaj� stron� wraz z poziomym kursorem. 

• Strzałka w lewo umo�liwia powrót do poprzedniej sekcji: w tym przypadku ze strony agregatu do strony sieci. 

• Je�li pionowy kursor jest dost�pny na wy�wietlaczu, mo�na u�y� strzałek w gór� i w dół, aby zobaczy� wi�cej stron dla tej 
sekcji: w tym przypadku z pomiarów nr 1 sieci do pomiarów nr 2 sieci. 

• Za pomoc� strzałki w gór�, mo�na wróci� do poprzedniej strony tej sekcji, w tym przypadku z pomiarów paliwa nr 2 do 
pomiarów paliwa nr1. Na głównej stronie wyst�puje kursor poziomy, to znaczy, �e strzałki w lewo i w prawo równie� s�
dost�pne.  

• Na niektórych stronach nie ma kursora pionowego. W tym przypadku strzałki w gór� i w dół daj� polecenia kursorowi wyboru 
tak samo jak na stornach konfiguracyjnych. 

• Przy pierwszym aktywowaniu sterownika, pojawi si� ekran wyboru j�zyka. W razie wybrania j�zyka innego ni� „DOMY�LNY”, 
ten ekran ju� si� nie pojawi przy nast�pnym uruchomieniu. 
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1- 8.3  Strony wy�wietlacza - Sie�

1- 8.3.1 Sie� gotowa 

Po zał�czeniu tablicy pojawi si� strona z logo. Po 5 
sekundach pojawi si� ta strona, która jest stron� stanu 
gotowo�ci przy silniku WYŁ.  

A) Napi�cie (Vac) sieci L1-L2 (lub L1-N dla układu 
jednofazowego) 

B) Pr�d sieci L1 
C) Sumaryczna moc sieci w kW 
D) Sumaryczna moc sieci w kVA 
E) Sumaryczny współczynnik mocy 
F) Cz�stotliwo�� sieci 

1- 8.3.2 Sie� 1 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Napi�cia (Vac) sieci L1-L2-L3 
B) Napi�cia fazowe (Vac) sieci L1-L2-L3 
C) Pr�dy sieci L1-L2-L3 i sumaryczny 

1- 8.3.3 Sie� 2 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Moc pozorna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 
B) Moc czynna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 
C) Moc bierna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 

1- 8.3.4 Sie� 3 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Moc pozorna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 
B) Moc czynna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 
C) Współczynnik mocy L1-L2-L3 oraz ogółem 

1- 8.3.5 Sie� 4 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Moc pozorna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 
B) Moc bierna sieci L1-L2-L3 oraz ogółem 
C) Współczynnik mocy L1-L2-L3 oraz ogółem 

1- 8.3.6 Nadzorowanie mocy sieci kW 

A) Energia ogółem dostarczona z sieci 
B) Ogólny koszt energii z sieci 
C) Koszt MWh z sieci 

1- 8.4  Strony wy�wietlacza - Agregat 

1- 8.4.1 Agregat zbiorczo 

A) Napi�cie (Vac) agregatu L1-L2 (lub L1-N w układzie 
jednofazowym) 

B) Pr�d L1 agregatu 
C) Moc czynna kW agregatu ogółem 
D) Moc pozorna kVA agregatu ogółem 
E) Współczynnik mocy ogółem 
F) Cz�stotliwo�� agregatu 

1- 8.4.2 Agregat 1 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Napi�cia (Vac) agregatu L1-L2-L3 
B) Napi�cia fazowe (Vac) agregatu L1-L2-L3 
C) Pr�dy agregatu L1-L2-L3 i sumaryczny 
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1- 8.4.3 Agregat 2 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Moc pozorna agregatu L1-L2-L3 oraz ogółem 
B) Moc czynna agregatuL1-L2-L3 oraz ogółem 
C) Moc bierna agregatuL1-L2-L3 oraz ogółem 

1- 8.4.4 Agregat 3 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Moc pozorna agregatu L1-L2-L3 oraz ogółem 
B) Moc czynna agregatu L1-L2-L3 oraz ogółem 
C) Współczynnik mocy L1-L2-L3 oraz ogółem 

1- 8.4.5 Agregat 4 

(pojawia si� tylko dla układu 3-fazowego) 

A) Moc pozorna agregatu L1-L2-L3 oraz ogółem 
B) Moc bierna agregatu L1-L2-L3 oraz ogółem 
C) Współczynnik mocy L1-L2-L3 oraz ogółem 

1- 8.4.6 Nadzorowanie mocy agregatu kW 

A) Energia ogółem dostarczona z agregatu 
B) Ogólny koszt energii z agregatu 
C) Koszt MWh z agregatu 

1- 8.4.7 Strona pracy, silnik wysokopr��ny 
Po uruchomieniu si� silnika, bezpo�rednio pojawia si� ta 
strona pracy, je�li układ ustawiony jest na silnik 
wysokopr��ny: 

A) Napi�cie Vac agregatu L1 
B) Pr�d agregatu L1 
C) Moc czynna kW ogółem 
D) Moc pozorna kVA ogółem 
E) Ci�nienie oleju 
F) Temperatura silnika 
G) Procentowa ilo�� paliwa 
H) Cz�stotliwo�� agregatu 

1- 8.4.8 Strona pracy, silnik benzynowy 
Je�li układ ustawiony jest na silnik benzynowy, strona pracy 
jest nast�puj�ca: 

A) Napi�cie Vac agregatu L1 
B) Pr�d agregatu L1 
C) Cz�stotliwo�� agregatu 
D) Moc czynna kW ogółem 
E) Moc pozorna kVA ogółem 
F) Procentowa ilo�� paliwa 

1- 8.5  Strony wy�wietlacza - Silnik 

1- 8.5.1 Silnik 1 

A) Obroty 
B) Napi�cie akumulatora 
C) Godziny pracy 
D) Ci�nienie oleju analogowo (Wył. je�li wej�cie 6.2 nie 

jest analogowe) 
E) Temp. silnika (Wył. je�li wej�cie 6.3 nie jest 

analogowe) 
F) Procentowa ilo�� paliwa (Wył. je�li wej�cie 6.4 nie 

jest analogowe) 
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1- 8.5.2 Silnik 2 

A) Dzienny licznik godzin pracy 
B) Godziny pracy do nast�pnego przegl�du 
C) Godziny autonomii  
D) Napi�cie D+ (Vdc) 
E) Cz�stotliwo�� czujnika magnetycznego 
F) Ilo�� prób rozruchu ogółem 

1- 8.5.3 CANbus 1 

A) Wskanik obrotów 
B) Czas pracy ogółem z Canbus 
C) Napi�cie akumulatora z Canbus – je�li ECU silnika 

nie jest zasilane, ta warto�� wynosi 0,0. 
D)  

1- 8.5.4 CANbus 2 

A) Procentowy poziom chłodziwa z Canbus 
B) Ci�nienie oleju z Canbus 
C) Temperatura silnika z Canbus 

1- 8.5.5 CANbus 3 

A) Kod SPN (numer podejrzanego parametru) 
B) Kod FMI (wskanik awarii) 
C) Chwilowe zu�ycie paliwa (l/godz.) 

1- 8.6  Strony wy�wietlacza – Rejestr zdarze�

Strona rejestru zdarze� przedstawia ostatnie alarmy z dat� i 
czasem.  

A) Pierwsze zdarzenie na wybranej stronie: ka�de 
zdarzenie zapisuje nr identyfikacyjny alarmu, nazw�
alarmu, dat� i godzin�. 

B) Drugie zdarzenie na wybranej stronie. 
C) Wcisn�� przycisk W GÓR� lub W DÓŁ, aby wybra�

strzałk� w gór� lub w dół, nast�pnie wcisn�� „i”. Tym 
sposobem mo�na przewija� zdarzenia (do 255 zdarze�). 

1- 8.7  Strony wy�wietlacza - System 

1- 8.7.1 Wej�cia/Wyj�cia cyfrowe 

Na tej stronie mo�na zobaczy� stan wszystkich 5 wej��
cyfrowych (od J4.4 do J4.8) i wyj�� KG (J1.4), KR (J1.1), 
oraz 6 programowalnych wyj�� (od J5.8 do J5.11, J5.4 i 
J5.5). 

1- 8.7.2 Wej�cia/Wyj�cia analogowe 

Na tej stronie mo�na zobaczy� stan wszystkich 8 wej��
analogowych (bez napi�� sieci). 

1- 8.7.3 Wej�cia rozszerzaj�ce 

Tutaj mo�na zobaczy� stan 8 wej�� cyfrowych płytki 
rozszerzaj�cej (tylko przy aktywowaniu rozszerze�). 

1- 8.7.4 Wyj�cia rozszerzaj�ce 

Tutaj mo�na zobaczy� stan 8 wyj�� cyfrowych płytki 
rozszerzaj�cej (tylko przy aktywowaniu rozszerze�). 
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1- 8.7.5 Informacje o systemie 

Ta strona zawiera informacje o wersjach systemu: 
REL: Wersja wydania projektu 
FW: Wersja wydania oprogramowania sprz�towego 
SW: Wersja wydania oprogramowania usługowego 
DA: Data wydania 

1- 8.8  Zegar i gwarancja 

A) Zegar: data i czas 
B) Upływ gwarancji sterownika 

1- 8.9  Strony wy�wietlacza - Start and stop 

1- 8.9.1 Strona STOP 

Gdy silnik jest zatrzymywany, pojawia si� ta strona 
wskazuj�ca, �e silnik zatrzymuje si�. 
Je�li procedura schładzania jest aktywna, pojawi si� tekst 
„schładzanie”, w przeciwnym razie „zatrzymywanie”. 
Je�li pojawi si� wskazanie: „ostrze�enie”, oznacza to, �e 
polecenie stop spowodowane jest przez alarm. „Ready” 
(Gotowy) oznacza koniec fazy zatrzymywania. 

1- 8.9.2 Strona START 

Przy rozruchu agregatu, pojawi si� ta strona z ilo�ci� prób i 
napi�ciem akumulatora, która zniknie po uruchomieniu 
agregatu i pojawi si� strona PRACA. 

Górna cz��� tego ekranu pokazuje aktualn� faz� pracy 
silnika (podgrzewanie, rozruch, itd.). 

A) Wskanik ilo�ci prób rozruchu i napi�cia akumulatora 
B) Wskanik fazy rozruchu: �wieca �arowa oznacza faz�

podgrzewania, a kluczyk oznacza faz� kr�cenia 
rozrusznikiem. 
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1- 9  Opcjonalne akcesoria 

1- 9.1  Kabel szeregowy kod 95-050 

Then kable słu�y do podł�czania TE809 do komputera w celu zdalnego sterowania. Jest to kabel 9-wtykowy �e�ski-�e�ski (db9f-
db9f) bez modemu.  

1- 9.2  Modem GSM kod 1571806B 

Ten modem GSM/GPRS słu�y do komunikacji GSM lub GPRS. Do komunikacji GSM wystarczy podł�czy� modem do TE809. DO 
przesyłania danych GPRS, konieczne jest podł�czenie jednego modemu do komputera i jednego modemu do TE809. W obu 
przypadkach, podł�czenie musi by� wykonane za pomoc� normalnego kabla szeregowego z wtyczkami 9-wtykowymi m�ska-
�e�ska (kod 51C3).  

1- 9.3  Konwerter TCP/IP Aport kod 1571806G 

Mo�na poł�czy� TE809 z konwerterem TCP/IP, aby umo�liwi� zdalne monitorowanie sterownika, na przykład za pomoc�
oprogramowania TE Monitor. 

1- 9.4  Płytka rozszerzaj�ca  

Mo�na podł�czy� jedna lub wi�cej płytek rozszerzaj�cych do portu RS232 lub RS485 sterownika TE809. Dalsze informacje patrz 
paragraf 1- 20.7. 

157: TE6010 base: podstawowa płytka do podł�czania wej��/wyj��

157: TE6010B: rozszerzenie 8 wej�� cyfrowych 

157: TE6010C: 5 wyj�� przekanikowych 

157: TE6010M: rozszerzenie 8 wyj�� cyfrowych 
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2- MENU PROGRAMOWANIA 

2- 1  Schemat nawigacji – Globalna konfiguracja 

Konfiguracja 
kategorii alarmów 

M6.1 – Konfig. 
SCR  

Bezpo�rednio 
do parametrów 

Bezpo�rednio 
do parametrów 

M8.6 – Konfig. 
Pracy dualnej 

M6.4 – Konfig. 
TPS 

M6.2 – Konfig. 
startu wg. kW 
sieci

M6.3 – Konfig. 
obci��. zast�p. 

M8.5 – Grzanie 

M7.2 – Konfig. 
GSM  

M7.1 – Konfig. 
portu szereg. 

M7.3 – Rejestr 
danych  

M8.1 – Konfig. 
wej�� M8.2 – Konfig. 

wyj��

M8.3 – Rodzaj 
wej�� M8.4 – Rodzaj 

wyj��

M8.5 - 
Kalibracje M8.6 – 

Rozszerzenia 

M3.1 – Konfig. 
startu 

M3.3 – Konfig. 
wst. podgrzew. 

M3.5 – Konfig. 
oleju 

M3.7 – Konfig. 
akumulatora 

M3.9 – Konfig. 
ssania 

M3.2 – Konfig. 
stopu  

M3.4 – Konfig. 
paliwa 

M3.6 – Konfig. 
temperatury  

M3.8 – Konfig. 
serwisu 

M3.10 – Konfig. 
CANbus  

M4.2 – Konfig. 
zegara 

M4.4 – Konfig. 
zabezpiecze�

M4.1 – Konfig. 
wy�wietlacza 

M4.3 – Konfig. 
Testu 
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2- 2  Instrukcje dotycz�ce nawigacji 

Wchodz�c do globalnej konfiguracji, wciskaj�c przycisk MENU, aby wej�� do menu programowania konieczne jest wprowadzenie 
prawidłowego hasła. Wcisn�� strzałk� W DÓŁ, aby pod�wietli� pole z hasłem, oraz wcisn�� „i” aby potwierdzi�. Zmienia� hasło za 
pomoc� strzałek W PRAWO i W LEWO, nast�pnie potwierdzi� za pomoc� przycisku „i”. Domy�lne hasło to 1. Po wprowadzeniu 
nieprawidłowego hasła pojawi si� napis „nieprawidłowy kod” i nie da si� wej�� do menu. Odno�nie zmiany hasła, patrz Konfiguracja 
zabezpiecze�, M.4.4. 
Je�li hasło jest prawidłowe, wcisn�� strzałk� W DÓŁ, aby wybra� ikon� (A) i potwierdzi� przyciskiem “i”, aby wej�� do menu 
programowania. 

Domy�lnym hasłem jest 1 

Uwaga: wprowadzone hasło pozostanie w pami�ci do 
wył�czenia sterownika.  

Z głównej strony mo�na wybra� 8 ró�nych menu: 
A) Konfiguracja sieci 
B) Konfiguracja pr�dnicy 
C) Konfiguracja silnika 
D) Konfiguracja ogólna 
E) Konfiguracja alarmów 
F) Specjalne funkcje 
G) Doł�czalno��
H) Konfiguracja Wej��/Wyj��

Je�li pojawi si� symbol POMOC, oznacza to, �e co najmniej jeden alarm jest aktywny. Wciskaj�c przycisk HELP, mo�na 
bezpo�rednio przej�� do strony aktywnych alarmów.  
Za pomoc� strzałek, mo�na wybra� menu. Po wybraniu po��danego menu, wcisn�� przycisk „i”, aby potwierdzi� i wej�� lub 
wcisn�� „menu”, aby powróci� do poprzedniego ekranu. Nast�pnie uka�e si� ekran z wyborem pod-menu (z wyj�tkiem Pr�dnicy, 
Sieci i Alarmów, w których bezpo�rednio pojawiaj� si� parametry programowania). Ten ekran składa si� z 3 cz��ci:  

A) Nazwa pod-menu 
B) Ikona pod-menu 
C) Strona i ikona menu zawieraj�cego pod-menu.

Wcisn�� “i”, aby potwierdzi� i wej��, lub wcisn�� strzałk� w lewo lub w prawo, aby zobaczy� nast�pne pod-menu, lub wcisn��
„menu”, aby powróci� do poprzedniego ekranu. W pod-menu, parametry podzielone s� na ró�ne strony: wybiera� strony za 
pomoc� strzałek w lewo lub w prawo, a parametry wybiera� za pomoc� strzałek w gór� lub w dół. Nast�pnie wcisn�� „i”, aby 
potwierdzi� i zmieni� parametr. Nast�pnie wcisn�� „i”, aby potwierdzi� zmian�, lub wcisn�� „menu”, aby anulowa�. 
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2- 3  M1 – Konfiguracja sieci 

Wybieraj�c konfiguracj� sieci, wchodzimy bezpo�rednio do parametrów programowania sieci, jak limity napi�cia i cz�stotliwo�ci. 
Wszystkie te parametry przedstawiono w poni�szej tabeli: 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Znamionowe V sieci 
Umo�liwia ustawianie znamionowego napi�cia. 

0-600 [Vac] 400 

B Wysokie V sieci 

Mo�na ustawi� górn� warto�� progow� napi�cia; je�li 
zmierzone napi�cie jest wy�sze ni� ta warto��, uznaje si�, ze 
nast�piła awaria sieci i TE809 uruchamia agregat (w trybie 
automatycznym). 

100-200 [%] 115 

C Niskie V sieci 

Mo�na ustawi� doln� warto�� progow� napi�cia; je�li 
zmierzone napi�cie jest ni�sze ni� ta warto��, uznaje si�, ze 
nast�piła awaria sieci i TE809 uruchamia agregat (w trybie 
automatycznym). 

0-100 [%] 85 

D Znamionowa F sieci 
Umo�liwia ustawianie znamionowej cz�stotliwo�ci. 

50-60 [Hz] 50 

E Wysoka F sieci 

Mo�na ustawi� górn� warto�� progow� cz�stotliwo�ci; je�li 
zmierzona cz�stotliwo�� jest wy�sza ni� ta warto��, uznaje si�, 
ze nast�piła awaria sieci i TE809 uruchamia agregat (w trybie 
automatycznym). 

100-200 [%] 110 

F Niska F sieci 

Mo�na ustawi� doln� warto�� progow� cz�stotliwo�ci; je�li 
zmierzona cz�stotliwo�� jest ni�sza ni� ta warto��, uznaje si�, 
ze nast�piła awaria sieci i TE809 uruchamia agregat (w trybie 
automatycznym). 

0-100 [%] 90 

G Zwłoka KR 
Mo�na ustawi� czas zwłoki dla zamkni�cia stycznika sieci. 
Czas ten rozpoczyna si�, gdy TE809 otworzy stycznik agregatu 
(funkcja blokady programowej).  

0-100 [s] 1 

H Sie� OK 

Jest to zwłoka, po której, je�li sie� powróci do ustawionych 
limitów (patrz parametry B, C, E, F), uznaje si�, �e jest stabilna 
i stycznik sieci jest zamykany, nast�pnie rozpoczyna si� faza 
zatrzymywania agregatu (w trybie automatycznym). 

0-600 [s] 10 

I Awaria sieci 

Jest to zwłoka, po której uznaje si�, �e nast�piła awaria sieci, 
porównuj�c z limitami okre�lonymi w parametrach B, C, E, F. 
Ten parametr słu�y do filtrowania wszelkich chwilowych 
niestabilno�ci sieci. Zwi�kszy� ten parametr, aby unikn��
szybkiego uruchamiania/zatrzymywania agregatu z powodu 
migotania sieci. 

0-600 [s] 5 

J Sekwencja faz Wybór sekwencji faz: R-S-T lub T-S-R lub WYŁ. WYŁ-RST-TSR RST 

K Asymetria napi�cia 
Je�li ró�nica pomi�dzy ni�szym i wy�szym napi�ciem faz jest 
wi�ksza ni� ten parametr, pojawi si� alarm asymetrii (je�li 
aktywowany).  

0-100 [V] 10 

L Zabezpieczenie KR 

Parametr do aktywowania zabezpieczenia awarii sieci. Je�li 
Zał., alarmy dotycz�ce sieci niezwłocznie otwieraj� stycznik 
sieci. Je�li Wył., stycznik sieci otwierany jest tylko, gdy agregat 
jest gotowy.  

Zał.-Wył. Zał. 

M Rodzaj układu 
Mo�na ustawi� rodzaj układu sieci: trójfazowy lub jednofazowy 
lub dwufazowy z punktem zerowym. 

Trzy fazy 
Jedna faza 

Dwie fazy + 0 
Trzy fazy 

N Koszt MWh Ustawianie kosztu megawatogodziny z sieci 1-999999 100 

O Start wg KR 

Je�li ZAŁ., je�li parametr „Zabezpieczenie KR” ustawione na 
ZAŁ., wówczas ka�dy warunek aktywuj�cy zabezpieczenie KR 
(odwrócenie faz, sprz��enie zwrotne KR, alarm asymetrii, itd.) 
równie� wyzwala rozruch silnika i przerzucenie obci��enia na 
agregat a� do powrotu prawidłowego zasilania z sieci. 

Zał.-Wył. Zał. 
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2- 4  M2 – Konfiguracja pr�dnicy 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Znamionowe V 

pr�dnicy 
Znamionowe napi�cie pr�dnicy. 0-600 [VAC] 400 

B Wysokie V pr�dnicy 
Mo�na ustawi� górn� warto�� progow� napi�cia; je�li zmierzone 
napi�cie jest wy�sze ni� ta warto��, uznaje si�, ze nast�piła awaria 
agregatu i TE809 pokazuje alarm „wysokie napi�cie agregatu”. 

100-200 [%] 115 

C Niskie V agregatu 
Mo�na ustawi� doln� warto�� progow� napi�cia; je�li zmierzone 
napi�cie jest ni�sze ni� ta warto��, uznaje si�, ze nast�piła awaria 
agregatu i TE809 pokazuje alarm „niskie napi�cie agregatu”. 

0-100 [%] 85 

D 
Znamionowa F 

agregatu 
Znamionowa cz�stotliwo�� agregatu. 40-70 [Hz] 50 

E Wysoka F agregatu 

Mo�na ustawi� górn� warto�� progow� cz�stotliwo�ci; je�li zmierzona 
cz�stotliwo�� jest wy�sza ni� ta warto��, uznaje si�, ze nast�piła 
awaria agregatu i TE809 pokazuje alarm „wysoka cz�stotliwo��
agregatu”. 

100-200 [%] 110 

F Niska F agregatu 

Mo�na ustawi� doln� warto�� progow� cz�stotliwo�ci; je�li zmierzona 
cz�stotliwo�� jest ni�sza ni� ta warto��, uznaje si�, ze nast�piła 
awaria agregatu i TE809 pokazuje alarm „niska cz�stotliwo��
agregatu”. 

0-100 [%] 90 

G Znamionowy pr�d Znamionowy pr�d roboczy agregatu. 0-9999 [A] 100 

H Imax przeci��enia 
Maksymalne dozwolone przeci��enie agregatu. Je�li przekroczone, 
pojawia si� komunikat alarmowy. 0-1000 [%] 200 

I Imax zwarcia 
Warto�� umo�liwiaj�ca uznanie zwarcia na agregacie. Je�li 
przekroczona, pojawia si� komunikat alarmowy. 0-1000 [%] 300 

J Zwłoka KG 
Mo�na ustawi� czas zwłoki dla zamkni�cia stycznika agregatu. Czas 
ten rozpoczyna si�, gdy TE809 otworzy stycznik sieci (funkcja 
blokady programowej). 

0-100 [s] 1 

K Agregat OK 
Jest to zwłoka, po której, je�li napi�cie i cz�stotliwo�� mieszcz� si� w 
limitach (parametry B, C, E, F), uznaje si�, �e agregat jest stabilny i 
jego stycznik jest zamykany.  

0-65535 [s] 5 

L 
Przekładnia 

przekładników 
pr�dowych 

Ustawienie przekładni przekładników pr�dowych do odczytu warto�ci 
pr�du (przykład: dla przekładnika 100/5A ustawi� 20, poniewa�
100:5=20). 

0-10000 20 

M Rodzaj układu 
Mo�na ustawi� rodzaj układu agregatu: trójfazowy, jednofazowy lub 
dwufazowy z punktem zerowym.  

Trzy fazy 
Jedna faza 

Dwie fazy + 0 
Trzy fazy 

N kWh Tutaj mo�na ustawi� wst�pn� warto�� kWh. 0-10E+8 [kWh] 0 
O Sekwencja faz Wybór sekwencji faz: R-S-T lub T-S-R, lub WYŁ. WYŁ.-RST-TSR RST 

P Asymetria 
Je�li ró�nica pomi�dzy ni�szym i wy�szym napi�ciem faz jest wi�ksza 
ni� ten parametr, pojawi si� alarm asymetrii (je�li aktywowany).  0-100 [V] 10 

Q Filtr agregatu 

Wprowadzi� 5-poziomowy filtr programowy dla ewentualnych 
zakłóce� napi�cia i cz�stotliwo�ci agregatu. Mo�na ustawi� od 0 
(brak filtrowania) do 5 (wysokie filtrowanie), aby unikn��
przypadkowego otwarcia stycznika agregatu.  

0-5 1 

S
Pojedynczy 
przekładnik 

Je�li Zał., pr�dy obci��enia na linii 2 i 3 s� takiej samej warto�ci jak 
na linii1. W tym przypadku mo�na oblicza� pomiary wszystkich 3 faz 
(kW, kVA, kVAR, PF) korzystaj�c z pojedynczego przekładnika 
pr�dowego. Ta wła�ciwo�� przeznaczona jest do u�ywania tylko z 
symetrycznymi obci��eniami trójfazowymi. 

Zał.-Wył Wył 
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2- 5  M3 – Konfiguracja silnika 

Konfiguracja silnika składa si� z 11 pod-menu.  
A) Konfiguracja startu: Pod-menu zawieraj�ce wszystkie parametry dotycz�ce rozruchu, jak warto�ci progowe dla uznania, �e 

silnik pracuje, obroty i parametry dotycz�ce prób rozruchu. 
B) Konfiguracja stopu: Pod-menu do ustawiania procedury zatrzymywania, jak sposoby, czasy i ustawienie schładzania. 
C) Konfiguracja wst�pnego podgrzewania: Pod-menu procedury, sposobów, czasów I rodzajów wst�pnego podgrzewania.  
D) Konfiguracja paliwa: Pod-menu ze wszystkimi parametrami dotycz�cego sterowania paliwem i nadzorowania strat.  
E) Konfiguracja oleju: Pod-menu ze wszystkimi parametrami dotycz�cymi ci�nienia oleju, z wyborem przyrz�dów pomiarowych i 

warto�ci progowych.  
F) Konfiguracja temperatury: Pod-menu ze wszystkimi parametrami dotycz�cymi temperatury, z wyborem przyrz�dów 

pomiarowych i warto�ci progowych. 
G) Konfiguracja akumulatora: Pod-menu, gdzie mo�na ustawi� parametry dotycz�ce akumulatora, jak warto�ci progowe i czas do 

serwisu akumulatora.  
H) Serwis: Pod-menu umo�liwiaj�ce ustawianie parametrów i godzin dotycz�cych serwisu i gwarancji.  
I) Konfiguracja ssania: konfiguracja po�wi�cona funkcji ssania w silnikach benzynowych. 
J) CANbus: Pod-menu z parametrami dotycz�cymi komunikacji poprzez CANbus. 

2- 5.1  M3.1 – Konfiguracja startu 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Cyfrowy sygnał 

ci�nienia 
Umo�liwia odczyt stanu pracuj�cego silnika z cyfrowego czujnika 
ci�nienia oleju. Działa tylko po podł�czeniu do wej�cia J4.8. 

Zał./Wył. Wył. 

B Próg D+ 
Umo�liwia ustawienie napi�cia D+ na alternatorze, powy�ej 
którego uznaje si�, �e silnik pracuje. Ustawi� na Wył., aby 
dezaktywowa� warto�� progow� D+. 

0-9999 [V] Wył. 

C Próg W / czujnik / 

Warto�� cz�stotliwo�ci mierzona przez czujnik, lub czujnik 
tachometryczny “W”, powy�ej której uznaje si�, �e silnik pracuje. 
Uwaga: Zakres czujnika magnetycznego wynosi 1-36V. Wi�c nie 
zaleca si� podł�czania urz�dze� Saprisa, które zwykle maj�
wy�sze napi�cia. 

0-9999 [Hz] Wył. 

D 
Napi�cie - agregat 

ZAŁ. 
Warto�� napi�cia (% nominalnego napi�cia, patrz menu pr�dnicy) 
mierzona na pr�dnicy, powy�ej której uznaje si�, �e silnik pracuje.

0-100 [%] 20 

E
Cz�stotliwo�� - 
agregat ZAŁ. 

Warto�� cz�stotliwo�ci (% nominalnej cz�stotliwo�ci, patrz menu 
pr�dnicy) mierzona na pr�dnicy, powy�ej której uznaje si�, �e 
silnik pracuje. 

0-100 [%] 20 

F Ci�nienie oleju  
Warto�� progowa na wej�ciu analogowego czujnika ci�nienia 
oleju do wykrywania pracuj�cego silnika. 

Wył.-10 [bar] Wył. 

G Ilo�� prób 
Ilo�� prób rozruchu, po wyczerpaniu których aktywowany jest 
alarm “awaria rozruchu”.  

1-10 5 

H Czas próby 
Maksymalny czas trwania ka�dej próby rozruchu. Po odczycie, �e 
silnik pracuje nast�puje dezaktywacja wyj�cia na rozrusznik.  

1-30 [s] 5 

I Zwłoka dla prób Czas pomi�dzy niepomy�ln� prób� rozruchu i kolejn�. 1-10 [s] 5 

J Stała obrotów 
Ta warto�� pomno�ona przez warto�� cz�stotliwo�ci silnika da 
warto�� obrotów. 

0,00-100,00 30,00 

K Zwłoka dla alarmów 
Zwłoka czasowa od odczytu pracuj�cego silnika do aktywowania 
alarmów. Ten czas umo�liwia agregatowi osi�gni�cie 
nominalnych warunków pracy.  

0-1000 [s] 8 

L Czas syreny 
Czas trwania sygnału akustycznego w razie alarmu, je�li 
programowalne wyj�cie ustawione jest na „Syrena”. 

0-1000 [s] 20 

M Zwłoka deceleratora 

Czas, w którym wyj�cie zaprogramowane na deceleracj�
pozostaje aktywne przy rozruchu agregatu po odczycie 
pracuj�cego silnika. Przy zatrzymywaniu, wyj�cie to jest aktywne 
podczas całej fazy schładzania i zatrzymywania. 
Jest to równie� czas po odczycie pracuj�cego silnika, po którym 
wyj�cie zaprogramowane na akceleracj� jest aktywne 

Wył – 99 [s] Wył 

N Wysokie obroty 
Maksymalna warto��, powy�ej której pojawia si� alarm wysokich 
obrotów. 

0-200 [%] 120 

O Niskie obroty 
Minimalna warto��, poni�ej której pojawia si� alarm niskich 
obrotów.  

0-100 [%] 80 

P Nominalne obroty 
S� to nominalne obroty silnika, u�ywane równie� jako odniesienie 
do ustawiania limitów w punktach N i O.   

0-100000 1500 
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2- 5.2  M3.2 – Konfiguracja stopu

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE 

A Czas stopu 

Maksymalny czas fazy zatrzymywania, po upływie którego 
silnik musi by� całkowicie zatrzymany. Zbiega si� on równie� z 
maks. czasem zasilania siłownika elektromagnetycznego, dla 
unikni�cia problemów zwi�zanych z ci�głym zasilaniem. 

0-99 [s] 8 

B Czas schładzania 

Czas schładzania, po którym silnik jest zatrzymywany: po 
otwarciu stycznika agregatu silnik nadal pracuje bez 
obci��enia przez ustawiony czas, aby si� schłodzi�. Tak si�
dzieje tylko w trybie automatycznym. 
W trybie manualnym, schładzanie mo�na przeprowadzi�
otwieraj�c stycznik agregatu, i zatrzymuj�c silnik przyciskiem 
„stop” po po��danym czasie.  

0-255 [s] 30 

2- 5.3  M3.3 – Konfiguracja wst�pnego podgrzewania 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Czas wst�pnego 

podgrzewania 
Czas grzania �wiec �arowych przed rozruchem. 0-99 [s] 5 

B
Czas 

podgrzewania z 
EV 

Je�li ZAŁ., podczas wst�pnego podgrzewania równie� wyj�cie 
elektrozaworu jest zasilane. Je�li WYŁ., podczas wst�pnego 
podgrzewania wyj�cie elektrozaworu nie jest zasilane.  

Zał.-Wył. Wył. 

C 
Pomi�

podgrzewanie 

Temperatura silnika, powy�ej której procedura wst�pnego 
podgrzewania jest pomijana, poniewa� uznaje si�, �e silnik ju� jest 
“ciepły”. 

-999 a 999 [°C] 70 

D 
Rodzaj 

podgrzewania 

Mo�na wybra� rodzaj procedury: 
Przed startem: wyj�cie �wiec �arowych jest aktywne tylko przed 
ka�d� prób� rozruchu. 
Podczas startu: wyj�cie �wiec �arowych jest aktywne przed i 
podczas ka�dej próby rozruchu.  
Podczas prób: wyj�cie �wiec �arowych jest aktywne przed i 
podczas ka�dej próby rozruchu, a tak�e podczas przerw pomi�dzy 
próbami rozruchu. 

- Przed startem 
- Podczas startu 
- Podczas prób 

Przed startem

2- 5.3.1 Schemat uruchamiania/zatrzymywania silnika wysokopr��nego 

Poni�szy schemat opisuje logik� aktywowania wyj�� elektrozaworu (EV), siłownika elektromagnetycznego (EM), wst�pnego 
podgrzewania, rozrusznika, akceleratora, deceleratora podczas procedury rozruchu silnika wysokopr��nego w trybie 
automatycznym. Po pierwszej niepomy�lnej próbie, po upływie czasu zwłoki pomi�dzy próbami rozruchu, wykonano drug�
pomy�ln� prób� rozruchu. Po 6 sekundach pracy silnika, silnik zatrzymywany jest np. poprzez aktywowanie zdalnego 
zatrzymywania. 

EV

EM (3s)

Podgrzew. (3s)

Kr�cenie (5s)

Akcelerator

Decelerator (2s)

Zwłoka prób (1s)

Status silnika

Zwłoka alarm. (3s)

(s)
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2- 5.4  M3.4 – Konfiguracja paliwa 

Konfiguracja paliwa zawiera wszystkie parametry (przedstawione w tabeli) dotycz�ce zarz�dzania paliwem. Odno�nie 
najpopularniejszych czujników patrz zał�cznik A.  

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Analogowe 
narz�dzie 

Wybór rodzaju u�ywanego czujnika. 
VDO-Veglia 

-Datcon-Custom VDO 

B
Niski poziom 

paliwa 
Warto��, poni�ej której wy�wietlacz pokazuje komunikat 
ostrzegawczy, który normalnie nie zatrzymuje agregatu.  

0-100 [%] 20 

C Brak paliwa 
Warto��, poni�ej której wy�wietlacz pokazuje komunikat alarmowy, 
który normalnie zatrzymuje agregat. 

0-100 [%] 10 

D 
Tankowanie 

aktywne 

Ten parametr umo�liwia aktywowanie (Zał.) lub dezaktywowanie 
(Wył.) jednego z programowalnych wyj�� przeznaczonych do 
sterowania pomp� automatycznego dotankowywania. 
To automatyczne dotankowywanie działa tylko, gdy TE809 jest w 
trybie AUTOMATYCZNYM. 

Zał.-Wył.  Wył. 

E Start tankowania 
Poziom paliwa, poni�ej którego rozpoczyna si� automatyczne 
dotankowywanie. 

0-100 [%] 30 

F Zwłoka dla startu 
Zwłoka czasowa dla rozpocz�cia dotankowywania, aby unikn��
fałszywych sygnałów z powodu ewentualnych ruchów czujnika 
poziomu paliwa w zbiorniku.  

0-59 [s] 10 

G Stop tankowania 
Poziom paliwa, po osi�gni�ciu którego automatyczne dotankowanie 
ko�czy si�. 

0-100 [%] 100 

H Timer stopu 

Limit czasowy, po którym wyj�cie pompy jest dezaktywowane mimo, 
�e poziom ko�ca tankowania nie został osi�gni�ty. W takim 
przypadku na wy�wietlaczu pojawi si� alarm (upływ czasu 
tankowania) i funkcja dotankowywania b�dzie zatrzymana.  

0-99 [min] 5 

I Tryb tankowania 

Ustawianie sposobu nadzorowania pompy do tankowania: 
• Auto oznacza, �e pompa b�dzie aktywowana procentowym 

poziomem paliwa (czujnik analogowy) tylko w trybie auto 
• Auto+Man oznacza, �e pompa b�dzie aktywowana procentowym 

poziomem paliwa (czujnik analogowy) w trybie auto jak i man 
• Cyfrowe wej�cia oznacza, �e pompa b�dzie aktywowana tylko za 

pomoc� wej�cia start pompy i zatrzymywana wej�ciem stop 
pompy (lub wej�ciem poziomu paliwa w zbiorniku) 

Auto 
Auto+Man 
Cyfrowe 
wej�cia 

Auto 

J 
Tankowanie przy 

Zał. silniku 
Je�li Zał., pompa b�dzie aktywowana tylko przy pracuj�cym silniku. 

Wył.-Zał. Wył. 

K
Pojemno��
zbiornika 

Ustawienie pojemno�ci zbiornika paliwa. Konieczne do zarz�dzania 
paliwem.  

0-20000 [l] 100 

L 
Zu�ycie przy 75% 

obci��eniu 
Godzinowe zu�ycie paliwa przez silnik przy 75% obci��eniu 
deklarowane przez producenta. Konieczne do zarz�dzania paliwem. 

0-10000 [l/h] 8 

M Korekta paliwa Korekta pomiaru poziomu paliwa. -10 ÷ +10 [%] 0 
N Koszt MWh Koszt megawatogodziny z agregatu 1-999999 100 

O Min. autonomia 
Je�li czas autonomii agregatu jest krótszy od tej warto�ci, pojawia si�
alarm autonomii. 

0-1000 [h] 5 

2- 5.5  M3.5 – Konfiguracja ci�nienia oleju 

Konfiguracja oleju zawiera wszystkie parametry (pokazane w tabeli) dotycz�ce nadzorowania układu smarowania. Odno�nie 
najpopularniejszych czujników, patrz Zał�cznik B. 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Analogowe narz�dzie Wybór rodzaju u�ywanego czujnika.  
VDO-Veglia 

-Datcon-
Custom

VDO 

B
Wst�pny alarm dot. 

ci�nienia oleju 
Warto��, poni�ej której wy�wietlacz pokazuje komunikat 
ostrzegawczy, który normalnie nie zatrzymuje agregatu.  

1-400 [bar] 3,0 

C Niskie ci�nienie oleju 
Warto��, poni�ej której wy�wietlacz pokazuje komunikat 
alarmowy, który normalnie zatrzymuje agregat. 

1-400 [bar] 2,0 
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2- 5.6  M3.6 – Konfiguracja temperatury 

Konfiguracja temperatury zawiera wszystkie parametry (pokazane w tabeli) dotycz�ce nadzorowania układu chłodzenia. Odno�nie 
najpopularniejszych czujników, patrz Zał�cznik C. 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Analogowe narz�dzie Wybór rodzaju u�ywanego czujnika.. 

VDO 
Veglia 

Datcon-
Custom 

VDO 

B Wst�pny alarm dot. temp.
Warto��, powy�ej której wy�wietlacz pokazuje komunikat 
ostrzegawczy, który normalnie nie zatrzymuje agregatu.  

40-999 [°C] 90 

C Wysoka temperatura 
Warto��, powy�ej której wy�wietlacz pokazuje komunikat 
alarmowy, który normalnie zatrzymuje agregat. 

40-999 [°C] 100 

2- 5.7  M3.7 – Konfiguracja akumulatora 

      

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Wysokie napi�cie 

DC 

Ustawianie procentowej warto�ci maks. napi�cia akumulatora w 
stosunku do warto�ci znamionowej; Je�li zmierzona warto�� jest 
wy�sza od tej warto�ci, pojawia si� alarm „Wys. napi�cie 
akumulatora” 

100 – 200 [%] 130 

B Niskie napi�cie DC

Ustawianie procentowej warto�ci min. napi�cia akumulatora w 
stosunku do warto�ci znamionowej; Je�li zmierzona warto�� jest 
ni�sza od tej warto�ci, pojawia si� alarm „Niskie. napi�cie 
akumulatora” 

0-100 [%] 80 

C Znamionowe DC 
Ten parametr programowany jest automatycznie przez sterownik 
przy uruchamianiu układu. 

12-24 - 

D 
Efektywno��
akumulatora 

Ustawianie maksymalnego przysiadu napi�cia podczas kr�cenia 
rozrusznikiem, aby zmierzy� efektywno�� akumulatora. Je�li napi�cie 
akumulatora jest ni�sze ni� ta warto��, po uruchomieniu silnika 
pojawi si� alarm. 

1-255 [V*10] 70 
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2- 5.8  M3.8 – Konfiguracja serwisu 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Aktywowanie 

serwisu  

Je�li Wył., całe nadzorowanie serwisowania b�dzie dezaktywowane, 
na stronach nawigacji wskanik „Godziny do serwisu” b�dzie 0. 
Alarm dotycz�cy serwisu nie b�dzie aktywowany. 
Je�li Zał., nadzorowanie serwisowania b�dzie aktywowane przy 
pomocy parametrów znajduj�cych si� w tym menu. Na stronach 
nawigacji wskanik „Godziny do serwisu” b�dzie pokazywał ilo��
godzin do nast�pnego serwisu obliczany z godzin pracy. Alarm 
dotycz�cy serwisu b�dzie aktywowany gdy godziny pracy osi�gn�
godziny serwisu lub wg daty, je�li rodzaj serwisu jest „godziny + data”

Wył.-Zał. Wył. 

B Rodzaj serwisu 
Je�li Godziny pracy, alarm dotycz�cy serwisowania b�dzie 
aktywowany tylko przez godziny pracy. Je�li Godziny+data, alarm 
b�dzie równie� aktywowany przez zaprogramowan� dat�. 

Godziny 
pracy 

Godziny+Data

Godziny 
pracy 

C Nast�pny serwis 
Potwierdzi� t� opcj�, aby zaktualizowa� limity serwisowania na te 
zaprogramowane.  

- Ok 

D Nast�pny serwis (h) 
Ustawi� godziny do nast�pnego serwisu. Za ka�dym razem przy 
aktualizowaniu serwisowania, ta warto�� b�dzie ilo�ci� godzin do 
nast�pnego serwisu.  

0-65535 [h] 250 

E Rok 
Je�li rodzaj serwisu to „Godziny+Data”, ta warto�� b�dzie zapisana 
podczas aktualizowania serwisowania, dla alarmowania wg daty. 

1-99 15 

F Miesi�c 
Je�li rodzaj serwisu to „Godziny+Data”, ta warto�� b�dzie zapisana 
podczas aktualizowania serwisowania, dla alarmowania wg daty. 

1-12 1 

G 
Wst�pne godz. 

pracy 

To jest pocz�tkowa warto�� godzin pracy agregatu. Normalnie, 
mo�na zmieni� t� warto��, gdy sterownik jest montowany w 
agregacie, który ju� pracował (ilo�� godzin wprowadza si� w 
minutach) 

0-2000 [h] 0 

H Reset godzin 
Za pomoc� nawigacji mo�na potwierdzi�, aby zresetowa� godziny 
pracy do warto�ci “Wst�pnych godz. pracy” z punktu G. 

- Ok 

I Reset ilo�ci startów Umo�liwia resetowanie ilo�ci rozruchów - Ok 

2- 5.8.1  Szybkie aktualizowanie serwisowania

Aby zaktualizowa� godziny i dat� serwisowania bez wchodzenia do konfiguracji układu, post�powa� wg poni�szej procedury: 

1) Je�li alarm dotycz�cy serwisowania jest aktywny na wy�wietlaczu wcisn�� REESET, aby aktywowa� tryb WYŁ. (OFF). 
2) W trybie WYŁ (OFF) trzyma� przycisk START wci�ni�ty przez 10 sekund. 
3) Pojawi si� strona szybkiego aktualizowania serwisowania. 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Nast�pny serwis (h) 
Ustawi� godziny do nast�pnego serwisu. Za ka�dym razem przy 
aktualizowaniu serwisowania, ta warto�� b�dzie ilo�ci� godzin do 
nast�pnego serwisu. Taki sam parametr jak M3.8 - D 

0-65535 [h] 250 

B Rok 
Je�li rodzaj serwisu to „Godziny+Data”, ta warto�� b�dzie zapisana 
podczas aktualizowania serwisowania, dla alarmowania wg daty. 

1-99 15 

C Miesi�c 
Je�li rodzaj serwisu to „Godziny+Data”, ta warto�� b�dzie zapisana 
podczas aktualizowania serwisowania, dla alarmowania wg daty. 

1-12 1 

D Nast�pny serwis 
Potwierdzi� t� opcj�, aby zaktualizowa� limity serwisowania na te 
zaprogramowane.  

- Ok 

E
Godziny do 

nast�pnego serwisu 
Pokazuje godziny do nast�pnego serwisu po zaktualizowaniu 

- - 

Po zaktualizowaniu serwisowania, wcisn�� MENU, aby powróci� do normalnej strony. 
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2- 5.9  M3.9 – Konfiguracja ssania 

(*) = Nowe parametry w wydaniu 2.0.0. 
(!) = Zmodyfikowane parametry w wydaniu 2.0.0. 

Konfiguracji Opex nie ma w wydaniu 2.0.0. 

POS. NAME DESCRIPTION 
RANGE OF 

VALUES 
DEFAULT 
SETTINGS 

A Rodzaj ssania 

Wybór logiki aktywowania wyj�cia ssania: 
Ci�głe: sygnał steruj�cy mo�e pojawia� si� na wyj�ciu ssania przy 
ka�dej próbie rozruchu, zgodnie z parametrami B-C-D. 
Zmienne: sygnał steruj�cy mo�e pojawia� si� na wyj�ciu ssania przy 
nieparzystej próbie rozruchu, zgodnie z parametrami B-C-D.  

Ci�głe - 
Zmienne 

Ci�głe 

B Czas ssania 
Jest to maksymalny czas aktywowania wyj�cia ssania podczas 
rozruchu.  

0-255 [s] 3 

C Warto�� progowa
Warto�� progowa napi�cia, która musi by� uzyskana podczas rozruchu, 
aby automatycznie dezaktywowa� wyj�cie ssania.  

Wył.-500 [V] 100 

D 
Temp. 

blokowania 
Przy próbie rozruchu, je�li temperatura jest wy�sza ni� ta warto��, 
wyj�cie ssania nie jest aktywowane.  

Wył.-255 
[°C] 

Wył. 

Uwaga: Prosz� pami�ta�, aby ustawi� jedno wyj�cie dla funkcji ssania (patrz menu M8.2). Wyj�cie to aktywowane jest 2 sekundy 
przed wyj�ciem rozrusznika, i pozostaje aktywne a� do uzyskania warto�ci z parametru C, lub do upływu czasu z parametru B.
Je�li silnik nie jest wyposa�ony w czujnik temperatury, zalecamy zainstalowanie wył�cznika termicznego szeregowo ze 
sterowaniem elektromagnesu ssania. Konieczne jest równie� ustawienie cotygodniowego testowania trwaj�cego co najmniej 5 
minut. Odno�nie tej funkcji, patrz menu M4.3. 

Poni�szy schemat opisuje logik� aktywowania wyj�� elektrozaworu (EV), siłownika elektromagnetycznego (EM), wst�pnego 
podgrzewania, rozrusznika, akceleratora, deceleratora podczas procedury rozruchu silnika wysokopr��nego w trybie 
automatycznym. Po pierwszej niepomy�lnej próbie, po upływie czasu zwłoki pomi�dzy próbami rozruchu, wykonano drug�
pomy�ln� prób� rozruchu. Po 6 sekundach pracy silnika, silnik zatrzymywany jest np. poprzez aktywowanie zdalnego 
zatrzymywania. 

EV 

EM (3s) 

Kr�cenie (6s)

Ssanie ci�głe 8s

Ssanie przem. (8s))

Zwłoka prób (2s)

Status silnika

Zwłoka alarm. (3s)

(s)

Uwaga: Nie uwzgl�dniono warto�ci progowych temperatury i napi�cia. Je�li temp. jest wy�sza ni� parametr D, wyj�cie ssania nie 
jest aktywowane. Je�li parametr C jest osi�gni�ty podczas rozruchu, wyj�cie ssania jest automatycznie dezaktywowane. 
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2- 5.10  M3.10 – Konfiguracja CANbus 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Protokół CANbus  

Ustawi� protokół komunikacyjny dla komunikacji z 
silnikiem. Poni�ej dost�pne CANbus: 

- J1939  
- SCANIA EMS  
- SCANIA EMS6 (Start/Stop) 
- SCANIA EMS8 (Start/Stop) 
- VOLVO EMS  
- VOLVO EMS2 (Start/Stop) 
- VOVLO EDC4  
- PERKINS ECM 
- JOHN DEERE JDEC 
- DEUTZ EMR1 
- IVECO NEF / CURSOR 
- CUMMINS CM850 
- MTU ECU7 (Start/Stop) 
- MTU ECU8 (Start/Stop) 
- DEUTZ EMR2 (Start/Stop) 
- JCB TIER2 
- TE80x 

TE80x to zastrze�ony protokół CAN, umo�liwiaj�cy 
komunikacj� pomi�dzy ró�nymi urz�dzeniami rodziny 
TE809 i TE808.  
Je�li ustawione na “�aden”, strony wy�wietlacza dotycz�ce 
CANbus nie s� pokazywane. 

Protokoły oznaczone „Start/Stop” umo�liwiaj� aktywowanie 
i wył�czanie silnika bezpo�rednio z komunikacji CANBUS. 

Aby prawidłowo uruchomi� silnik poprzez komunikacj�
CANBUS, parametr M3.1B musi by� zaprogramowany jako 
„WYŁ.” je�li sygnał D+ nie jest podł�czony do TE809. 

Aby prawidłowo uruchomi� silnik poprzez komunikacj�
CANBUS, parametr M3.1B musi by� zaprogramowany jako 
„WYŁ.” (OFF), je�li D+ sygnał nie jest podł�czony do 
TE809. 

�aden-TE80x �aden 

B
Szybko�� transmisji 

CAN 
Szybko�� komunikacji w bitach na sekund� dla portu 
CANbus. 

100 do 1000 [kb/s] 250 

C Zwłoka ECU 

To jest czas, w którym wyj�cie ECU (je�li wyj�cie 
zaprogramowane jest na ECU) pozostaje aktywne po 
zał�czeniu sterownika lub po zatrzymaniu agregatu. 
Ustawi� na Wył., aby wyj�cie było zawsze aktywne. 
Wyj�cie aktywuje si� równie� podczas rozruchu agregatu i 
pozostaje aktywne podczas pracy, niezale�nie od 
zaprogramowania tego parametru. 

Wył. do 59 [min] 5 
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2- 6  M4 – Ogólna konfiguracja 

Ogólna konfiguracja składa si� z 4 pod-menu: 

A) Konfiguracja wy�wietlacza: Pod-menu zawieraj�ce wszystkie ustawienia parametrów ekranu: j�zyk, kontrast, itd. 
B) Konfiguracja zegara: Pod-menu z ogólnymi ustawieniami zegara: data, czas i dzie� tygodnia. 
C) Konfiguracja testów: Pod-menu z ustawieniami trybu testowania, jak czas trwania i dzie� zaprogramowanego testu. 
D) Konfiguracja zabezpiecze�: Pod-menu do ustawiania hasła dla ró�nych poziomów, które blokuje i odblokowuje ró�ne 

menu. 

2- 6.1  M4.1 – Konfiguracja wy�wietlacza 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A J�zyk 

Wybór j�zyka. Poni�sze j�zyki s� dost�pne na tablicy: 
angielski, włoski i francuski. Inny j�zyk mo�na wprowadzi� w 
pozycji „na �yczenie”. Przy zał�czaniu, sterownik pyta o 
ustawienie j�zyka tylko, je�li wybrano opcj� „domy�lny”. 

IT – EN – FR 
– Na �yczenie 

- Domy�lny 

Domy�lny 
(EN) 

B Kontrast Ustawianie kontrastu wy�wietlacza preferowanego dla TE809.  0-15 10 

C Poka� gwarancj�
Je�li Zał., automatyczny czas gwarancji sterownika b�dzie 
pokazany na wy�wietlaczu, w przeciwnym razie zostanie 
ukryty. 

Wył.-Zał. Zał. 

D Poka� Wej�cia/Wyj�cia
Je�li Zał., strony monitorowania Wej��/Wyj�� b�d� pokazane 
na wy�wietlaczu, w przeciwnym razie b�d� ukryte. 

Wył.-Zał. Zał. 

2- 6.2  M4.2 – Konfiguracja zegara 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Reset zegara 

Słu�y do potwierdzania zmiany daty/czasu, aktualizuje bie��cy czas 
warto�ciami ustawionymi w parametrach C, D, E, F, G i H. Aby to 
zrobi�, wybra� obszar za pomoc� strzałek nawigacji, a nast�pnie 
potwierdzi� przyciskiem “i” nawigacji.  

- - 

B Bie��ce ustawienie Pokazuje bie��ce ustawienie daty i czasu. - - 
C Rok Do ustawiania roku 0-99 12 
D Miesi�c Do ustawiania miesi�ca 0-12 1 
E Dzie� Do ustawiania dnia 0-31 1 
F Dzie� tygodnia Do ustawiania dnia tygodnia od niedzieli do soboty Nied. – Sob. Niedz. 
G Godziny Do ustawiania bie��cej godziny 0-23 12 
H Minuty Do ustawiania bie��cych minut 0-59 0 
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2- 6.3  M4.3 – Konfiguracja testów 

POZ. NAZWA OPIS ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE
A Godz. pocz�tku Godzina rozpocz�cia testu 1 0-23 9 
B Min. pocz�tku Minuta rozpocz�cia testu 1 0-59 30 

C Czas trwania 
Czas trwania testu 1. Je�li Wył., test 1 jest 
dezaktywowany 

Wył.-255 [min] 5 

D Godz. pocz�tku Godzina rozpocz�cia testu 2 0-23 9 
E Min. pocz�tku Minuta rozpocz�cia testu 2 0-59 30 

F Czas trwania 
Czas trwania testu 2. Je�li Wył., test 2 jest 
dezaktywowany 

Wył.-255 [min] 5 

G 
Test pod 

obci��eniem 
Je�li ZAŁ., podczas testowania nast�puje przeł�czenie 
pomi�dzy sieci� i agregatem. 

Zał.-Wył. Wył. 

H 
Bez zdalnego 

stopu  

Je�li ZAŁ., podczas testowania sygnał zdalnego 
zatrzymywania nie jest uwzgl�dniany. Je�li WYŁ., gdy 
podczas testowania sygnał zdalnego zatrzymywania jest 
aktywny, test ko�czy si� automatycznie. 

Zał.-Wył. Wył. 

POZ. NAZWA OPIS 

- Niedziela 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w niedziele. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Poniedziałek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w poniedziałek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Wtorek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie we wtorek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- �roda 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w �rod�. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Czwartek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w czwartek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Pi�tek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w pi�tek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Sobota 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w sobot�. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 
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2- 6.4  M4.4 – Konfiguracja zabezpiecze�

Menu konfiguracji zabezpiecze� umo�liwia wprowadzenie 6 kodów dost�pu blokuj�cych/odblokowuj�cych menu programowania. 
Domy�lnie, wszystkie kody ustawione s� prawidłowo, wi�c jest dost�p do wszystkich menu. Istnieje mo�liwo�� zabezpieczenia 
menu programowania poprzez wprowadzenie bł�dnych kodów: w ten sposób menu, dla którego wprowadzono bł�dny kod jest 
zablokowane. Aby odblokowa� menu, po prostu nale�y wprowadzi� prawidłow� warto�� kodu. Kody przedstawiono w poni�szej 
tabeli.  

POZ. NAZWA OPIS KOD 

A Globalny kod 
To jest hasło dla dost�pu do menu programowania. Mo�na go zmieni� na 
warto�� od 000 do 999. 

1 

B
Kasowanie rejestru 

zdarze�
Potwierdzi�, aby wymaza� rejestr zdarze�. 

- 

C Hasło stanu  
Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce wszystkie alarmy, oprócz alarmów sieci, 
agregatu i silnika.  

70 

D Hasło dla sieci 

Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce konfiguracj� sieci i powi�zanych alarmów. Po 
wprowadzeniu prawidłowej warto�ci 60, menu jest całkowicie odblokowane. Po 
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, menu sieci jest zablokowane a� do 
ponownego wprowadzenia prawidłowego kodu. 

60 

E Hasło dla agregatu 

Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce konfiguracj� agregatu i powi�zanych alarmów.  
Po wprowadzeniu prawidłowej warto�ci 50, menu jest całkowicie odblokowane. 
Po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, menu agregatu jest zablokowane a�
do ponownego wprowadzenia prawidłowego kodu. 

50 

F Hasło dla silnika 

Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce konfiguracj� silnika i powi�zanych alarmów. Po 
wprowadzeniu prawidłowej warto�ci 40, menu jest całkowicie odblokowane. Po 
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, menu silnika jest zablokowane a� do 
ponownego wprowadzenia prawidłowego kodu. 

40 

G 
Hasło dla specjalnych 

funkcji 

Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce konfiguracj� specjalnych funkcji. Po 
wprowadzeniu prawidłowej warto�ci 30, menu jest całkowicie odblokowane. Po 
wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, menu specjalnych funkcji jest 
zablokowane a� do ponownego wprowadzenia prawidłowego kodu. 

30 

H Hasło dla doł�czalno�ci 

Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce konfiguracj� doł�czalno�ci. Po wprowadzeniu 
prawidłowej warto�ci 20, menu jest całkowicie odblokowane. Po wprowadzeniu 
nieprawidłowego kodu, menu doł�czalno�ci jest zablokowane a� do 
ponownego wprowadzenia prawidłowego kodu. 

20 

I Hasło dla Wej��/Wyj��
Hasło blokuj�ce/odblokowuj�ce konfiguracj� Wej��/Wyj��. Po wprowadzeniu 
prawidłowej warto�ci 10, menu jest całkowicie odblokowane. Po wprowadzeniu 
nieprawidłowego kodu, menu Wej��/Wyj�� jest zablokowane 

10 
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2- 7  M5 – Wykaz alarmów 

Konfiguracja alarmów składa si� z 4 ró�nych grup alarmów: 
a) Alarmy sieci 
b) Alarmy agregatu 
c) Alarmy silnika 
d) Globalne alarmy 

Wybra� kategori� za pomoc� strzałek w gór� i w dół, a nast�pnie wcisn�� przycisk “i”, aby potwierdzi� i wej��. 
Pojawi si� ogólny ekran konfiguracji alarmów składaj�cy si� z 4 stron. Na pierwszej stronie, wybra� i potwierdzi� parametr „a”, aby 
uzyska� kod alarmu. W górnej cz��ci ekranu pojawi si� nazwa danego alarmu. Nast�pnie, modyfikowa� parametry od „D” do „I”, 
zgodnie z własnymi preferencjami. A nast�pnie powróci� do pierwszej strony i potwierdzi� parametr „C”, aby zapisa� zmiany.  

Dla ka�dego alarmu, mo�na zaprogramowa� wszystkie poni�sze parametry: 

POZ. NAZWA OPIS ZAKRES 

A Kod alarmu 

Wybra� ten parametr, aby uzyska� alarm, który chcemy skonfigurowa�. 
Wszystkie parametry na nast�pnych stronach odnosz� si� do alarmu 
wybranego w tym parametrze. W górnej cz��ci ekranu pojawi si� równie� nazwa 
alarmu odpowiadaj�ca wybranemu kodowi.  

- 

B Kategoria alarmu 
Nazwa kategorii wybranej z pierwszego ekranu konfiguracji alarmów. Nie ma 
mo�liwo�ci jej bezpo�redniej zmiany na tej stronie.  

- 

C Zapisywanie alarmu 
Parametr, który musi by� potwierdzony przyciskiem “i’, aby zapisa� wszystkie 
parametry od D do L w konfiguracji alarmu wybranego w parametrze A. 

- 

D Aktywacja 
Umo�liwia wybór, kiedy warunki alarmowe musz� by� zweryfikowane i maj�
spowodowa� pojawienie si� alarmu: Zawsze (zawsze aktywowany), Praca 
(aktywny tylko podczas pracy silnika) lub Dezaktywowany (dezaktywowany).  

Zawsze 
Praca 

Dezaktywowany
E Zwłoka Przyczyna musi wyst�powa� przez taki czas, zanim alarm b�dzie aktywowany.   0-255 [s] 

F Trwały 
Wybór, czy alarm ma by� trwały (ZAŁ.: wskazanie alarmu pozostaje na 
wy�wietlaczu, a� do wci�ni�cia przycisku reset, nawet je�li przyczyna znikn�ła), 
czy te� nie (WYŁ.: wskazanie alarmu znika, gdy przyczyna znika. 

ZAŁ. 
WYŁ. 

G Działanie 
Wybór działania w konsekwencji aktywowania alarmu: Ostrze�enie (tylko 
wskazanie), STOP (alarm niezwłocznie zatrzymuje silnik) lub Schładzanie 
(alarm zatrzymuje silnik ze schładzaniem).  

Ostrze�enie 
Stop 

Schładzanie 

H Syrena 
Ustawianie, czy aktywowanie alarmów ma równie� aktywowa� wyj�cie 
zaprogramowane dla Syreny. Mo�na ustawi� na ZAŁ. (wyj�cie ustawione dla 
“syreny” jest aktywowane, gdy wyst�puje alarm) lub WYŁ. 

ZAŁ. 
WYŁ. 

I Zdalny 

Ustawianie, czy aktywowanie alarmów ma równie� powodowa� wysłanie SMS-
a, je�li opcja Zdalna APP jest aktywowana, oraz jeden lub wi�cej numerów GSM 
jest prawidłowo zapisanych (patrz menu M7). Mo�na ustawi� na ZAŁ. (je�li 
podł�czony jest modem, gdy wyst�puje alarm sterownik wysyła SMS) lub WYŁ. 
Równie� aktywuje pojedynczy znacznik alarmu w mapie Modbus.  

ZAŁ. 
WYŁ. 

J Globalny 1 
Ustawianie, czy aktywowanie alarmów ma równie� aktywowa� wyj�cie 
zaprogramowane dla Globalnego alarmu 1. Mo�na ustawi� na ZAŁ. (wyj�cie jest 
aktywowane, gdy wyst�puje alarm) lub WYŁ. 

ZAŁ. 
WYŁ. 

K Globalny 2 
Ustawianie, czy aktywowanie alarmów ma równie� aktywowa� wyj�cie 
zaprogramowane dla Globalnego alarmu 2. Mo�na ustawi� na ZAŁ. (wyj�cie jest 
aktywowane, gdy wyst�puje alarm) lub WYŁ.

ZAŁ. 
WYŁ. 

L Globalny 3 
Ustawianie, czy aktywowanie alarmów ma równie� aktywowa� wyj�cie 
zaprogramowane dla Globalnego alarmu 3. Mo�na ustawi� na ZAŁ. (wyj�cie jest 
aktywowane, gdy wyst�puje alarm) lub WYŁ.

ZAŁ. 
WYŁ. 
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2- 7.1  M5 – Domy�lne parametry alarmów 

N. Kategoria Kod alarmu Nazwa alarmu 
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1 Mains 1208 Sie�: niska cz�stotliwo�� � �� � 2 � � � �� � �� �   
2 Mains 1209 Sie�: wysoka cz�stotliwo�� � �� � 2 � � � �� � �� �   
3 Mains 1213 Sie�: asymetria V �� � � 1 � � � �� �� �� ��   
4 Mains 20025 Awaria sieci �� � � 2 � � � �� � �� �   
5 Mains 20034 Sprz��enie zwrotne KR (stycznik sieci) �� � � 5 � � � �� �� �� ��   
6 Mains 20052 Sie�: sekwencja faz �� � � 0 � � � �� �� �� ��   
7 Mains 20062 Sie�: niskie napi�cie � �� � 5 � � � �� � �� ��   
8 Mains 20061 Sie�: wysokie napi�cie �� � � 5 � � � �� � �� �   

9 Generator 1201 Agregat: niska cz�stotliwo�� � � �� 5 �� � �� � �� �� ��   
10 Generator 1202 Agregat: wysoka cz�stotliwo�� � � �� 5 �� � �� � �� �� ��   
11 Generator 1205 Agregat: sekwencja faz �� � � 0 �� � �� � �� �� ��   
12 Generator 1206 Agregat: zwarcie � � �� 2 �� � �� � �� �� ��   
13 Generator 1207 Agregat: przet��enie � � �� 5 �� �� � � �� �� ��   
14 Generator 1214 Agregat: asymetria V � � �� 1 �� � � �� �� �� ��   
15 Generator 20007 Zabezpieczenie uziemieniem �� � � 2 �� � �� � �� �� ��   
16 Generator 20032 Awaryjne zatrzymanie �� � � 0 �� � �� � �� �� ��   
17 Generator 20033 Sprz��enie zwrotne KG (stycznik agr.) �� � � 5 �� � � �� �� �� ��   
18 Generator 20036 Alarm u�ytkownika 1 �� � � 3 �� � � �� �� �� ��   
19 Generator 20037 Alarm u�ytkownika 2 �� � � 3 �� � � �� �� �� ��   
20 Generator 20038 Alarm u�ytkownika 3 �� � � 3 �� � � �� �� �� ��   
21 Generator 20041 Zabezpieczenie agregatu �� � � 1 �� � �� � �� �� ��   
22 Generator 20062 Agregat: niskie napi�cie  � � �� 5 �� � �� � �� �� ��   
23 Generator 20063 Agregat: wysokie napi�cie � � �� 5 �� � �� � �� �� ��   
24 Generator 20066 Tryb dualny Zał. �� � � 0 � � � � � �� �   

26 Engine 01001 Niepowodzenie rozruchu �� � � 0 �� � �� � �� �� ��   
27 Engine 01003 Awaria mechaniczna � � �� 10 �� � �� � �� �� ��   
28 Engine 01101 Wst�pny alarm dot. temperatury � �� � 2 � � � �� �� �� ��   
29 Engine 01102 Wysoka temperatura silnika (analog) � �� � 2 �� �� � � �� �� ��   
30 Engine 01104 Wst�pny alarm dot. poziomu paliwa � �� � 30 � � � �� �� �� ��   
31 Engine 01105 Niski poziom paliwa (analog) � �� � 30 � � � �� �� �� ��   
32 Engine 01107 Wst�pny alarm dot. ci�nienia oleju � �� � 2 �� � � �� �� �� ��   
33 Engine 01108 Niskie ci�nienie oleju (analog) � �� � 2 �� � �� � �� �� ��   
34 Engine 01112 Wysokie obroty � � �� 2 �� � �� � �� �� ��   
35 Engine 01113 Niskie obroty � �� � 5 �� � � �� �� �� ��   
36 Engine 20005 Niski poziom oleju �� � � 2 �� � � �� �� �� ��   
37 Engine 20006 Niski poziom chłodziwa �� � � 2 �� � � �� �� �� ��   
38 Engine 20015 Niepowodzenie zatrzymania silnika � �� � 0 �� � �� � �� �� ��   
39 Engine 20019 Serwis �� � � 3 �� � � �� �� �� ��   
40 Engine 20020 Upływ czasu tankowania �� � � 0 �� � � �� �� �� ��   
41 Engine 20024 Awaria D+ � �� � 5 � � � �� �� �� ��   
42 Engine 20028 Wysoka temperatura (czujnik cyfrowy) � � �� 2 �� �� � � �� �� ��   
43 Engine 20029 Niski poziom paliwa (czujnik cyfrowy) �� � � 5 � � � �� �� �� ��   
44 Engine 20030 Niskie ci�nienie oleju (czujnik cyfrowy) � � �� 2 �� � �� � �� �� ��   
45 Engine 20039 Krótka autonomia � �� � 10 � � � �� �� �� ��   
46 Engine 20042 Zapchany filtr powietrza �� � � 5 �� � � �� �� �� ��   
47 Engine 20043 Zbiornik paliwa pełny �� � � 5 � � � �� �� �� ��   
48 Engine 20051 Brak czujnika oleju � �� � 60 � � � �� �� �� ��   
49 Engine 20057 Niskie napi�cia akumulatora �� � � 15 � � � �� �� �� ��   
50 Engine 20058 Wysokie napi�cia akumulatora �� � � 15 � � � �� �� �� ��   
51 Engine 20064 Woda w paliwie �� � � 3 �� � �� � �� �� ��   
52 Engine 20065 Wysoka temp. chłodziwa �� � � 3 �� � �� � �� �� ��   
53 Engine 20068 Efektywno�� akumulatora �� � � 0 �� � � �� �� �� ��   

54 General 20008 Test aktywny �� � � 0 � � � �� � �� �   
55 General 20012 Zatrzymywanie … �� � � 0 � � � �� � �� �   
56 General 20013 Faza uruchamiania �� � � 0 � � � �� � �� �   
57 General 20021 Zdalny rozruch �� � � 1 � � � �� � �� �   
58 General 20022 Zdalne zatrzymanie �� � � 1 � �� � � �� �� ��   
59 General 20026 EJP �� � � 0 � � � �� � �� � �

60 General 20027 Niepowodzenie testowania �� � � 0 �� � � �� �� �� �� �

61 General 20045 Agregat pracuje… �� � � 0 � � � �� � �� � �

62 General 20046 Agregat gotowy… �� � � 0 � � � �� � �� � �

63 General 20055 Tankowanie �� � � 0 � � � �� � �� � �

64 General 20059 Tryb TPS Zał. �� � � 0 � � � �� � �� � �

65 General 20067 Bł�d komunikacji z nadrz�dnym �� � � 15 � � � �� �� � � �
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2- 7.1  M5 – Opis alarmów 

N. 
Kod 

alarmu
Nazwa alarmu Opis alarmu 

Menu / 
Parametr 

1 1208 Sie�: niska cz�stotliwo�� Wskazuje cz�stotliwo�� sieci poni�ej zaprogramowanej warto�ci granicznej M1-F 
2 1209 Sie�: wysoka cz�stotliwo�� Wskazuje cz�stotliwo�� sieci powy�ej zaprogramowanej warto�ci granicznej M1-E 

3 1213 Sie�: asymetria V Oznacza to, �e ró�nica mi�dzy wy�szym i ni�szym z napi�� zasilaj�cych jest zbyt 
wysoka 

M1.K 

4 20025 Awaria sieci Wskazuje, �e parametry sieci s� poza limitami M1-BCEF 
5 20034 Sprz��enie zwrotne KR (stycznik sieci) Je�li status wyj�cia stycznika sieci (KR) jest ró�ny od status wej�cia M8 
6 20052 Sie�: sekwencja faz Wskazuje bł�dn� kolejno�� faz sieci M1-J 
7 20060 Sie�: niskie napi�cie  Wskazuje napi�cie sieci poni�ej zaprogramowanej warto�ci granicznej M1-C 
8 20061 Sie�: wysokie napi�cie Wskazuje napi�cie sieci powy�ej zaprogramowanej warto�ci granicznej M1-B 

9 1201 Agregat: niska cz�stotliwo�� Warto�ci cz�stotliwo�ci poni�ej zaprogramowanych limitów M2-F 
10 1202 Agregat: wysoka cz�stotliwo�� Warto�ci cz�stotliwo�ci powy�ej zaprogramowanych limitów M2-E 
11 1205 Agregat: sekwencja faz Wskazuje bł�dn� sekwencja faz agregatu M2-O 
12 1206 Agregat: zwarcie Wskazuje wy�szy pobór pr�du ni� zaprogramowane limity M2-I 
13 1207 Agregat: przet��enie Wskazuje wy�szy pobór pr�du ni� zaprogramowane limity M2-H 
14 1214 Agregat: asymetria V Oznacza to, �e ró�nica mi�dzy wy�szym I ni�szym z napi�� agregatu jest zbyt wysoka M2-P 
15 20007 Zabezpieczenie uziemieniem Alarm od cyfrowego wej�cia zabezpieczenia uziemieniem M8 
16 20032 Awaryjne zatrzymanie Wskazuje, �e wej�cie zaprogramowane jako „wył�cznik awaryjny” jest aktywne  M8 
17 20033 Sprz��enie zwrotne KG (stycznik agr.) Je�li status wyj�cia stycznika agregatu (KG) jest ró�ny od status wej�cia  M8 
18 20036 Alarm u�ytkownika 1 Alarm, gdy cyfrowe wej�cie zaprogramowane jako alarm u�ytkownika 1 jest aktywne M8 
19 20037 Alarm u�ytkownika 2 Alarm, gdy cyfrowe wej�cie zaprogramowane jako alarm u�ytkownika 2 jest aktywne M8 
20 20038 Alarm u�ytkownika 3 Alarm, gdy cyfrowe wej�cie zaprogramowane jako alarm u�ytkownika 3 jest aktywne M8 
21 20041 Zabezpieczenie agregatu Alarm od cyfrowego wej�cia „Zewn�trzne zabezpieczenie agregatu” M8 
22 20062 Agregat: niskie napi�cie  Warto�ci napi�cia poni�ej zaprogramowanych limitów M2-C 
23 20063 Agregat: wysokie napi�cie Warto�ci napi�cia powy�ej zaprogramowanych limitów M2-B 

24 20066 Tryb dualny Zał. Alarm aktywny podczas zatrzymania przez tryb dualny, podczas tego okresu 
gotowo�ci dioda odczytu sieci jest aktywowana, nawet przy awarii sieci. 

M6.6 

26 01001 Niepowodzenie rozruchu Wskazuje, �e nie odczytano pracy silnika po próbach rozruchu w trybie 
automatycznym 

M3.1 

27 01003 Awaria mechaniczna Wskazuje, �e utracono sygnał pracuj�cego silnika bez polecenia dla silnika ze 
sterownika 

M3.1 

28 01101 Wst�pny alarm dot. temperatury Wskazuje analog. temp. silnika powy�ej zaprogramowanej warto�ci wst�pnego alarmu M3.6-B 
29 01102 Wysoka temperatura silnika (analog) Wskazuje analog. temp. silnika powy�ej zaprogramowanej warto�ci granicznej alarmu M3.6-C 
30 01104 Wst�pny alarm dot. poziomu paliwa Wskazuje analog. poziom paliwa powy�ej zaprogramow. warto�ci wst�pnego alarmu M3.4-B 
31 01105 Niski poziom paliwa (analog) Wskazuje analog. poziom paliwa powy�ej zaprogramow. warto�ci granicznej alarmu M3.4-C 
32 01107 Wst�pny alarm dot. ci�nienia oleju Wskazuje analog. ci�nienie oleju poni�ej zaprogramow. warto�ci wst�pnego alarmu M3.5-B 
33 01108 Niskie ci�nienie oleju (analog) Wskazuje analog. ci�nienie oleju poni�ej zaprogramow. warto�ci granicznej alarmu M3.5-C 
34 01112 Wysokie obroty Wskazuje obroty silnika powy�ej zaprogramowanej warto�ci  M3.1-N 
35 01113 Niskie obroty Wskazuje obroty silnika poni�ej zaprogramowanej warto�ci M3.1-O 
36 20005 Niski poziom oleju Alarm od cyfrowego wej�cia ci�nienia oleju M8 
37 20006 Niski poziom chłodziwa Alarm od cyfrowego wej�cia poziomu chłodziwa M8 

38 20015 Niepowodzenie zatrzymania silnika Wskazuje, �e nadal wyst�puje odczyt pracy silnika po zako�czeniu fazy 
zatrzymywania  

M3.2 

39 20019 Serwis Wskazuje upływ czasu do serwisu M3.8 
40 20020 Upływ czasu tankowania Wskazuje, �e upłyn�ł maks. czas aktywnego wyj�cia dotankowywania  M3.2 
41 20024 Awaria D+ Wskazuje, �e napi�cie D+ wynosi poni�ej 4Vdc przy pracuj�cym silniku  - 
42 20028 Wysoka temperatura (czujnik cyfrowy) Alarm od cyfrowego wej�cia wysokiej temperatury M8 
43 20029 Niski poziom paliwa (czujnik cyfrowy) Alarm od cyfrowego wej�cia niskiego poziomu paliwa M8 
44 20030 Niskie ci�nienie oleju (czujnik cyfrowy) Alarm od cyfrowego wej�cia niskiego ci�nienia oleju M8 

45 20039 Krótka autonomia Je�li godziny autonomii obliczane wg procentowego obci��enia i zu�ycia paliwa, oraz 
poziom paliwa s� poni�ej zaprogramowanej warto�ci, pojawi si� alarm 

M3.4 

46 20042 Zapchany filtr powietrza Alarm od cyfrowego wej�cia „Zapchany filtr powietrza” M8 
47 20043 Zbiornik paliwa pełny Alarm od cyfrowego wej�cia „Zbiornik paliwa pełny” M8 
48 20051 Brak czujnika oleju Oznacza to, �e cyfrowy czujnik ci�nienia oleju przy wył�czonym silniku jest otwarty - 
49 20057 Niskie napi�cia akumulatora Wskazuje napi�cie akumulatora poni�ej zaprogramowanej warto�ci M3.7-A 
50 20058 Wysokie napi�cia akumulatora Wskazuje napi�cie akumulatora powy�ej zaprogramowanej warto�ci M3.7-B 
51 20064 Woda w paliwie Alarm dotycz�cy wody w paliwie od wej�cia cyfrowego M8 
52 20065 Wysoka temp. chłodziwa Alarm dot. wysokiej  temp. chłodziwa od wej�cia cyfrowego M8 
53 20068 Efektywno�� akumulatora Wskazuje du�y spadek napi�cia akumulatora w fazie rozruchu M7 

54 20008 Test aktywny Sygnalizacja aktywna podczas testowania M4.3 
55 20012 Zatrzymywanie … Wskazuje aktywn� procedur� zatrzymywania - 
56 20013 Faza uruchamiania Wskazuje aktywn� procedur� uruchamiania - 
57 20021 Zdalny rozruch Wskazuje funkcj� zdalnego rozruchu z wej�cia cyfrowego  M8 
58 20022 Zdalne zatrzymanie Wskazuje funkcj� zdalnego zatrzymywania z wej�cia cyfrowego M8 

59 20026 EJP Wskazuje, �e wej�cie zdalnego rozruchu (je�li zaprogramowane jako EJP) jest 
aktywne 

M6.1 

60 20027 Niepowodzenie testowania 
Wskazuje niepowodzenie testowania: w trybie manualnym, je�li silnik nie uruchomił si�
po zaprogramowanej ilo�ci prób rozruchu; w trybie automatycznym, je�li podczas 
procedury rozruchu wyst�pił alarm zatrzymuj�cy 

M4.3 

61 20045 Agregat pracuje… Wskazuje, �e jest aktywny, gdy odczytano, �e agregat pracuje  - 

62 20046 Agregat gotowy… Wskazuje, �e agregat nie działa, ale gotowy do uruchomienia, bez alarmów 
blokuj�cych  

- 

63 20055 Tankowanie Wskazuje aktywne tankowani, je�li wyj�cie na pomp� do tankowania jest 
zaprogramowane, wówczas podł�czone wyj�cie jest aktywowane. 

M3.4 

64 20059 Tryb TPS Zał. Wskazuje aktywowanie programowalnego trybu rozruchu/zatrzymania TPS M6.4 

65 20067 Bł�d komunikacji z nadrz�dnym Wskazuje bł�d komunikacji na RS485 nadrz�dny-podrz�dny, je�li aktywowano tryb 
dualny. 

M6.6 
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2- 8  M6 – Specjalne funkcje 

Sterownik TE809 udost�pnia sze�� specjalnych funkcji aktywnych tylko w trybie automatycznym: EJP, Start wg mocy sieci, 
Obci��enie zast�pcze, TPS, Grzanie, Tryb dualny. Stosowne parametry mo�na ustawi� w tym menu. Tutaj mo�na równie� ustawi�
rodzaj wykorzystania wszystkich programowalnych wej�� i wyj��. Pod-menu s� nast�puj�ce:  

A) EJP - tylko tryb automatyczny 
B) Start wg mocy sieci (obcinanie szczytów) - tylko tryb automatyczny 
C) Obci��enie zast�pcze - tylko tryb automatyczny 
D) TPS (programowalny czas uruchamiania/zatrzymywania) - tylko tryb automatyczny 
E) Grzanie - tylko tryb automatyczny 
F) Tryb dualny - tylko tryb automatyczny 

2- 8.1  M6.1 - EJP 

Umo�liwia rozruch agregatu za pomoc� jednego ze zdalnych sygnałów, który trzeba ustawi� jako zdalny rozruch (patrz par. 2-10). 
Gdy wej�cie to zostanie zwarte na minus, po czasie zwłoki, agregat uruchomi si�. Nast�pnie:  

a) Je�li EJP 2 ENABLE ustawione jest na OFF (WYŁ.): po upływie zwłoki KG DELAY, sterownik TE809 przeł�cza obci��enie 
na agregat, nawet je�li odczyty sieci s� OK.  

b) Je�li EJP 2 ENABLE ustawione jest na ON (ZAŁ.): po uruchomieniu agregatu trzeba odczeka� a� drugie zaprogramowane 
wej�cie (które musi by� ustawione na CHANGEOVER (PRZEŁ
CZANIE), patrz par. 2-10) zostanie zwarte na minus, 
wówczas po upływie zwłoki KG DELAY, sterownik TE809 przeł�cza obci��enie na agregat, nawet je�li odczyty sieci s�
OK. 

Opcja “No KR with EJP” (Bez KR przy EJP) umo�liwia wstrzymanie, w razie alarmu agregatu, przerzucenia obci��enia na sie�. 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Aktywowanie EJP 

(EJP Enable)  
Je�li ON (ZAŁ.) funkcja jest aktywowana, je�li OFF (WYŁ.) – 
dezaktywowana. 

Zał./Wył. Wył. 

B Zwłoka Startu  
Jest to czas zwłoki od zwarcia na minus zacisku 
zaprogramowanego jako zdalny rozruch do rozruchu agregatu.  

0-999 [s] 5 

C Zwłoka KG 

Jest to czas zwłoki od rozruchu agregatu (je�li parametr D jest 
WYŁ.) lub od zwarcia na minus wej�cia zaprogramowanego jako 
zdalne zatrzymywanie (je�li parametr D jest ZAŁ.) do przerzucenia 
obci��enia na agregat.  

0-999 [s] 5 

D Wej�cie EJP 2 

Je�li ON (ZAŁ.), aktywuje sterowanie stycznikiem poprzez zacisk 
zdalnego sterowania zwierany na minus: gdy zwarty, po zwłoce z 
punktu C obci��enie przerzucane jest na agregat. 
Je�li OFF (WYŁ.), wej�cie zdalnego zatrzymywania jest 
dezaktywowane i nie jest u�ywane do sterowania stycznikiem: 
stycznik automatycznie zwiera si� po stronie agregatu po 
uruchomieniu silnika przez wej�cie zdalnego rozruchu i po zwłoce z 
punktu C.  

Zał./Wył. Zał. 

E Bez KR przy SCR 
Je�li ON (ZAŁ.), gdy tryb EJP jest aktywny (wej�cie zdalnego 
sterownia a aktywne), stycznik sieci otwiera si� i nie mo�na go 
zewrze�, nawet je�li agregat zatrzymany jest przez alarm.  

Zał./Wył. Wył. 

F Zwłoka Wył. 
Jest to czas zwłoki podczas której sygnał EJP musi by�
dezaktywowany, aby umo�liwi� zatrzymanie agregatu i 
przeł�czenie na sie�

0-999 [s] 5 
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2- 8.2  M6.2 - Start według mocy sieci 

Funkcja umo�liwiaj�ca automatyczny rozruch i zatrzymywanie agregatu według maksymalnej i minimalnej warto�ci progowej 
zaprogramowanej na poborze mocy z sieci. Je�li moc pobierana z sieci przekracza START POWER (MOC STARTU) przez czas 
dłu�szy ni� TIME FOR START (CZAS NA START), TE809 uruchamia agregat i przerzuca obci��enie na agregat. Gdy pobór mocy 
jest mniejszy ni� STOP POWER (MOC STOPU) przez czas TIME FOR STOP (CZAS NA STOP), obci��enie przerzucane jest na 
sie� (je�li sie� jest OK), agregat jest zatrzymywany. Je�li zasilanie z sieci nie wysteruje, obci��enie pozostaje na agregacie a� do 
powrotu zasilania z sieci. 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Aktywowanie wg 

kW sieci 
Je�li ON (ZAŁ.) funkcja jest aktywowana, je�li OFF (WYŁ.) – 
dezaktywowana.  

Zał./Wył. Wył. 

B Moc Startu 
Obci��enie sieci: je�li pobór mocy z sieci przewy�sza t� warto�� ( (przez 
“czas na strat” z punktu C), agregat uruchamia si� i przejmuje 
obci��enie.  

0-255 [%] 80 

C Czas na start 
Jest to czas zwłoki, przez jaki pobór mocy z sieci musi przekracza�
warto�� progow� (punkt B); agregat uruchamia si� po tej zwłoce. 

0-255 [s] 5 

D Moc Stopu 
Gdy obci��enie zasilane jest przez agregat: je�li pobór mocy spadnie 
poni�ej ustawionej warto�ci progowej (przez „czas na stop” z punktu E), 
obci��enie przerzucane jest na sie�, a agregat zatrzymuje si�. 

0-255 [%] 30 

E Czas na stop 
Jest to czas zwłoki, przez jaki pobór mocy musi by� poni�ej warto�ci 
progowej, po tej zwłoce obci��enie powraca na sie�, a agregat 
zatrzymuje si�.  

0-255 [s] 5 

Uwaga: procentowe warto�ci progowe odnosz� si� do znamionowej warto�ci kW, obliczanej ze znamionowego napi�cia, 
znamionowego pr�du, znamionowego współczynnika mocy (0,8) i rodzaju wybranego układu. 

2- 8.3  M6.3 – Obci��enie zast�pcze

Funkcja umo�liwiaj�ca aktywowanie programowalnych wyj��, według maksymalnych i minimalnych warto�ci progowych 
zaprogramowanych na poborze mocy. Je�li pobór mocy jest ni�szy ni� ZAST�PCZE ZAŁ. (DUMMY ON) przez czas dłu�szy ni�
ZWŁOKA ZAŁ. (ON DELAY), tablica aktywuje wszystkie wyj�cia zaprogramowane dla funkcji zast�pczego obci��enia (patrz par. 
2.10 odno�nie programowania wyj��). Je�li pobór mocy jest wy�szy ni� ZAST�PCZE WYŁ. (DUMMY OFF) przez czas dłu�szy ni�
ZWŁOKA WYŁ. (OFF DELAY), wyj�cia s� dezaktywowane. Aby aktywowa� t� funkcj�, ustawi� co najmniej jedno z 
programowalnych wyj�� „obci��enia zast�pczego” (patrz par 2-10), a nast�pnie ustawi� poni�sze parametry. 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Zast�pcze 

aktywowanie 
Je�li ZAŁ (ON) funkcja jest aktywowana, je�li WYŁ. (OFF) – 
dezaktywowana.  

Zał. / Wył.  Wył. 

B Zast�pcze Zał. 
Odbiorniki zasilane z agregatu: je�li pobór mocy jest ni�szy ni� ta 
warto�� (co najmniej przez “Zwłoka Zał.” z punktu C), wyj�cia 
zaprogramowane jako “obci��enie zast�pcze” s� aktywowane. 

0-255 [%] 80 

C Zwłoka Zał. 
Jest to czas zwłoki, przez który pobór mocy z agregatu musi 
pozosta� poni�ej warto�ci progowej (punkt B), po tym czasie wyj�cia 
s� aktywowane. 

0-255 [s] 5 

D Zast�pcze Wył. 

Odbiorniki zasilane z agregatu: je�li pobór mocy przewy�sza 
ustawion� warto�� progow� (co najmniej przez “Zwłoka Wył.” z 
punktu E), wyj�cia zaprogramowane jako “obci��enie zast�pcze” s�
dezaktywowane. 

0-255 [%] 30 

E Zwłoka Wył. 
Jest to czas zwłoki, przez który pobór mocy z agregatu musi 
pozosta� powy�ej warto�ci progowej (punkt D), po tym czasie 
wyj�cia s� aktywowane. 

0-255 [s] 5 

Uwaga: procentowe warto�ci progowe odnosz� si� do znamionowej warto�ci kW, obliczanej ze znamionowego napi�cia, 
znamionowego pr�du, znamionowego współczynnika mocy (0,8) i rodzaju wybranego układu. 
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2- 8.4  M6.4 – TPS

Ta funkcja, podobna do automatycznego testowania, stosowana jest do programowania do dwóch okresów pracy, które aktywuj�
agregat o wybranym czasie i zatrzymuj� go o wybranym czasie. Istnieje równie� mo�liwo�� zaprogramowania, czy agregat ma 
pracowa� pod obci��eniem czy bez obci��enia, ze zdalnym zatrzymywaniem czy bez oraz w których dniach. 

POZ. NAZWA OPIS ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A 1-2 
TPS1 start (h) – 
TPS1 start (m) 

Godzina i minuta uruchomienia TPS1 0-23 / 0-59 8:30 

B 1-2 
TPS1 stop (h) – 
TPS1 stop (m) 

Godzina i minuta zatrzymania TPS1 0-23 / 0-59 12:30 

C 
Aktywowanie 

TPS1 Je�li Wył., wówczas okres pracy 1 jest dezaktywowany 
Zał. / Wył. Wył. 

D 
TPS2 start (h) – 
TPS2 start (m) 

Godzina i minuta uruchomienia TPS2 0-23 / 0-59 14:30

E
TPS2 stop (h) – 
TPS2 stop (m) 

Godzina i minuta zatrzymania TPS2 0-23 / 0-59 18:30 

F 
Aktywowanie 

TPS2 
Je�li Wył., wówczas okres pracy 2 jest dezaktywowany 

Zał. / Wył. Wył. 

G 
TPS pod 

obci��eniem 

Je�li ZAŁ., podczas testowania nast�puje przeł�czenie 
pomi�dzy sieci� i agregatem. Je�li WYŁ., obci��enie 
pozostaje na sieci, a przeł�czenie nast�puje tylko przy 
awarii sieci podczas TPS 

Zał.-Wył. Wył. 

H 
Bez zdalnego 

stopu  
Je�li ZAŁ., podczas testowania sygnał zdalnego 
zatrzymywania nie jest uwzgl�dniany.  

Zał.-Wył. Wył. 

POZ. NAZWA OPIS 

- Niedziela 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w niedziele. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Poniedziałek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w poniedziałek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Wtorek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie we wtorek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- �roda 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w �rod�. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Czwartek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w czwartek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Pi�tek 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w pi�tek. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

- Sobota 
Je�li zaznaczono, aktywuje testowanie w sobot�. Je�li brak zaznaczenia, tego dnia testy nie 
odbywaj� si�. 

2- 8.5  M6.5 – Grzanie

Ta funkcja u�ywana jest do konfiguracji wyj�cia grzania w M8.2. TO wyj�cie u�ywane jest do aktywowania podgrzewacza w 
zale�no�ci od zmierzonych warto�ci temperatury otoczenia. Prosz� zauwa�y�, �e aby prawidłowo wykorzysta� t� funkcj�, 
sugerujemy zastosowa� czujnik PT100 do pomiaru temperatury silnika. Ten rodzaj czujnika mo�e podawa� warto�ci temperatury 
poni�ej zera, a nie tylko wysokie temperatury. 

POZ. NAZWA OPIS ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Aktywowanie 

grzania 
Je�li Zał., wyj�cie grzania jest aktywowane. Zał. / Wył.  Wył. 

B Temp. Zał. (oC) Warto�� progowa temp. aktywuj�ca wyj�cie grzania. -50 / +50 [oC] 0 
C Temp. Wył (oC) Warto�� progowa temp. dezaktywuj�ca wyj�cie grzania. 0 / +50 [oC] 30 

D Maks. czas (m) 
Maksymalny czas aktywowania wyj�cia grzania. Je�li 
Wył., nie ma maksymalnego czasu aktywowania 

Wył. – 255 [m] Wył. 
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2- 8.6  M6.6 – Tryb dualny

Ta funkcja u�ywana jest do aktywowania dualnego trybu działania pomi�dzy dwoma sterownikami TE809 2.0.0. Kanałem 
komunikacyjnym jest poł�czenie RS485 pomi�dzy pierwszym sterownikiem (protokół Modbus master) i drugim (protokół Modbus 
slave ID=1 z szybko�ci� komunikacji tak� sam� jak w sterowniku nadrz�dnym – master). 

Je�li w sterowniku nadrz�dnym aktywowano tryb dualny, a sterownik podrz�dny nie jest podł�czony lub szybko�� portu 
szeregowego jest niewła�ciwa, na sterowniku nadrz�dnym pojawi si� alarm. 

Gdy obydwa sterowniki s� w trybie automatycznym, tryb dualny aktywowany jest przez ró�nic� godzin pracy pomi�dzy agregatem 
nadrz�dnym i podrz�dnym. Je�li ró�nica godzin pracy jest ni�sza ni� zaprogramowana warto��, uruchamia si� agregat nadrz�dny. 
Po pewnej ilo�ci godzin pracy, uruchamia si� agregat podrz�dny i kiedy jest on gotowy do zwarcia stycznika KG, nast�puje 
otwarcie stycznika KG agregatu nadrz�dnego i rozpoczyna si� jego schładzanie i zatrzymywanie. 

Po powrocie sieci, agregat z wi�ksz� ilo�ci� przepracowanych godzin b�dzie unieruchomiony przy nast�pnej awarii sieci. 

Je�li na pracuj�cym agregacie pojawi si� alarm zatrzymuj�cy, drugi agregat uruchomi si�, aby przej�� obci��enie. W tym 
przypadku cykl trybu dualnego zostanie przerwany a� do usuni�cia alarmu. Cykl dualny mo�e by� równie� przerwany przez jeden 
lub wi�cej z poni�szych warunków: 

1. Nadrz�dny nie sjest w trybie automatycznym 
2. Podrz�dny nie jest w trybie automatycznym 
3. Nadrz�dny jest dezaktywowany (M6.6 –a = Wył.) 
4. Podrz�dny jest dezaktywowany (M6.6 –a = Wył.) 

Za pomoc� konfiguracji programowalnych wej�� M8.1, mo�na przypisa� „Priorytet” do jednego z wej��. Je�li priorytetowe wej�cie 
jest aktywowane, odpowiadaj�cy mu agregat b�dzie pracował, nawet je�li ilo�� przepracowanych przez niego godzin jest wi�ksza 
ni� drugiego agregatu. Je�li priorytetowe wej�cie zarówno agregatu nadrz�dnego jak i podrz�dnego jest aktywowane, pracował 
b�dzie agregat nadrz�dny. 

POZ. NAZWA OPIS ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A
Aktywowanie trybu 

dualnego 

Je�li Zał., tryb dualny jest aktywowany pomi�dzy 
sterownikiem nadrz�dnym i podrz�dnym na RS485. W 
konfiguracji M7.1 ustawi� który sterownik jest nadrz�dny, 
a który podrz�dny. Szybko�� komunikacji musi by�
jednakowa dla obu sterowników, ID sterownika 
podrz�dnego musi by� 1. 

Zał. / Wył. Wył. 

B Praca dualna (h) 

Maksymalna ró�nica w ilo�ci godzin przepracowanych 
przez sterownik nadrz�dny i podrz�dny, gdy aktualnie 
pracuj�cy agregat osi�gnie te godziny, uruchamia si�
drugi agregat. 

1-100 [h] 10 

C Zwłoka (s) 
Czas zwłoki pomi�dzy wyst�pieniem warunków do 
zatrzymania w trybie dualnym a rozpocz�ciem procedury 
zatrzymywania.  

1-255 [s] 10 
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2- 9  M7 - Doł�czalno��
2- 9.1  M7.1 – Konfiguracja portu szeregowego 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE
A Identyfikacja To jest adres tablicy dla komunikacji RS485. 0-255 1 

B Protokół RS485 

Dost�pne rodzaje protokołów: 
None: Port szeregowy dezaktywowany. 
Modbus Master: stosowany do poł�czenia z płytk� rozszerzaj�c�
TE6010 i modułem podrz�dnym TE809 dla trybu dualnego. 
Modbus slave: stosowany do zdalnego monitorowania poprzez 
kabel szeregowy lub poł�czenie w trybie dualnym z urz�dzeniem 
Modbus Master. 
GSM modem: stosowany do poł�czenia TE-modem GSM. 
TE809: specjalny protokół slave dla tablic AT207 

None 
Modbus Master
 Modbus Slave 
Gsm modem 

TE809 

Modbus 
Slave 

C 
Szybko��

transmisji RS485 
Szybko�� komunikacji w kilobitach na sekund�: dla poł�czenia z 
modemem zaleca si� 9600. 

9600 do 
115200 [kb/s] 

115200 

D Protokół RS232 

Dost�pne rodzaje protokołów: 
None: Port szeregowy dezaktywowany. 
Modbus Master: stosowany do poł�czenia z płytk� rozszerzaj�c�
TE6010 i modułem podrz�dnym TE809 dla trybu dualnego. 
Modbus slave: stosowany do zdalnego monitorowania poprzez 
kabel szeregowy lub poł�czenie w trybie dualnym z urz�dzeniem 
Modbus Master. 
GSM modem: stosowany do poł�czenia TE-modem GSM. 
TE809: specjalny protokół slave dla tablic AT207 

None 
Modbus Master
 Modbus Slave 
Gsm modem 

TE809 

Modbus 
Slave 

E
Szybko��

transmisji RS232 
Szybko�� komunikacji w kilobitach na sekund� dla portu RS232. 

9600 do 
115200 [kb/s] 

115200 

F 
Aktywowanie 

USB 

Potwierdzi�, aby aktywowa� port USB do komunikowania si� z 
komputerem. Kanał komunikacyjny dezaktywuje si�, przy 
zabezpieczeniu CAN i przy pomiarach pr�dowych na J3; stosowa�
przy zatrzymanym urz�dzeniu tylko do programowania.  

Wył.-Zał. Wył. 

G Parzysto�� 232 

Ustawi� parzysto�� dla portu szeregowego 232: 
1 = Parzysty 
2 = Nieparzysty 
3 = Znacznik 
4 = Spacja 

Brak - 4 Brak 

H Parzysto�� 232 

Ustawi� parzysto�� dla portu szeregowego 485: 
1 = Parzysty 
2 = Nieparzysty 
3 = Znacznik 
4 = Spacja 

Brak - 4 Brak 
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2- 9.2  M7.2 – Konfiguracja GSM 

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A Status modemu 
Status: initial (faza inicjalizacji), wait (oczekiwanie), ready (gotowy), send 
(wysyłanie wiadomo�ci), send wait (oczekiwanie na odpowied) 

- - 

B
Aktywowanie 

APP 

Aktywowanie automatycznych komunikatów o statusie i alarmów 
poprzez SMS-y dla aplikacji SMS lub standardowych telefonów 
komórkowych 

Zał.-Wył. Wył.

C Filtr SMS (s) 
Min. czas pomi�dzy dwoma ró�nymi zdarzeniami, aby unikn��
wysyłania zbyt wielu komunikatów w krótkim czasie. 

1-225 [s]s 3 

D 1-2 
Agregat OK. - 
Silnik pracuje 

Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a 
Zał.-Wył. Wył.-Zał.

E 1-2 
Zatrzymywanie 

silnika – 
zatrzymanie ok 

Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a 
Zał.-Wył. Wył.-Zał.

F 1-2 
KG aktywny – 
KR aktywny 

Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a 
Zał.-Wył. Wył.-Zał.

G 1-2
Tryb Auto – Tryb 

Test 
Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a 

Zał.-Wył. Wył.-Zał.

H 1-2 
Tryb Wył. – Tryb 

Man 
Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a 

Zał.-Wył. Wył.-Zał.

I 1-2 
EJP Zał. – 

Powrót sieci 
Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a 

Zał.-Wył. Wył.-Zał.

J Zdalny stop Je�li aktywowane, wyst�pienie tego warunku powoduje wysłanie SMS-a Zał.-Wył. Wył.-Zał.

K 1-2-
3 

Hasło 1-2-3 

Ustawianie 6 znakowego hasła dla polece� SMS: je�li hasło jest inne ni�
0-0-0-0-0-0, ka�de polecenie odebrane bez prawidłowego hasła b�dzie 
odrzucone. Składnia dla wysłania prawidłowego SMS-a z hasłem to: 

PWD=[XXXXXX][Polecenie] 

Na przykład je�li hasło to 1-0-2-A-z-X, to polecenie uruchomienia silnika 
musi by� skomponowane tak: 

PWD=102AzX START 

[0-9] 
lub  

[A-Z]  
lub  

[a-z] 

0-0-0 

L 1-2-
3 

Hasło 4-5-6 

Pozostałe 3 znaki hasła [0-9] 
lub  

[A-Z]  
lub  

[a-z] 

0-0-0 

M Nr wywoływania Pokazuje numery telefonów komórkowych ustawione w poz. 1 - - 
N Nr wywoływania Pokazuje numery telefonów komórkowych ustawione w poz. 2 - - 
O Nr wywoływania Pokazuje numery telefonów komórkowych ustawione w poz. 3 - - 
P Nr wywoływania Pokazuje numery telefonów komórkowych ustawione w poz. 4 - - 
Q Nr wywoływania Pokazuje numery telefonów komórkowych ustawione w poz. 5 - - 

2- 9.2.1  - Komunikat SMS

SMS wysłany przez zdalne urz�dzenie b�dzie odebrany przez urz�dzenie mobilne w poni�szym formacie: 

EAS=Gen.Name-------- 
O=AUTO,P=000 
M237,237,232,49.9 
G000,000,000,00.0 
A003.0,000.0,000.0 
B=14.1V,h=00000 
T=99%,U=00 
MC=ON,Z=00 
E0000,A000 
#41001,Start failure 
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SMS OPIS FORMATU ILO	
 ZNAKÓW OPIS DANYCH
EAS [Rodzaj komunikatu] 3 Nagłówek komunikatu dla TE809A 2.0.0 

=---------------- =[Nazwa agregatu] 16 Nazwa agregatu 
O=AUTO O=[Program] 4 Aktywny tryb działania (“OFF “-“MAN “-“AUTO”-“TEST”) 
,P=000 ,P=[moc czynna w kW] 3 Moc czynna ogółem 
M237 M[Napi�cie sieci linia 1] 3 Napi�cie sieci L1-N 
,237 ,[Napi�cie sieci linia 2] 3 Napi�cie sieci L2-N 
,232 ,[Napi�cie sieci linia 1] 3 Napi�cie sieci L3-N 
,49.9 ,[Cz�stotliwo�� sieci] 4 Cz�stotliwo�� sieci 

G=000 G=[Napi�cie agregatu linia 1] 3 Napi�cie agregatu L1-N 
,000 ,[Napi�cie agregatu linia 2] 3 Napi�cie agregatu L2-N 
,000 ,[Napi�cie agregatu linia 1] 3 Napi�cie agregatu L3-N 
,00.0 ,[Cz�stotliwo�� agregatu] 4 Cz�stotliwo�� agregatu 

A003.0 A[Pr�d obci��enia linia 1] 4 Pr�d obci��enia L1 
,000,0 ,[Pr�d obci��enia linia 2] 4 Pr�d obci��enia L2 
,000.0 ,[Pr�d obci��enia linia 3] 4 Pr�d obci��enia L3 
B=14.1 B=[Napi�cie akumulatora] 4 Napi�cie akumulatora 

V,h=00000 V,h=[Godziny pracy] 5 Godziny pracy ogółem 
T=99% T=[Poziom paliwa] 2 Procentowy poziom paliwa 
%,U=00 %,U=(Ci�nienie oleju] 2 Ci�nienie oleju 

MC=ON [Status stycznika] 5 

Status styczników: 
• MC=ON oznacza stycznik sieci zwarty 
• GC=ON oznacza stycznika agregatu zwarty 
• C=OFF oznacza obydwa styczniki otwarte 

,Z=00 ,Z[Temp. silnika] 5 Temp. silnika 
E0 E[Status wej�cia I4.4] 1 Status wej�cia I4.4 
0 [Status wej�cia I4.5] 1 Status wej�cia I4.5 
0 [Status wej�cia I4.6] 1 Status wej�cia I4.6 
0 [Status wej�cia I4.7] 1 Status wej�cia I4.7 

,A0 ,A[Status wyj�cia O5.8] 1 Status wyj�cia O5.8
0 [Status wyj�cia O5.9] 1 Status wyj�cia O5.9
0 [Status wyj�cia O5.10] 1 Status wyj�cia O5.10

#41001 #[ID komunikatu] 5 

Identyfikacja (ID) komunikatu bez alarmów: 
• 00250 = Zasilanie zał. 
• 00201 = Agregat gotowy 
• 00202 = Sinik pracuje 
• 00203 = Silnik zatrzymywany 
• 00204 = Pomy�lne zatrzymanie silnika 
• 00205 = Stycznik agregatu zwarty 
• 00206 = Stycznik sieci zwarty 
• 00207 = Tryb auto 
• 00208 = Tryb testowania 
• 00209 = Tryb Wył. 
• 00210 = Tryb man 
• 00211 = EJP zał. 
• 00212 = Powrót sieci 
• 00219 = Zdalne zatrzymanie 
• 00222 = Informacja o systemie 

Identyfikacja (ID)komunikatu z alarmami, pierwsza cyfra oznacza 
wag� alarmu: 

• 1 = Globalny alarm 1 Zał. 
• 2 = Globalny alarm 2 Zał. 
• 3 = Globalny alarm 3 Zał. 
• 4 = Alarm wył�czaj�cy 

Pozostałe cztery cyfry to kod alarmu, je�li kod alarmu jest wy�szy 
ni� 20000, wówczas kod SMS-a b�dzie nast�puj�cy: 

[SMS_alarm_code[=[Alarm_ID]-17000 
Na przykład alarm “Awaryjnego zatrzymania” kod 20032, który jest 
alarmem wył�czaj�cym, b�dzie przedstawiony nast�puj�co: 

[Emergency_stop_alarm_code]= 
(4*10^5)+(20032-170000)=43032 

Natomiast alarm „Krótkiej autonomii”, który nie jest alarmem 
wył�czaj�cym, ale globalnym alarmem 1, b�dzie przedstawiony 
nast�puj�cym kodem: 

[Autonomy_low_alarm_code]= 
(1*10^5)+(20039-17000)=13039 

„Wst�pny alarm temp. silnika” nie jest alarmem wył�czaj�cym, ale 
globalnym alarmem 1 o kodzie ni�szym ni� 20000, b�dzie 
przedstawiony nast�puj�cym kodem: 

[Temperature_pre_alarm_code]= 
(1*10^5)+(1101)=11101 

,Start failure ,[tekst komunikatu] 16 Tekst komunikatu 
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2- 9.2.2  Wykaz polece� SMS

To jest wykaz polece�, które mog� by� przesłane z mobilnego urz�dzenia: 

NAZWA POLECENIA 
WYSYŁANY TEKST

(wielko�� liter ma znaczenie) 
OPIS 

TRYB MANUALNY MAN Aktywowa� tryb manualny 
TRYB AUTO AUT Aktywowa� tryb auto 
TRYB WYŁ. OFF Aktywowa� tryb wył. 

RESET ALARMÓW RESET Resetowa� alarmy 
STYCZNIK SIECI MAINS Przerzuci� na sieci w trybie manualnym 

STYCZNIK AGREGATU GEN Przerzuci� na agregat w trybie manualnym 

START SILNIKA START 
Uruchomi� agregat w trybie manualnym (je�li 
tryb man. nie jest wybrany, sterownik najpierw 
wybierze tryb manualny) 

STOP SILNIKA STOP 
Zatrzyma� agregat w trybie manualnym (je�li 
tryb man. nie jest wybrany, sterownik najpierw 
wybierze tryb manualny) 

TRYB TESTOWANIA TEST Aktywowa� tryb testowania 

NAZWA 
NAME:[nazwa_parametru] 

Nazwa_parametru to ci�g maks. 16 znaków 
Ustawi� nazw� urz�dzenia 

NASTAWA PARAMETRU 

SET:[ID-parametru][Warto��_parametru] 

Obie warto�ci s� liczbami 0-999, np. je�li chcemy 
ustawi� parametr 300 na warto�� 10, tekst b�dzie 

nast�puj�cy: 

SET:300 10 

Ustawi� aktywowany parametr 

USTAWIENIE NUMERU GSM 

SET[Numer_pozycji]:[nr_telefonu_komórkowego]

Warto�� numeru_pozycji to liczba 1-16, 
nr_telefonu_komórkowego to numer telefonu, na 

który maj� by� wysyłane SMS-y. 

Na przykład, aby ustawi� numer 339 333 9000 w 
pozycji nr 3 urz�dzenia, wysłany tekst b�dzie 

nast�puj�cy: 

SET3:3393339000 

Ustawi� nr telefonu, który b�dzie 
wykorzystywany przez urz�dzenie do wysyłania 
SMS-ów. Zwykle jest to numer urz�dzenia 
odbiorczego, gdzie zainstalowana jest aplikacja. 

SERWIS SERV 
Skasowa� alarm dotycz�cy serwisu i uaktualni�
godziny pracy do nast�pnego serwisu 

INFOMRACJA O SYSTEMIE INFO Przesła� informacje o systemie 
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2- 9.3  M7.3 – Rejestr danych

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE
A(*) Enable datalog Aktywowanie rejestru danych Wył.-Zał. Wył. 

B(*) Sample time (s) 

Ustawianie czasu próbkowania dla rejestru danych, zmienia� t� warto��
przy dezaktywowanym rejestrze danych. Nast�pnie aktywowa� rejestr 
danych z now� warto�ci�. 

Wielko�� pami�ci rejestru danych to 1588 próbek, gdy pami�� jest 
pełna, dalsze próbki nie s� przyjmowane i przed ponownym 
próbkowaniem musi by� wykonane wymazywanie pami�ci. Poni�ej 
czasy próbkowania z czasem w godzinach i dniach do zapełnienia 
pami�ci: 

[5-665535] 12400 

Czas 
próbkowania (s)

Godziny do 
zapełnienia 

pami�ci 

Dni do 
zapełnienia 

pami�ci 

Ilo�� próbek na 
dzie�

10 4,41 0,18 8640,00 
60 26,47 1,10 1440,00 

300 132,33 5,51 288,00 
600 264,67 11,03 144,00 

1800 794,00 33,08 48,00 
3600 1588,00 66,17 24,00 
7200 3176,00 132,33 12,00 

12400 5469,78 227,91 6,97 
14400 6352,00 264,67 6,00 
18000 7940,00 330,83 4,80 
21600 9528,00 397,00 4,00 

Wykaz rejestrowanych zmiennych: 
• Napi�cie agregatu L1-N (V) 
• Napi�cie agregatu L2-N (V) 
• Napi�cie agregatu L3-N (V) 
• Cz�stotliwo�� agregatu (Hz) 
• Napi�cie sieci L1-N (V) 
• Napi�cie sieci L2-N (V) 
• Napi�cie sieci L3-N (V) 
• Pr�d obci��enia L1 (A) 
• Pr�d obci��enia L2 (A) 
• Pr�d obci��enia L3 (A) 
• Moc czynna ogółem (kW) 
• Moc pozorna ogółem (kVA) 
• Moc bierna ogółem (kVAR) 
• Współczynnik mocy ogólny (PF) 
• Procentowy poziom paliwa (%) 
• Napi�cie akumulatora (Vdc) 
• Obroty silnika (obr/min) 
• Ci�nienie oleju (bar) 
• Temp. silnika (oC) 
• Godziny pracy (h) 
• Alarm wył�czaj�cy 
• Globalny alarm 
• Identyfikacja ostatniego alarmu 

C(*) Status pami�ci 
Je�li Ok, pami�� nie jest pełna. Je�li Full, mo�na to wybra� aby 
wymaza� pami��. 

Ok - 
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2- 10  M8 – Konfiguracja Wej��/Wyj��

Konfiguracja Wej��/Wyj�� składa si� z 6 pod-menu:  
A) Konfiguracja wej��: Pod-menu zawieraj�ce wszystkie parametry dotycz�ce dost�pnych funkcji wej��. 
B) Konfiguracja wyj��: Pod-menu zawieraj�ce wszystkie parametry dotycz�ce dost�pnych funkcji wyj��.  
C) Rodzaj wej��: Pod-menu do ustawiania rodzaju wej�cia: mo�na wybra� pomi�dzy dezaktywowane, normalnie otwarte, 

normalnie zwarte lub analogowe je�li wej�cie na to zezwala.  
D) Rodzaj wyj��: Pod-menu do ustawiania rodzaju wyj�cia: mo�na wybra� pomi�dzy dezaktywowane, normalnie otwarte lub 

normalnie zwarte.  
E) Pomiary: Pod-menu do regulacji pomiarów napi�cia i pr�du za pomoc� programowalnej korekty.  
F) Rozszerzenie: Pod-menu do konfiguracji rozszerzonych wyj��. 

2- 10.1  M8.1 – Konfiguracja wej��

Menu Wej��/Wyj�� umo�liwia wybór rodzaju zastosowania programowalnych wej�� cyfrowych. Wej�cia I4.4, I4.5, I4.6, I4.7, I4.8, 
I6.2 (cyfrowe / analogowe ci�nienie oleju), I6.3 (cyfrowa / analogowa temperatur� cieczy), I6.4 (cyfrowy / analogowy poziom 
paliwa), oraz cyfrowe wej�cia z płytki rozszerzaj�cej TE6010 (EXIN0 – EXTIN7), mog� by� zaprogramowane nast�puj�co:  

POZ. NAZWA OPIS 
ZAKRES 

WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE

A 
Niskie ci�nienie 
oleju 

Niskie ci�nienie oleju ze styku cyfrowego 

Brak – I4.4 – I4.5 – 
I4.6 – I4.7 – I4.8 – I6.2 
– I6.3 – I6.4 – ExIn_0 

~ ExIn_7 

I4.4 

B 
Wysoka temp. 
silnika 

Wysoka temp. silnika ze styku cyfrowego Tak jak parametr A I4.5 

C 
Niski poziom 
paliwa 

Niski poziom paliwa ze styku cyfrowego Tak jak parametr A I4.6 

D Przerzucenie 

Polecenie przerzucenia ze styku cyfrowego: działa w trybie auto ze 
zdalnym startem, EJP, automatycznym testowaniem. Je�li 
aktywowane, gdy parametry agregatu s� w limitach, obci��enie 
przerzucane jest na agregat. 

Tak jak parametr A Brak 

E Zdalny start Rozruch agregatu w trybie auto przy parametrach sieci w limitach Tak jak parametr A I4.7

F Zdalny stop 

Zatrzymanie agregatu w trybie auto, nawet je�li wyst�puj� pewne 
warunki, które powodowałyby uruchomienie agregatu, jak awaria 
sieci lub zdalny start. Mo�na dezaktywowa� zdalny stop podczas 
normalnego testowania lub testowania TPS. 

Tak jak parametr A Brak

G 
Niski poziom 
chłodziwa 

Alarm niskiego poziomu chłodziwa ze styku cyfrowego Tak jak parametr A I4.8

H Niski poziom oleju Niski poziom oleju ze styku cyfrowego Tak jak parametr A Brak

I 
Zapchany filtr 
powietrza 

Zapchany filtr powietrza ze styku cyfrowego Tak jak parametr A Brak

J Uziemienie Alarm dotycz�cy uziemienia ze styku cyfrowego Tak jak parametr A Brak

K 
Sprz��enie 
zwrotne KG 

Sprz��enie zwrotne stycznika agregatu. Aktywowane gdy wyj�cie 
KG jest Zał., a sprz��enie zwrotne nie, i odwrotnie. 

Tak jak parametr A Brak 

L 
Sprz��enie 
zwrotne KR 

Sprz��enie zwrotne stycznika sieci. Aktywowane gdy wyj�cie KR jest 
Zał., a sprz��enie zwrotne nie, i odwrotnie. 
Uwaga: Ten alarm rozwa�any jest dla uruchamiania agregaty w trybie 
auto za pomoc� parametru „Start przez KR” zaprogramowanego na Zał. 
W takim przypadku, ten alarm powinien by� zaprogramowany jako 
trwały, aby zapobiec p�tli startów i stopów.

Tak jak parametr A Brak

M Alarm u�ytkown. 1 Alarm edytowalny  Tak jak parametr A Brak
N Alarm u�ytkow. 2 Alarm edytowalny ze styku cyfrowego Tak jak parametr A Brak
O Alarm u�ytkow. 3 Alarm edytowalny ze styku cyfrowego Tak jak parametr A Brak

P Tankowanie Zał. 
Je�li wybranym trybem tankowania jest „Cyfrowe wej�cia”, gdy to 
wej�cie jest aktywne, wówczas wyj�cie tankowania jest 
aktywowane. 

Tak jak parametr A Brak 

R 
Zbiornik paliwa 
pełny 

Alarm ze styku cyfrowego, �e zbiornik paliwa jest pełny. Je�li 
wyj�cie pompy jest Zał., jest ono dezaktywowane. 

Tak jak parametr A Brak 

S Tryb Wył. Aktywuje tryb Wył. Tak jak parametr A Brak 
T Tryb Wył. Aktywuje tryb Auto. Tak jak parametr A Brak 

U 
Zewn. sterow. 
sieci�

Je�li wybrane wej�cie jest aktywne, wówczas parametry sieci 
uznawane s� jako OK., mimo, �e zmierzone napi�cie i 
cz�stotliwo�� s� poza zaprogramowanymi warto�ciami. 

Tak jak parametr A Brak 

V 
Wys. temp. 
chłodziwa 

Alarm ze styku cyfrowego, �e temperatura chłodziwa jest wysoka. 
Tak jak parametr A Brak 

W Woda w paliwie Woda w paliwie, ze styku cyfrowego Tak jak parametr A Brak 

X Priorytet 
Je�li aktywowano, podczas trybu dualnego, ten agregat staje si�
aktywny, nawet je�li z ró�nicy godzin pracy wynika, ze to nie jest 
jego kolej. 

Tak jak parametr A Brak 
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2- 10.2  M8.2 – Konfiguracja wyj��

Konfiguracja wyj�� umo�liwia wybór rodzaju zastosowania programowalnych wyj��.  

Wyj�cia O5.8, O5.9, O5.10, O5.11, O5.5 kr�cenie wałem oraz O5.4 elektrozawór, mog� by� zaprogramowane jako: 
• Start: wyj�cie jest u�ywane do nakazania startu. 
• EV: wyj�cie jest u�ywane do nakazania stopu za pomoc� elektrozaworu. 
• EM: wyj�cie jest u�ywane do nakazania stopu za pomoc� siłownika elektromagnetycznego. 
• Preheat: wyj�cie jest u�ywane do nakazania funkcji wst�pnego podgrzewania, z modalno�ci�, któr� mo�na ustawi� w 

konfiguracji wst�pnego podgrzewania. 
• Siren: wyj�cie jest u�ywane do nakazania dwi�ku syreny, gdy pojawi si� alarm z aktywowan� syren�. 
• Global alarm 1: wyj�cie jest u�ywane do nakazania ostrze�enia, gdy pojawi si� alarm ustawiony jako globalny alarm 1. Wyj�cie 

jest aktywne do zresetowania lub do znikni�cia alarmu.  
• Engine ON: wyj�cie jest aktywowane, gdy agregat pracuje. 
• Test active: wyj�cie jest u�ywane do sygnalizowania, �e test jest aktywny. 
• Refueling pump: wyj�cie jest u�ywane do nakazania zał�czania i wył�czania pompy do tankowania. Parametry dotycz�ce 

tankowania mo�na ustawi� w menu paliwa.  
• Dummy load: wyj�cie jest u�ywane do funkcji obci��enia zast�pczego. Odno�nie dalszych informacji patrz menu 2-8.3. 
• Off mode: wskazuje, �e sterownik jest w trybie reset.  
• Auto mode: wskazuje, �e sterownik jest w trybie automatycznym. 
• Man mode: wskazuje, �e sterownik jest w trybie manualnym. 
• Global alarm 2: wyj�cie jest u�ywane do nakazania ostrze�enia, gdy pojawi si� alarm ustawiony jako globalny alarm 2. Wyj�cie 

jest aktywne do zresetowania lub do znikni�cia alarmu.  
• Global alarm 3: wyj�cie jest u�ywane do nakazania ostrze�enia, gdy pojawi si� alarm ustawiony jako globalny alarm 3. Wyj�cie 

jest aktywne do zresetowania lub do znikni�cia alarmu.  
• KG ON: wskazuje, �e stycznik agregatu jest zwarty. 
• KR ON: wskazuje, �e stycznik sieci jest zwarty. 
• Alarm A: wyj�cie jest aktywne, gdy alarm przypisany do pozycji A przez parametr M8.2-g jest aktywny. 
• Alarm B: wyj�cie jest aktywne, gdy alarm przypisany do pozycji B przez parametr M8.2-h jest aktywny. 
• Alarm C: wyj�cie jest aktywne, gdy alarm przypisany do pozycji C przez parametr M8.2-i jest aktywny. 
• Ssanie: wyj�cie aktywowane dla uruchomienia silnika benzynowego, z czasami i limitami ustawianymi w konfiguracji ssania. 
• ECU: wyj�cie aktywne podczas funkcjonowania agregatu oraz przez zaprogramowany czas po zatrzymaniu agregatu przy 

zał�czonym sterowniku. Odno�ne dalszych informacji, patrz paragraf 2-5.10. 
• Decelerator: wyj�cie aktywowane przez zaprogramowany czas (M3.1 – parametr P), po wykryciu, �e silnik pracuje. To wyj�cie 

jest aktywne równie� podczas całej fazy schładzania i fazy zatrzymywania.  
• Accelerator: Wyj�cie jest aktywowane po zaprogramowanym czasie przy rozruchu (M3.1. – parametr P), i jest dezaktywowane 

na pocz�tku fazy schładzania/zatrzymywania. 
• Heater: wyj�cie jest aktywowane przez wła�ciwo�ci podgrzewacza programowane w M6.5. 
• Ge.ready: wyj�cie aktywowane gdy agregat jest gotowy do przej�cia obci��enia.  
• Oil alarm: wskazuje, �e jeden alarm dotycz�cy ci�nienia oleju jest aktywny. 
• Fuel alarm: wskazuje, �e jeden alarm dotycz�cy poziomu paliwa jest aktywny. 
• Temperature alarm: wskazuje, �e jeden alarm dotycz�cy temp. silnika jest aktywny. 

POZ. NAZWA ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE 

A O5.8 

Start – EV – EM – Glow plugs – Siren – Global alarm 1 – Engine running – Test 
active – Refueling pump – Dummy load – Reset mode – Auto mode – Man mode 
– Global alarm 2 – Global alarm 3 – KG ON – KR ON – Alarm A – Alarm B – 
Alarm C – Choke – ECU – Decelerator - Accelerator  - Heater – Ge.Ready – Oil 
alarm – Fuel alarm – Temperature alarm  

Global alarm 1 

B O5.9 Tak samo jak parametr A Glow plugs 
C O5.10 Tak samo jak parametr A Siren 
D O5.11 Tak samo jak parametr A EM (Siłownik) 
E O5.5 Start Tak samo jak parametr A Start 
F O5.4 EV Tak samo jak parametr A EV (Elektrozawór) 
G Alarm A [Wył. – 64] – patrz poni�szy wykaz identyfikacji pojedynczych alarmów Wył. 
H Alarm B [Wył. – 64] – patrz poni�szy wykaz identyfikacji pojedynczych alarmów Wył. 
I Alarm C [Wył. – 64] – patrz poni�szy wykaz identyfikacji pojedynczych alarmów Wył. 
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Wykaz identyfikacji (ID) pojedynczych alarmów:

Korzysta� z poni�szego wykazu w poł�czeniu z parametrami M8.2G, M8.2H I M8.2I, Aby przypisa� konkretny alarm do wyj�cia: 

Przykład konfiguracji: 
• M8.2.- b zaprogramowany na „ALARM A” 
• M8.2.- c zaprogramowany na „ALARM B” 
• M8.2.- d zaprogramowany na „ALARM C” 
• M8.2. - g zaprogramowany na 8 
• M8.2. - h zaprogramowany na 4 
• M8.2. - i zaprogramowany na 3 

Przy takiej konfiguracji, wyj�cie O5.9 b�dzie aktywowane przez alarm „Sie�: 
sekwencja faz”, wyj�cie O5.10 przez alarm „Sie�: wysokie napi�cie”, a wyj�cie 
O5.11 przez alarm „Sie�: niskie napi�cie”. 

1 Sie�: niska cz�stotliwo��
2 Sie�: wysoka cz�stotliwo��
3 Sie�: niskie napi�cie 
4 Sie�: wysokie napi�cie 
5 Sie�: asymetria napi�cia 
6 Awaria sieci 
7 Sprz��enie zwrotne KR 
8 Sie�: sekwencja faz 
9 Agregat: niska cz�stotliwo��
10 Agregat: wysoka cz�stotliwo��
11 Agregat: niskie napi�cie 
12 Agregat: wysokie napi�cie 
13 Agregat: sekwencja faz 
14 Agregat: zwarcie 
15 Agregat: pr�d maks. 
16 Agregata: asymetria napi�cia 
17 Uziemienie 
18 Awaryjne zatrzymanie 
19 Sprz��enie zwrotne KR 
20 Alarm u�ytkownika 1 
21 Alarm u�ytkownika 2 
22 Alarm u�ytkownika 3 
23 Niepowodzenie rozruchu 
24 Awaria mechaniczna 
25 Wst�pny alarm temp. 
26 Wysoka temp. silnika 
27 Wst�pny alarm paliwowy 
28 Niski poziom paliwa 
29 Wst�pny alarm olejowy 
30 Niskie ci�nienie oleju 
31 Niski poziom oleju 
32 Niski poziom chłodziwa 
33 Niepowodzenie zatrzymania silnika 
34 Serwis 
35 Upływ czasu tankowania 
36 Awaria D+ 
37 Wysoka temp. agregatu D 
38 Niski poziom paliwa D 
39 Niskie ci�nienie oleju D 
40 Krótka autonomia 
41 Zapchany filtr 
42 Zbiornik paliwa pełny 
43 Brak czujnika ci�nienia 
44 Niskie napi�cie akumulatora 
45 Wysokie napi�cie akumulatora 
46 Niepowodzenie testowania 
47 Niskie obroty 
48 Wysokie obroty 
49 Woda w paliwie 
50 Wysoka temp. chłodziwa 
51 Bł�d komunikacji z nadrz�dnym 
52 Efektywno�� akumulatora 

53-64 Wolne 
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2- 10.3  M8.3 – Rodzaj wej��

Konfiguracja rodzaju wej�� umo�liwia wybór rodzaju programowalnych wej��. 

Wej�cia I4.4, I4.5, I4.6, I4.7, I4.8 mo�na zaprogramowa� nast�puj�co: 
• Disabled (Dezaktywowane): wej�cie nieaktywne 
• Digital NO (Cyfrowe NO): wej�cie cyfrowe normalnie otwarte  
• Digital NC (Cyfrowe NC): wej�cie cyfrowe normalnie zwarte 

Wej�cia I6.2, mo�na zaprogramowa� nast�puj�co: 
• Disabled (Dezaktywowane): wej�cie nieaktywne 
• Pressure (Ci�nienie): wej�cie programowane na analogowe ci�nienie oleju 
• Level (Poziom): wej�cie programowane na wtórny analogowy poziom paliwa procentowo (tylko specjalne zastosowania) 
• Temperature (Temperatura): wej�cie programowane na analogow� temperatur� zewn�trzn� (tylko specjalne 

zastosowania) 
• Digital NO (Cyfrowe NO): wej�cie cyfrowe normalnie otwarte  
• Digital NC (Cyfrowe NC): wej�cie cyfrowe normalnie zwarte 

Wej�cia I6.3, I6.4 mo�na zaprogramowa� nast�puj�co: 
• Disabled (Dezaktywowane): wej�cie nieaktywne 
• Analog: wej�cie jest analogowe dla konkretnych pomiarów zaprogramowanych przez konfiguracj� narz�dziow�
• Digital NO (Cyfrowe NO): wej�cie cyfrowe normalnie otwarte  
• Digital NC (Cyfrowe NC): wej�cie cyfrowe normalnie zwarte 

Parametr „	ródło analogowe” umo�liwia wybór czy ródło ci�nienia oleju, temperatury silnika, obrotów silnika i napi�cia 
akumulatora brane jest bezpo�rednio z TE809 czy poprzez Canbus; alarmy s� takie same dla obydwu ródeł analogowych. 

POZ. NAZWA ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE 
A I4.4 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO
B I4.5 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO 
C I4.6 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO 
D I4.7 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO 
E I4.8 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO
F I6.2-Olej Disabled – Pressure – Level – Temperature – Digital NO – Digital NC Pressure
G I6.3-Temperatura Disabled – Analog – Digital NO – Digital NC Analog
H I6.4-Paliwo Disabled – Analog – Digital NO – Digital NC Analog
I 	ródło analogowe TE809 - Canbus TE809 

J 	ródło obrotów 

Cz�stotliwo�� – Czujnik magnetyczny – Canbus 

Je�li zaprogramowano jako „Frequency” (Cz�stotliwo��), obroty 
silnika obliczane s� z cz�stotliwo�ci pr�dnicy pomno�onej przez 
parametr stała obrotów (M3.1), który domy�lnie wynosi 30. Je�li 

M3.1j zaprogramowano jako 1, przyjmuje on warto�� 30 po wybraniu 
opcji „Frequency”. 

Je�li zaprogramowano jako „Pickup” (Czujnik magnetyczny), obroty 
silnika obliczane s� z wej�cia cz�stotliwo�ci czujnika magnetycznego 
(J7.1) pomno�onej przez parametr stał� obrotów (M3.1). Aby znale�

odpowiedni współczynnik korekty obrotów, wykorzysta� parametr 
Autoset rpm (Aut. ustawianie obrotów) (M8.3k). 

Je�li zaprogramowano jako „Canbus”, obroty silnika obliczane s� z 
cz�stotliwo�ci z Canbus pomno�onej przez parametr stał� obrotów 

(M3.1j), która b�dzie ustawiana automatycznie na 1. 

Cz�stotliwo��

K

Automatyczne ustawianie 
obrotów (tylko je�li 

M8.3J=czujnik 
magnetyczny) 

Wykrywanie  

Uruchomi� agregat i doprowadzi� do obrotów znamionowych 1500 
obr/min. Je�li cz�stotliwo�� odczytana przez czujnik magnetyczny 

jest wi�ksza ni� 10Hz, mo�na wcisn�� przycisk „Detect” (Wykrywaj), 
aby znale� prawidłowy współczynnik konwersji dla swojego czujnika 

magnetycznego. 

- 

L 
Obroty silnika 

(tylko je�li M8.3J=czujnik 
magnetyczny) 

Pokazuje rzeczywist� warto�� obrotów silnika. - 
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2- 10.4  M8.4 – Rodzaj wyj��

Konfiguracja rodzaju wyj�� umo�liwia wybór rodzaju programowalnych wyj��. 

Wyj�cia O5.8, O5.9, O5.10, O5.11 mo�na zaprogramowa� nast�puj�co: 
• Disabled (Dezaktywowane): wyj�cie nieaktywne 
• Digital NO (Cyfrowe NO): wyj�cie cyfrowe normalnie otwarte  
• Digital NC (Cyfrowe NC): wyj�cie cyfrowe normalnie zwarte 

Wyj�cia O5.5 Start and O5.4 Ev mo�na zaprogramowa� nast�puj�co: 
• Disabled (Dezaktywowane): wyj�cie nieaktywne 
• Digital NO (Cyfrowe NO): wyj�cie cyfrowe normalnie otwarte  

POZ. NAZWA ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE 
A O5.8 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO
B O5.9 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO 
C O5.10 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO 
D O5.11 Disabled – Digital NO – Digital NC Digital NO 
E O5.4 Elektrozawór Disabled – Digital NO Digital NO
F O5.5 Start Disabled – Digital NO Digital NO

2- 10.5  M8.5 - Kalibracja 

Konfiguracja pomiarów umo�liwia korygowanie warto�ci pomiarów dla napi�cia i nat��enia pr�du agregatu i sieci. Dla ka�dego 
pomiaru mo�na ustawi� korekt� co 0,1V i 0,1A zarówno dla napi�cia jak i nat��enia pr�du. Dla ka�dego pomiaru napi�cia mo�na 
ustawi� korekt� co 0,1V. Dla ka�dego pomiaru pr�du korekta jest procentow� warto�ci� przekładni przekładnika pr�dowego, co 
0,1%. 

POZ. NAZWA ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE 
A V L1 Agregat -100 +100 (V/10) 0 
B V L2 Agregat -100 +100 (V/10) 0 
C V L3 Agregat -100 +100 (V/10) 0 
D V L1 Sie� -100 +100 (V/10) 0 
E V L2 Sie� -100 +100 (V/10) 0 
F V L3 Sie� -100 +100 (V/10) 0 
G I L1 50.0 – 150.0 (%) 100 
H I L2 50.0 – 150.0 (%) 100
I I L3 50.0 – 150.0 (%) 100
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2- 10.6  M8.6 - Rozszerzenia 

Konfiguracja rozszerze� umo�liwia wybór rodzaj zastosowania programowalnych wyj�� ewentualnie u�ytej płytki rozszerzaj�cej 
TE6010. 

Wyj�cia od ExOut_1 do ExOut_7 mo�na zaprogramowa� nast�puj�co: 
• Brak: �adna funkcja nie zwi�zana z wyj�ciem. 
• Syrena: wyj�cie u�ywane jest do sterowania syren� dwi�cz�c�, gdy pojawi si� alarm aktywowany z syren�. 
• Globalny alarm 1: wyj�cie u�ywane jest do sterowania wskazaniem, gdy pojawi si� alarm ustawiony jako globalny alarm 1. 

Wyj�cie pozostaje aktywne a� do zresetowania lub do znikni�cia alarmu. 
• Silnik pracuje: wyj�cie jest aktywowane, gdy agregat pracuje. 
• Test aktywny: wyj�cie u�ywane do sygnalizacji, �e test jest aktywny. 
• Pompa do tankowania: wyj�cie jest u�ywane do sterowania zał�czaniem wył�czaniem pompy do tankowania. Parametry 

dotycz�ce funkcji tankowania mo�na ustawi� w menu paliwowym. 
• Obci��enie zast�pcze: wyj�cie u�ywane do funkcji obci��enia zast�pczego. Wi�cej informacji o tej funkcji w menu 2-8.3. 
• Tryb Wył.: wskazuje �e sterownik jest w trybie reset. 
• Tryb Auto: wskazuje, �e sterownik jest w trybie automatycznym. 
• Tryb Man: wskazuje, �e sterownik jest w trybie manualnym. 
• Globalny alarm 2: wyj�cie u�ywane jest do sterowania wskazaniem, gdy pojawi si� alarm ustawiony jako globalny alarm 2. 

Wyj�cie pozostaje aktywne a� do zresetowania lub do znikni�cia alarmu. 
• Globalny alarm 3: wyj�cie u�ywane jest do sterowania wskazaniem, gdy pojawi si� alarm ustawiony jako globalny alarm 3. 

Wyj�cie pozostaje aktywne a� do zresetowania lub do znikni�cia alarmu. 
• KG ZAŁ.: wskazuje, �e stycznik agregatu jest zwarty. 
• KR ZAŁ.: wskazuje, �e stycznik sieci jest zwarty. 
• Alarm A: wyj�cie jest aktywne, gdy alarm przypisany do pozycji A przez parametr M8.2-g jest aktywny. 
• Alarm B: wyj�cie jest aktywne, gdy alarm przypisany do pozycji B przez parametr M8.2-h jest aktywny. 
• Alarm C: wyj�cie jest aktywne, gdy alarm przypisany do pozycji C przez parametr M8.2-i jest aktywny. 
• GE gotowy: wyj�cie jest aktywowane, gdy agregat jest gotowy do przyj�cia obci��enia. 
• Alarm olejowy: wskazuje, �e jeden alarm dotycz�cy ci�nienia oleju jest aktywny. 
• Alarm paliwowy: wskazuje, �e jeden alarm dotycz�cy poziomu paliwa jest aktywny. 
• Alarm temperaturowy: wskazuje, �e jeden alarm dotycz�cy temperatury silnika jest aktywny. 

Poni�ej konfiguracja wszystkich parametrów dost�pnych na płytce rozszerzaj�cej:  

POZ. NAZWA ZAKRES WARTO�CI 
DOMY�LNE 

USTAWIENIE 
A Aktywowanie Zał., aby aktywowa� komunikacj� pomi�dzy TE809A i płytk� rozszerzaj�c� Wył. 

B
Szybko��

(b/s) 

Zmiana szybko�ci komunikacji dla płytki rozszerzaj�cej. Aby aktywowa� now�
szybko�� portu, rozszerzenie musi by� wył�czone. Przy nast�pnym uruchomieniu, 
port szeregowy b�dzie gotowy z now� warto�ci� szybko�ci: 
1 = 9600 b/s 
2 = 19200 b/s 
3 = 38400 b/s (domy�lna płytki) 
4 = 57600 b/s 
5 = 115200 b/s 

0 (domy�lna płytki) 

C 
Upływ czasu 

(s) 
Zwłoka upływu czasu dla komunikacji pomi�dzy TE809A i płytk� rozszerzaj�c�: 
Ustawia� od 1 do 255 (s), to domy�lna warto�� płytki, która wynosi 5 s. 

0 (domy�lna płytki) 

D ExOut_0 

Brak – Syrena – Globalny alarm 1 – Silnik pracuje – Test aktywny – Pompa do 
tankowania – Obci��enie zast�pcze – Tryb reset – Tryb auto – Tryb man – 
Globalny alarm 2 – Globalny alarm 3 – KG ZAŁ. – KR ZAŁ. – Globalny alarm 
ci�nienia – Globalny alarm temperatury – Globalny alarm poziomu 

Brak 

E ExOut_1 Taki sam jak parametr D Brak 
F ExOut_2 Taki sam jak parametr D Brak 
G ExOut_3 Taki sam jak parametr D Brak 
H ExOut_4 Taki sam jak parametr D Brak 
I ExOut_5 Taki sam jak parametr D Brak 
J ExOut_6 Taki sam jak parametr D Brak 
K ExOut_7 Taki sam jak parametr D Brak 

Uwaga:  Je�li u�ywamy płytki TE6010M (8 wyj�� cyfrowych), wówczas 8 wyj�� jest od ExOut_0 do ExOut_7. 
 Je�li u�ywamy płytki TE6010C (5 wyj�� przekanikowych), wówczas 5 wyj�� jest od ExOut_0 do ExOut_4. 
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2- 10.7  Płytka rozszerzaj�ca TE6010

Płytka rozszerzaj�ca TE6010 umo�liwia zwi�kszenie ilo�ci wej��/wyj�� sterownika TE809A. Składa si� ona z podstawowego 
modułu (TE6010 base) i jednego lub wi�cej modułów wej��/wyj��. 
Domy�lnie, sterownik TE809 mo�e zarz�dza� jedn� płytk� TE6010 z jedn� z poni�szych konfiguracji: 

a) 8 cyfrowych wej�� (TE6010 base + TE6010B) 
b) 8 cyfrowych wyj�� (TE6010 base + TE6010M) 
c) 8 cyfrowych wej�� + 8 cyfrowych wyj�� (TE6010 base + TE6010B + TE6010M) 
d) 5 wyj�� przekanikowych (TE6010 base + TE6010C) 

Oznacza to, �e mo�na podł�czy� płytk� rozszerzaj�c� TE6010 do ju� pracuj�cego sterownika TE809 (od v. 1.1.4) bez �adnej 
aktualizacji istniej�cego sterownika TE809. 

2- 10.7.1  8 cyfrowych wej��

Płytka rozszerzaj�ca TE6010B, z 8 cyfrowymi wej�ciami typu NPN. Ka�de wej�cie ma swój własny styk wspólny. 

Jedna TE6010base z: 
Szereg 1: Nie u�ywany 
Szereg 2: TE6010B 

Uwaga: Płytka TE6010B mo�e by�
podł�czana tylko do szeregu 2 

2- 10.7.2  8 cyfrowych wyj��

Płytka rozszerzaj�ca TE6010M, z 8 cyfrowymi wyj�ciami typu NPN. Dla ka�dego wyj�cia styk wspólny jest ju� podł�czony do plusa 
akumulatora. Gdy wyj�cie jest aktywne, odpowiedni zestyk OUT podł�czony jest do minusa akumulatora. 

Jedna TE6010base z: 
Szereg 1: TE6010M  
Szereg 2: Nie u�ywany 

Uwaga: Płytka TE6010M mo�e by�
podł�czana tylko do szeregu 1 

Szereg 1 

Szereg 2 

Szereg 1 

Szereg 2 
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2- 10.7.3  8 cyfrowych wyj�� + 8 cyfrowych wyj��

Płytka rozszerzaj�ca TE6010M, z 8 cyfrowymi wyj�ciami typu NPN. Dla ka�dego wyj�cia styk wspólny jest ju� podł�czony do plusa 
akumulatora. Gdy wyj�cie jest aktywne, odpowiedni zestyk OUT podł�czony jest do minusa akumulatora. 

Jedna TE6010 base z: 
Szereg 1: TE6010M  
Szereg 2: TE6010B 

Uwaga: Płytka TE6010M mo�e by�
podł�czana tylko do szeregu 1, A 
TE6010B tylko do szeregu 2 

2- 10.7.4  5 wyj�� przeka�nikowych

Płytka rozszerzaj�ca TE6010C, z 5 wyj�ciami przekanikowymi. Dla ka�dego przekanika dost�pne s� dwa zestyki NO i dwa 
zestyki NC, ka�dy z własnym stykiem wspólnym. 

Jedna TE6010 base z: 
Szereg 1-2: TE6010C 

Uwaga: Zainstalowa� TE6010C 
prawidłowo: 8 zacisków rozszerzenia 
musi by� po stronie 4-stykowego 
zł�cza zasilaj�cego. 

Szereg 1 

Szereg 2 

Szereg 1 

Szereg 2 
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2- 11  Modbus RTU 

Projekt: TE809A_b4.6.4.14_V2.0.0Z.te808 
Oprogramowanie usługowe (TE Utilities): 4.6.4.14 

2- 11.1  Ogólne uwagi

Celem niniejszego jest przedstawienie instrukcji dotycz�cych komunikacji pomi�dzy sterownikiem TE809 i urz�dzeniem 
nadrz�dnym Modbus (Modbus Master), poprzez protokół szeregowy Modbus RTU (z baz� zerow� (zero-based)).

Sterownik TE809 mo�e by� skonfigurowany jako urz�dzenie podrz�dne Modbus (Modbus Slave), które mo�e by� odpytywane 
przez urz�dzenie nadrz�dne Modbus (Modbus Master). Tak czy inaczej, komunikacja Modbus musi by� ustanowiona przez 
wykwalifikowanego u�ytkownika przestrzegaj�cego zasad protokołu Modbus. Odno�nie dalszej dokumentacji dotycz�cej protokołu 
Modbus, patrz poni�szy link: 

http://www.modbus.org/specs.php 

Do pierwszych prób, mo�na wykorzysta� wersj� demo programu Modbus Poll, któr� mo�na �ci�gn�� z poni�szego linku: 

http://www.modbustools.com/modbus_poll.asp

Sterownik TE809 posiada 2 porty komunikacyjne, które mog� by� wykorzystane do komunikacji Modbus: 1 RS232 i 1 RS485. 

2- 11.2  Konfiguracja TE809

Jedyn� rzecz� do skonfigurowania w sterowniku TE809 jest port szeregowy. Przej�� do konfiguracji doł�czalno�ci (Connectivity) 
M7, nast�pnie wybra� Konfiguracj� szeregow� (Serial setup) M7.1. 

Je�li korzystamy z portu RS485, sprawdzi� aby parametr B był ustawiony na Modbus Slave. Nast�pnie ustawi� parametr C na 
��dan� szybko�� komunikacji, i parametr A, który jest adresem urz�dzenia. Je�li korzystamy z wi�cej ni� jednego urz�dzenia, 
upewni� si�, aby ka�dy z nich miał inny adres. 

Je�li korzystamy z portu RS232, sprawdzi� aby parametr E był ustawiony na Modbus Slave. Nast�pnie ustawi� parametr F na 
��dan� szybko�� komunikacji, i parametr A, który jest adresem urz�dzenia. 

2- 11.3  Dost�pne polecenia Modbus

Mo�na wysła� 2 ró�ne rodzaje ��da� do sterownika TE809. ��danie odczytu, aby odczyta� pojedynczy rejestr (funkcja modbus: 
03) lub ��danie zapisu, aby zapisa� pojedynczy rejestr (funkcja modbus: 06). Ka�dy rejestr składa si� z 1 słowa (2 bajty). 

Funkcja 03-Odczyt rejestrów (03-Read Holding Registers) umo�liwia odczyt jednego lub wi�cej rejestrów z TE809. 

Przykład: ��danie: Wysłane na adres 25 urz�dzenia podrz�dnego, dotycz�ce odczytu rejestru 69: 

Adres  Funkcj
a 

 Adres ��danego 
rejestru 

 Ilo�� ��danych 
rejestrów 

 Suma kontrolna 

Odpowied: 

Adres  Funkcj
a 

 Ilo��
bajtów 

 Warto�� ��danego 
rejestru 

 Suma kontrolna 
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Funkcja 06-Zapis pojedynczego rejestru (06-Preset Single Register) umo�liwia ustawienie jednego rejestru sterownika TE809 na 
��dan� warto��. 

Przykład: 
��danie: Wysłane na adres 35 urz�dzenia podrz�dnego, dotycz�ce zapisu warto�ci 928 w rejestrze 26:  

Adres  Funkcj
a 

 Adres ��danego 
rejestru 

 Warto�� do zapisu w 
rejestrze 

 Suma kontrolna 

Odpowied (identyczna wiadomo�� ponownie wysyłana po zmianie rejestru); 

Adres  Funkcj
a 

 Adres ��danego 
rejestru 

 Warto�� do zapisu w 
rejestrze 

 Suma kontrolna 

Rejestr pierwszych pomiarów, które mo�na odczytywa� za pomoc� funkcji pojedynczego odczytu z 44 rejestrów zaczynaj�cych si�
od adresu 760 (759 w przypadku rejestru z baz� zerow� (zero-based)). 
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ZAŁ�CZNIK 

Zał�cznik A: Krzywe czujników poziomu paliwa 

(Pomi�dzy warto�ciami interpolacja liniowa) 

Warto�� poziomu paliwa (%) VDO - Ω VEGLIA - Ω DATCON - Ω
0 10 304 240 

16 44 223 187 
32 74 151 140 
48 103 88 108 
60 121 51 89 
76 146 21 68 
92 170 5 46 

105 200 -1 -1 

Zał�cznik B: Krzywe czujników ci�nienia oleju 

(Pomi�dzy warto�ciami interpolacja liniowa) 

Warto�� ci�nienia oleju VDO - Ω VEGLIA - Ω DATACON - Ω
0 12 305 240 
2 51 204 174 
4 87 114 123 
6 122 53 88 
8 153 12 62 

10 181 12 37 
12 181 12 37 
14 181 12 37 

Zał�cznik C: Krzywe czujników temperatury 

(Pomi�dzy warto�ciami interpolacja liniowa) 

Warto�� temp. silnika  VDO - Ω VEGLIA - Ω DATACON - Ω
0 685 1050 650 

40 325 1050 650 
60 145 495 345 
80 65 245 172 

100 35 125 80 
120 22 80 49 
140 15 50 30 
150 -1 -1 -1 
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