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CONTROLER GRUP ELECTROGEN BE24 

Manual de utilizare/(OEM) - V1.26X 

 
Este interzisǎ reproducerea integralǎ sau parţialǎ a acestui document, în orice formǎ şi cu orice 

scop, fǎrǎ acceptul scris al BERNINI DESIGN S.R.L.  

BERNINI DESIGN nu îşi asumǎ nici o responsabilitate pentru eventualele erori ce pot surveni în 

acest manual de utilizare sau în schema electricǎ. Deşi BERNINI DESIGN a luat toate mǎsurile 

pentru a asigura un Manual de Utilizare complet, corect şi actualizat, acceptǎm posibilitatea 

existenţei unor erori. Dacǎ întâmpinaţi probleme cu aceastǎ documentaţie sau doriţi sa ne sugeraţi 

îmbunǎtǎţiri, vǎ rugǎm sǎ completaţi acest formular : 

 

FAX  (++39 0386 31657), Expeditor:_______________________________________           _ 

  

Nume:_____________Companie:_____________________Tel/Fax:     _________________ 

 

 Doresc să raportez următoarele erori:               _____________________________________ 

 

______________________________________________________________________      ___ 
 

 

Serviciul Clienti BERNINI DESIGN SRL ITALY  

 

e-mail: bernini@bernini-design.com 

mobil: ++39 335 7077148. Tel:++39 0386-31445 (fax 31657). 
 

Garanţie 

 
Bernini Design SRL (mai departe “BD”) oferǎ o perioadǎ de garanţie de 3 ani de la data livrǎrii de 

cǎtre BD, pentru defectele ce pot surveni la exploatarea echipamentelor, cu respectarea condiţiilor 

normale de funcţionare. Echipamentele care fac obiectul garanţiei vor fi reparate sau înlocuite în 

mod gratuit. BD va returna cumpǎrǎtorului echipamentul cu setǎrile iniţiale, fǎrǎ alte taxe 

suplimentare. În caz de defect, nu este posibilǎ returnarea costului produsului. Cumpǎrǎtorul trebuie 

sǎ furnizeze suficiente informaţii asupra anomaliilor sau defectelor, pentru ca BD sǎ poatǎ 

determina existenţa precum şi cauzele care au dus la apariţia acestora. Dacǎ echipamentul nu este 

defect, sau defectul a survenit din cauze care nu fac obiectul acestei garanţii, taxele de reparaţie şi 

de livrare vor fi suportate de cǎtre cumpǎrǎtor. Aceastǎ garanţie nu se aplicǎ dacǎ echipamentul nu 

a fost utilizat cu respectarea instrucţiunilor de folosire şi a manualului de utilizare, şi în general 

pentru orice defect survenit în urma folosirii defectuoase, neglijenţei în folosire sau manevrare, sau 

a încercǎrilor neautorizate de reparare.  
 

 

Acest echipament corespunde normelor europene de calitate       
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1.0 INTRODUCERE 

Modulul BE24 asigurǎ controlul şi monitorizarea motoarelor cu ardere internǎ precum şi a electro-

generatoarelor (mai departe GEN-SET). BE24 furnizeazǎ indicaţii vizuale prin intermediul LED-

urilor şi a afişoarelor. BE24 asigurǎ funcţionarea în modurile de lucru OFF – AUTO – MAN. La 

afişor sînt disponibile urmǎtoarele mesaje de eroare: Nivelul scǎzut al combustibilului, Alarmǎ de 

urgenţǎ, Presiune scǎzutǎ la ulei, Depǎşire temperaturǎ, Tensiune la baterie scǎzutǎ/depǎşită, 

Rupere curea/ Încǎrcǎtor defect, depǎşire frecvenţǎ/frecvenţǎ scǎzutǎ, Ratare Start, Alternator 

defect, Depǎşire tensiune/Tensiune redusǎ, Depǎşire turaţie/Turaie redusǎ, Suprasarcinǎ. 

Folosind butoanele [UP-DOWN], pe panoul frontal sunt disponibile urmǎtoarele mǎrimi mǎsurate: 

Tensiune/Curent/Frecvenţǎ la generator, Tensiunea bateriei, Contorul de timp, Tensiunea 

alternatorului şi RPM. 

Modulul BE24 este prevǎzut cu ieşiri statice pentru comenzile de START, STOP, ALARM (sau 

contactorul generatorului), bobina pentru carburant şi PREÎNCǍLZIRE. 

Be24 oferǎ posibilitatea programǎrii a pînǎ la 28 parametri precum şi calibrare pentru mǎsurǎtori; 

panoul frontal prezintǎ 6 taste, 2 LED-uri şi 4 afişoare cu 4 digiţi.  
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2.0 REGIMURI DE FUNCŢIONARE – selectare 

  Modulul BE24 poate funcţiona în modurile AUTO (secţiunea 2.1), MANUAL (secţiunea 2.2) şi 

OFF (secţiunea 2.3). 

La punerea sub tensiune, modulul BE24 are urmǎtorul comportament: 

A) Dacǎ CHEIA este în poziţia OFF, modulul BE 24 intrǎ în regimul de funcţionare OFF 

(secţiunea 2.3.) 

B) Dacǎ CHEIA este în poziţia ON, modulul BE 24 intrǎ în regimul de functionare AUTO, 

dupǎ un ciclu STOP complet, dacǎ BE24 era în AUTO înainte de cǎderea tensiunii de alimentare. 

Dacǎ BE24 nu era în AUTO, la punerea sub tensiune BE24 va intra în regimul de functionare 

MANUAL. 
  

2.1  Regimul de functionare AUTO 

În acest mod de lucru modulul BE24 va funcţiona cu parametrii indicaţi în secţiunea 11.0 

Parametrii [P.2]—[P.5] controleazǎ ciclul de start. În regimul de functionare AUTO, BE24 

iniţiazǎ pornirea motorului dacǎ intrarea ‘REMOTE START’ este activatǎ (terminal #7, vezi 

secţiunea 9.0) sau dacǎ parametrii [P.26]-[P.27] au fost programaţi. (T.A.P., vezi secţiunea 

11.0 şi 19.0). 

Pentru a intra în regimul de functionare AUTO se respectǎ urmǎtorii paşi: 

 

A) Se pune CHEIA în poziţia ON (NOTA1); LED-urile şi afişoarele vor ilumina timp de 4 

secunde. 

B) Se aşteaptǎ terminarea testului pentru afişoare şi LED-uri. La apariţia pe afişor a 

mesajului [uuuu] (ciclu de preîncǎlzire) sau [Sta-] (start rapid) se apasǎ tasta AUTO, 

ledul galben AUTO indicînd intrarea în regimul de functionare AUTO. Dacǎ intrarea 

REMOTE START este inoperantǎ LED-ul va ilumina întrerupt. Dacǎ intrarea 

REMOTE START este activǎ, LED-ul va ilumina continuu şi se va iniţia un ciclu de 

start. 

C) Pentru ieşirea din regimul de functionare AUTO se apasǎ tasta AUTO (LED-ul galben 

AUTO se va stinge) sau se trece CHEIA în poziţia OFF. 

 

NOTA1:   În cazul în care terminalul de programare rǎmîne conectat, BE24 va indica mesajul 

intermitent [JUMP]. BE24 va anula mesajul în momentul în care terminalul PROGRAM este 

deconectat. (vezi secţiunea 6.0). 

 

Odatǎ intrat în regimul de functionare AUTO, BE24 aşteaptǎ activarea intrǎrii REMOTE START 

(secţiunea 9.0). 

În cazul Testului Automat Periodic (T.A.P), pe afişor va apǎrea mesajul [tESt] (vezi nota de 

aplicaţie din secţiunea 19.0). 

BE24 păstreazǎ în memoria internǎ selectarea modului de lucru AUTO chiar şi la dispariţia 

tensiunii de pe baterie. Astfel cǎ la restabilirea tensiunii de alimentare BE24 va intra automat in 

regimul de functionare AUTO. Singura posibilitate de a ieşi din regimul de functionare AUTO este 

prin apǎsarea butonului AUTO sau prin punerea cheii în poziţia OFF.  

 

2.2 Regimul de functionare MANUAL   

 

 Regimul de functionare MANUAL permite pornirea manalǎ a motorului de la CHEIE. Pentru 

pornirea motorului în acest mod de lucru se vor respecta urmǎtorii paşi : 

A) Se trece CHEIA în poziţia [ON]; BE24 va aprinde toate LED-urile şi afişorul. 

B) Dacǎ pe afişor apare mesajul [uuuu], BE24 contorizeazǎ timpul de preîncǎlzire PRE-GLOW 

([P.13]/[P.14]); se va aştepta dispariţia mesajului. 

C) La aparitia mesajului [Sta.-] (NOTA2) se va trece CHEIA în poziţia START (poziţie cu 

revenire) pînǎ la pornirea motorului. Mesajul [ . . . . ] indicǎ pornirea manualǎ. 

D) Pentru oprirea motorului se trece CHEIA în poziţia OFF. 
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NOTA 2: Mesajul [Sta.-] va fi afişat timp de 20 secunde. Dacǎ dupǎ acest interval motorul nu 

porneşte, BE24 va opri alimentarea cu combustibil şi va afişa mesajul [FAIL] (Pornire ratatǎ; vezi 

secţiunea 4.07). 

Pentru anularea stǎrii de alarmǎ este necesarǎ trecerea cheii în poziţia OFF. 
  

2.3 Regimul de functionare OFF   

  Acest mod de lucru este activat la trecerea cheii în poziţia OFF. În acest mod de lucru este 

permisă programarea modulului şi resetarea contorului orelor de funcţionare (vezi secţiunile 6.0 şi 

10.0). La punerea sub tensiune a modulului BE24, vor fi afişate următoarele mesaje: BE24, varianta 

de soft, tensiunea bateriei, mesajul [- - - -] (ciclu de preîncălzire), după care afişorul se stinge (5 

secunde). 

 

3.0 AFIŞORUL 

 Modulul BE24 este prevǎzut cu un afişor cu 4 digiţi (secţiunea 14.0) pentru afişarea 

mǎsurǎtorilor, setǎrilor şi a mesajelor de eroare. Cu ajutorul tastei [UP-DOWN] se pot selecta 

urmǎtoarele meniuri:  [UXXX](*) (TENSIUNE), [AXXX] (CURENT), [rpm] [XXXX] 

(TURAŢIA, rpm), [HXX.X] (FRECVENŢA), [bXX.X] (BATERIE-V), [cXX.X] (tensiunea de 

încǎrcare a bateriei) şi [h    ][XXXX] (contorul orelor de funcţionare). Fiecare meniu este indicat 

printr-un simbol în partea stîngǎ a afişorului. Dacǎ BE24 rǎmâne mai mult de 10 secunde în 

regimul de funcţionare OFF, afişorul se va stinge automat. Prezenţa tensiunii de alimentare va fi 

indicatǎ de un punct aprins intermitent pe afişor. La apǎsarea oricǎrei taste afişorul va reveni la 

modul normal de funcţionare. 

 

Meniurile disponibile la afişor sunt urmǎtoarele: 

 

[AXXX] indicǎ curentul mǎsurat la generator (00.0 -- 99.9 Aac şi 100 – 999 Aac). Valoarea 

transformatorului de curent poate fi setatǎ prin parametrul [P.10] iar depăşirea curentului prin 

parametrul [P.11] (secţiunea 11.0). 

[UXXX]  Tensiunea la generator este afişatǎ în domeniul 80Vac – 600Vac. Valorile pentru 

depǎşirea tensiunii şi pentru tensiunea minimǎ se vor seta prin parametrii [P.6] şi [P.7]. 

[rPM][XXXX ]   Mesajul [r.p.m.] apare temporar. Turaţia motorului (r.p.m.) este afişatǎ în funcţie 

de parametrul [P.23]. Dacǎ [P.23] este programat cu[Inh.] (inhibat), afişorul va indica [----] (folosit 

pentru a inhiba citirea). Parametrii pentru setarea valorilor limitǎ ale turaţiei sunt [P.21] şi [P.22]. 

[HXX.X]  indicǎ frecvenţa mǎsuratǎ la generator, în intervalul 10 – 99.9 Hz. Parametrii pentru 

setarea valorilor limitǎ ale frecvenţei sunt [P.8] şi [P.9]. 

[bXX.X]  indicǎ tensiune la baterie (vezi secţiunea 4.14 pentru setǎri alarme).  

[cXX.X]  indicǎ tensiunea de încǎrcare a bateriei (vezi secţiunea 12). 

[h] [XXXX] reprezintǎ contorul de timp. BE24 permite contorizarea a maxim 9999 ore. Mesajul 

[h] va fi afişat pentru un timp scurt (vezi secţiunea 10.0 pentru resetarea contorului), dupǎ care 

contorul va fi afişat în mod continuu. 

 

(*)NOTA 3: simbolul X reprezintǎ un câmp numeric.  

 
 

4.0 Mesaje de ALARMǍ  
 

 Mesajele de alarmǎ sunt afişate permanent, ştergerea lor fiind posibilă prin punerea cheii în 

poziţia OFF. 

Modulul BE24 poate afişa urmǎtoarele mesaje de alarmǎ:  
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4.01    [OIL] (PRESIUNEA SCǍZUTǍ LA ULEI) - intrarea este legatǎ la un contact extern 

normal închis. (intrarea #3). Contactul indicator al presiunii la ulei poate fi ocolit prin intermediul 

parametrului [P.25] (secţiunea 11.0). 

 

 4.02  [ °C ] (DEPǍŞIRE TEMPERATURǍ LA MOTOR) -  aceastǎ intrare (terminal #4) este 

legatǎ la un contact normal deschis sau închis, al unui releu de temperaturǎ. Tipul contactului poate 

fi setat prin intermediul parametrului [P.18] (opţiunea [n.c.] sau [n.o.]). Alarma este inactivǎ timp 

de 1 secundǎ. 

 

4.03    [O.SPd] (DEPǍŞIRE TURAŢIE) - alarma este generatǎ de traductorul Pick-Up (sau de 

semnalul ‘W’ de la alternator). Parametri [P.22] - [P.23] permit monitorizarea completǎ a turaţiei 

motorului. Mesajul intermitent la afişor va indica depǎşirea turaţiei. Pentru a afla valoarea turaţiei 

care a cauzat alarma se apasǎ tasta [F1]. 

 

4.03A   [U.SPd] (TURAŢIE SCǍZUTǍ) - alarma este generatǎ de traductorul Pick-Up (sau de 

semnalul ‘W’ de la alternator). Parametri [P.21] - [P.23] permit monitorizarea completǎ a turaţiei 

motorului. Mesajul intermitent la afişor va indica depǎşirea turaţiei. Pentru a afla valoarea turaţiei 

care a cauzat alarma se apasǎ tasta [F1]. 

 

4.04    [bELt] (RUPERE CUREA) -alarma este activatǎ prin intermediul parametrului [P.15] (cod 

[on]). Aceastǎ alarmǎ apare în cazul în care tensiunea la generator este în parametri dar tensiunea la 

ieşirea alternatorului de încǎrcare este mai micǎ decît valoare setatǎ în parametrul [P.3]. Pentru 

eliminarea alarmelor false este prevǎzutǎ o întârziere de 20 secunde. Aceastǎ alarmǎ poate fi 

inhibatǎ prin programarea codului [OFF] în parametrul [P.15]. 

 

4.05    [ALAr] (ALARMǍ DE URGENŢǍ) - apare la oprirea de urgenţǎ prin comandǎ externǎ 

(intrarea #5). BE24 va opri motorul instantaneu (fǎrǎ temporizare). Polaritatea contactului 

ALARMǍ DE URGENŢǍ este programatǎ în parametrul [P.19] (opţiune [n.o.] sau n.c.]).  

 

4.06    [FUEL] (ALARMǍ COMBUSTIBIL) -  indicǎ nivelul scǎzut al combustibilului în rezervor 

(intrarea #6). Motorul se opreşte dacǎ contactul se menţine închis timp de 5 minute în mod 

continuu. Pentru anularea alarmei se respectǎ urmǎtorii paşi: 

a) se trece cheia în OFF  

b) se umple rezervorul 

c) se trece cheia în ON: va fi afişat mesajul [FULL]  

d) se trece cheia în OFF pentru anularea alarmei 

e) se selecteazǎ regimul MANUAL sau AUTO  

 

4.07    [FAIL]  (PORNIRE RATATĂ) - acest mesaj de alarmǎ apare dacǎ dupǎ un ciclu complet de 

pornire motorul nu porneşte (vezi setǎrile parametrilor [P.2], P[-3], P[-4], P[-5] în secţiunea 11.0) 

sau dupǎ un ciclu de pornire manual. 

   

4.08   [E 04]  (GENERATOR DEFECT) Acest mesaj este afişat dacǎ tensiunea sau frecvenţa 

alternatorului nu sunt prezente timp de  150 secunde dupa pornirea motorului. Monitorizarea 

alarmei este inhibatǎ prin programarea parametrului [P.12] cu codul [OFF], sau dacǎ BE24 este în 

regim MANUAL. 

 

4.09  [E 05]  (SUPRAÎNCǍRCARE GENERATOR) - motorul se va opri dacǎ curentul la 

generator depǎşeşte valoarea setatǎ în parametrul [P.11] timp de 6 secunde în mod continuu. Pentru 

a afla valoarea curentului care a determinat oprirea se apasǎ tasta [F1]. 
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4.10  [Hi H]  (DEPǍŞIRE FRECVENŢǍ) - valoarea maximǎ a frecvenţei este programatǎ în 

parametrul [P.9]. Protecţia este temporizatǎ 2 secunde, dupǎ care motorul se opreşte. Pentru a afla 

valoarea frecvenţei care a determinat oprirea se apasǎ tasta [F1]. 

 

4.11  [Lo H]  (FRECVENŢǍ SCǍZUTǍ) - valoarea minimǎ a frecvenţei este programatǎ în 

parametrul [P.8]. Protecţia este temporizatǎ 6 secunde, dupǎ care motorul se opreşte. Pentru a afla 

valoarea frecvenţei care a determinat oprirea se apasǎ tasta [F1]. 

 

4.12  [Hi U]  (DEPǍŞIRE TENSIUNE) - dacǎ tensinea la generator depǎşeşte valoarea programatǎ 

în parametrul [P.7] mai mult de 2 secunde, motorul se opreşte. Pentru a afla valoarea tensiunii care 

a determinat oprirea se apasǎ tasta [F1]. 
 

4.13  [Lo U]  (TENSIUNE SCǍZUTǍ SAU SCURT CIRCUIT) - alarma se activeazǎ dacǎ: 

- tensinea scade sub valoarea setatǎ în parametrul [P.6] mai mult de 6 secunde 

- tensinea scade (cu mai mult de 20%) sub valoarea setatǎ în parametrul [P.6] mai mult de 1 

secundǎ 

Pentru a afla valoarea tensiunii care a determinat oprirea se apasǎ tasta [F1]. 

 

 

4.14   [XX.X] (ALARMǍ BATERIE DESCǍRCATǍ, afişare intermitentǎ). Setǎrile pentru alarmǎ 

sunt fixate automat la 11,8/15.0V pentru baterie de 12V sau 23,6/30.0Vpentru baterie de 24 V. 

Alarma este temporizatǎ 120 secunde pentru a fi inactivǎ la pornirea motorului. La aceastǎ alarmǎ 

motorul nu se opreşte, iar utilizatorul poate vizualiza pe afişor şi alte meniuri folosind tasta [UP-

DOWN]. 

 

4.15 [Err ]  (EROARE LA MEMORIE). Acest mesaj indicǎ un defect intern al memoriei. Este 

posibilǎ restaurarea memoriei la regimul normal de funcţionare prin deconectarea alimentǎrii şi 

reconectarea acesteia dupa un minut. Dacǎ eroarea persistǎ, se vor executa urmǎtorii paşi: 
 

- Se intrǎ în CALIBRARE (vezi secţiunea 16.0) 

- Se şterge memoria (vezi secţiunea  16.1) 
 

4.16 [JUMP ]  Utilizatorul a lǎsat conectat terminalul PROGRAM şi modulul este în regimul de 

functionare AUTO. Pentru a anula alarma este necesarǎ deconectarea terminalului PROGRAM. 
 

4.2 Mesajele de operare 
 

La afişor sunt disponibile mesaje de atenţionare asupra anumitor funcţii: 

   [uuuu]  (Preîncălzire Bujie) - BE24 controleazǎ ciclul de încǎlzire (parametrul [P.13]) 

   [U---]   (MǍSURĂ TENSIUNE, depǎşire domeniu) - Tensiunea la generator a scǎzut sub 80Vca 

   [StA-]  (Prompter) - BE24 aşteaptǎ comandǎ de start prin punerea cheii in poziţia START sau 

prin selectarea modului de lucru AUTO. 

   [. . . .]  Utilizatorul a comutat cheia în poziţia START. Acest mesaj indicǎ o încercare de pornire 

manualǎ. 

   [rESt]  (ciclu de START) - BE24 contorizeazǎ temporizarea la pornire ([P.4]). 

   [tESt]  (A.P.T) - BE24 testeazǎ motorul în funcţie de parametrii [P.26]-[P.27] (vezi secţiunea 

19.0). 

   [CAL]  (CALIBRARE) - vezi secţiunea 16.0. 

   [Pro-]  (PROGRAMARE) - vezi secţiunea 6.1 

   [rEAd] (MǍSURǍTORI) - vezi secţiunea 6.3 

   [StOP]  (STOP) - BE24 controleazǎ ciclul de STOP (parametrul [P.16]). 

   [MM.SS]  (MM=Minute and SS=secunde) - BE24 poate indica numǎrǎtoarea inversǎ pentru 

parametrul [P.0] (Temporizare pentru pornirea la distanţǎ) sau [P.1] (Temporizare pentru  oprirea la 

distanţǎ), dacǎ utilizatorul menţine apǎsatǎ tasta [ENTER]. 
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NOTǍ: BE24 stinge afişorul la pornirea în mod AUTO. 

 

5.0 LED-uri pentru semnalizǎri optice 

 

Modulul BE24 este prevǎzut cu douǎ LED-uri pentru a semnaliza: 
 

        MOTOR ÎN FUNCŢIUNE [LED verde]. Acest LED se aprinde când tensiunea la 

alternatorul de încǎrcare aplicatǎ la terminalul 1# depǎşeşte valoarea programatǎ în parametrul [P.3] 

(secţiunele 11.0, 12.0). Dacǎ motorul nu este prevǎzut cu alternator de încǎrcare, parametrul  [P.3] 

trebuie programat cu  valoarea [INH.] (inhibat). În acest caz LED-ul verde va indica una din 

urmǎtoarele stǎri: 

- Tensiunea la generator este peste 80Vac 

- Frecvenţa la generator este peste 20Hz 

- Turaţia motorului este peste valoarea de demaraj (parametrul [P.24])  

Condiţiile enumerate sunt întotdeauna monitorizate pentru a finaliza demararea motorului 

independent de valoarea programatǎ în parametrul [P.3]. 

 

    AUTO [LED-ul galben]. Acesta este indicatorul de funcţionare în regimul de functionare 

AUTO. LED-ul va ilumina intermitent pentru a indica regimul  de lucru ÎN AŞTEPTARE (BE24 

supravegheazǎ intrarea de control la distanţǎ (intrarea #7) şi aşteaptǎ comandǎ. 

LED-ul galben va ilumina continuu la activarea intrǎrii de control la distanţǎ (vezi secţiunea 9.0). 

 

5.1 Testare LED-urilor şi a afişorului  

    Testul LED-urilor şi a afişorului este obţinut automat la trecerea cheii în poziţia On. LED-urile şi 

afişorul vor fi aprinse timp de 4 secunde. 
 

6.0 Instrucţiuni de PROGRAMARE  

  În secţiunea 11.0 sunt descrişi parametrii ajustabili. Afişorul poate indica numele (de exemplu 

[P.12]) şi valoarea parametrului (exemplu [500]). Pentru a intra în modul de PROGRAMARE se 

vor respecta urmǎtorii paşi: 

6.1 Programare  

1) - Se trece CHEIA în OFF,  tensiunea de alimentare trebuie sǎ fie peste 12.0V. 

2) - Se desface capacul posterior şi se poziţioneazǎ conectorul de programare în poziţia 

“PROGRAMM” 

3) - Se trece CHEIA în ON  

4) - Se ţine apǎsatǎ tasta [UP/DOWN] pânǎ la apariţia mesajului [Pro.M.]  

5) - Se trece CHEIA în OFF  

6) - Se ţine apǎsatǎ tasta [UP/DOWN] pânǎ la apariţia mesajului [Pro.-] La apariţia mesajului 

[Pro-]  se elibereazǎ tasta [UP/DOWN] - Mesajul [P.0] va indica primul parametru 

programabil. 

7) - Se apasǎ tasta [UP-DOWN] pentru a selecta parametrul ([P.0] până la [P.29]). 

8) - Se apasǎ [F1] pentru a obţine valoarea parametrului. Se apasǎ simultan [F1] şi [+] (sau [-]) 

pentru a modifica valoarea parametrului (afişorul va actualiza valoarea paramtrului). 

         

   Pentru  salvarea modificǎrilor şi ieşire din programare:      

8) - Se apasǎ tasta [ENTER] pânǎ la apariţia mesajului [SAVE] (aproximativ 5 secunde) 

9) - Mesajul [Good] va confirma procedura de salvare reuşitǎ(NOTA 5) 

10) -  Se scoate conectorul de programare din poziţia “PROGRAMM” şi se monteazǎ la loc 

capacul. 

            

            Pentru a ieşi din programare fǎrǎ salvare: 

9A) – Se scoate conectorul de programare din poziţia PROGRAMM şi se monteazǎ la loc 

capacul. 
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10A) - Este indicat sǎ se verifice toţi parametrii (vezi secţiunea 6.3). 

    

NOTE 5: Mesajul [Err] semnaleazǎ o eroare în procedura de salvare. Este recomandat sǎ se 

repete pasul 8). Dacǎ mesajul  [Err] persistǎ, se va încerca anularea memoriei, descrisǎ în 

secţiunea 16.1 ([ MEM]). 

 

6.2 Re-programarea cu parametrii iniţiali 
   Parametrii modulului BE24 sunt programaţi la producǎtor cu valorile implicite (vezi secţiunea 

11.0). Pentru a reveni la programarea iniţialǎ se intrǎ în regimul de PROGRAMARE (section 6.0) 

şi se apasǎ simultan tastele [+] şi [-] pânǎ la apariţia pe afişor a mesajului [dEF-](aproximativ 5 

secunde). Mesajul va fi intermitent iar BE24 va aştepta confirmarea utilizatorului. Pentru a salva 

valorile implicite se apasǎ tasta  [ENTER] pânǎ la apariţia mesajului [SAVE]. 

Pentru a anula operaţia de re-programare se trece cheia în poziţia ON fǎrǎ a mai apǎsa tasta 

[ENTER]. 

 

6.3Citirea parametrilor  
   Când BE24 este în regimul de functionare OFF (vezi secţiunea 2.3) este posibilǎ citirea 

parametrilor parcurgând urmǎtorii paşi: 

A) – Se întrerupe conexiunea de la terminalul PROGRAMM 

B) – Se apasǎ [F1] (timp de 10 secunde) 

C) – Se aşteaptǎ apariţia mesajului [rEAd] (pentru scurt timp). 

D) – Afişorul va indica primul parametru programabil ([P.0]). 

E) – La apǎsarea tastei [F1] afişorul va indica valoarea parametrului. 

F) – Se apasǎ tasta [UP-DOWN] pentru a selecta un parametru şi tasta [F1] pentru a obtine valoarea 

parametrului. 

G)- Dacǎ timp de 15 secunde nu se apasǎ nici o tastǎ afişorul va reveni în modul MENIU. Dacǎ 

după altee 10 secunde nu se apasǎ nici o tastǎ afişorul se va stinge. 

 

7.0 Controlul Bujiei Calde (pentru motoarele Diesel) 

  Controlul încǎlzirii este realizat prin intermediul ieşirii #11. Programarea implicitǎ a ieşirii este 

inactiv (parametrul [P.14]=0). Încălzirea bujiei este obţinutǎ prin programarea unei temporizǎri în 

parametrul [P.13] şi a codului [2] în parametrul [P.14] (vezi secţiunea 11.0). În acest caz ieşirea 

este activatǎ înainte de pornire.  

 

8.0 Controlul Şocului (pentru motorele pe benzinǎ)  

  Pentru controlul şocului este prevǎzutǎ ieşirea #11. Programarea implicitǎ a ieşirii este inactiv 

(parametrul [P.14]=0). Prin programarea unei temporizǎri de 2 ... 4 secunde în parametrul [P.13] şi 

a codului [1] sau [3] în parametrul [P.14] (vezi secţiunea 11.0),  ieşirea este activatǎ la începutul 

fiecǎrei încercǎri de pornire şi dezactivatǎ dupǎ timpul programat în parametrul [P.13]. Pentru 

inhibarea şocului la temperaturi ridicate ale motorului, este recomandatǎ legarea în serie cu 

terminalul #11 a unui releu termic. 

Cu opţiunea [1] şocul se opreşte cînd motorul funcţioneazǎ 

Cu optiunea [3] şocul se opreşte numai după temporizarea programatǎ, independent de starea 

motorului. 

  

9.0 Pornirea de la Distanţă 

    BE24 permite pornirea la distanţǎ numai în regimul  AUTO. Intrarea #7 poate lucra atât normal 

deschis cât şi normal închis în funcţie de programarea parametrului  [P.20]. 

Pentru a efectua o pornire la distanţǎ trebuie respectaţi urmǎtorii paşi: (presupunem cǎ va lucra 

normal deschis) 

Se intrǎ în regimul  AUTO: 

 A)- Se trece cheia în poziţia ON; Afişorul şi LED-urile se vor aprinde timp de 4 secunde. 

 B)- Se aşteaptǎ terminarea testului. 
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 C)- Se apasǎ tasta AUTO; ledul galben va ilumina intermitent. Dacǎ utilizatorul uitǎ sǎ introducǎ o 

comandǎ (tasta AUTO, sau Pornire Manuală), BE24 va intra în regimul Pornire Ratată (vezi 

secţiunea 4.07). 

 

Comutatorul de Pornire la Distanţă: 

A). Dacǎ comutatorul de pornire la distanţǎ este deschis, LED-ul galben AUTO se aprinde 

intermitent indicând regimul de aşteptare (BE24 aşteaptǎ comandǎ). 

B). Dacǎ comutatorul de pornire la distanţǎ este închis, LED-ul galben AUTO se aprinde continuu 

iar motorul va porni după temporizarea programatǎ în parametrul [P.0]. 

Pe afişor poate fi urmǎritǎ numǎrǎtoarea inversǎ (mesajul  [MM.SS] minute şi seconde). Dacǎ 

comutatorul de pornire la distanţǎ se deschide, BE24 va iniţia temporizarea [P.1] (temporizarea la 

oprire). La afişor se poate urmǎri, prin apǎsarea tastei [ENTER] numǎrǎtoarea inversǎ (mesajul 

[MM.SS] –minute şi secunde) iar LED-ul galben AUTO se va aprinde intermitent. 

 

10.0 Resetarea Contorului Orelor de Funcţionare 

Pentru a şterge contorul se vor respecta urmǎtorii paşi: 

- Se trece CHEIA în poziţia OFF.  

- Se apasǎ tasta [UP-DOWN] pentru a selecta 'h’ (modul de afişare a contorului orelor de 

funcţionare) 

- Pe afişor va apǎrea pentru scurt timp mesajul [h   ], dupǎ care va fi afişat timpul mǎsurat (de 

exemplu [9657]), afişarea fiind în mod continuu.   

-  Se apasǎ simultan tastele [+] şi [-] aproximativ 10 secunde (afişorul clipeşte o datǎ).  

- Se elibereazǎ tastele; pe afişor contorul va fi resetat [0  ].  
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11.0 PARAMETRI descriere  Notǎ: ['] reprezintǎ minute iar["]reprezintǎ secunde 

 

Afişor Parametru 

[P.0] 

[  1"] 

 

Temporizare pentru Pornirea de la Distanţǎ 

   (Intrarea #7) 

Domeniu: 1-59 sec sau 1-15 min 

Secunde sau minute de comandă continuǎ de Pornire de la Distanţă pentru iniţierea pornirii 

automate a motorului. (secţiunile 9.0 şi [P20]) 

[P.1] 

[ 1"] 

Temporizare pentru Oprirea de la Distanţǎ 

    (Intrarea #7) 
Domeniu: 1-59 sec sau 1-15 min 

Secunde sau minute de lipsǎ continuǎ a comenzii de Pornire de la Distanţă pentru iniţierea 

ciclului de oprire.(secţiunile 9.0 şi [P20]) 

[P.2] 

[  5"] 

Temporizare Demaror 

 (Ieşirea #10) 

Domeniu:1-20 secunde  

Durata maximǎ de lucru a motorului de pornire. Temporizarea este resetatǎ la pornirea 

motorului. 

[P.3] 
[ 8.0] 

Semnalul Motor în Funcţiune  

(Intrarea #1) 

Domeniu: 3.0V-24.0V,[inh] 

Dacǎ tensiunea la alternatorul de încǎrcare depǎşeşte [setarea], motorul de pornire va fi 

deconectat (vezi secţiunea 12.0). Prin programarea codului [inh] este permisǎ funcţionarea 

motorului fǎrǎ alternator de încǎrcare. 

[P.4] 

[  3"] 

Timpul de aşteptare 

Domeniu: 3-20 sec 

Intervalul de timp dintre încercǎrile de pornire. 

[P. 5] 

[   3] 

Încercǎri de pornire 

Domeniu: 1-10 

Parametrul conţine numărul de încercări automate de pornire din cadrul ciclului de pornire 

automată. 

[P.6] 

[Inh] 

Tensiune scǎzutǎ la Generator, scurt circuit 

Domeniu: 85-400V (paşi de 5V) 

Dacǎ tensiunea depǎşeşte valorile programate, BE24 va activa protecţia. Dacǎ tensiunea 

scade sub valorile programate pentru un interval mai mare de 6 secunde sau cu 20% pentru 

1 secundǎ, este activatǎ protecţia la Tensiune Scǎzutǎ [Lo U]. 

[P.7] 

[inh] 

Depǎşire tensiune la Generator  

Domeniu: 110-550V sau [inh.](paşi de 5V) 

Dacǎ tensiunea la generator depǎşeşte [setarea] pentru mai mult de 2 secunde, BE24 va 

activa protecţia la supratensiune [Hi U] (vezi secţiunea 4.0) şi va opri motorul. Prin 

programarea codului [inh.] se inactiveazǎ protecţia. 

[P.8] 

[ inh] 

Frecvenţǎ scăzută la Generator 

[inh.] pînǎ la 99Hz ([inh]= inactivarea alarmei) 

Protecţia este temporizatǎ 6 secunde. BE24 va opri motorul şi va afişa mesajul  

 [Lo H] (vezi secţiunea 4.0)  

 

[P.9] 

[ inh] 

Depǎşire Frecvenţǎ la Generator 

De la 45 la [inh.] ([inh.] = inactivarea alarmei) 

Protecţia este temporizatǎ 2 secunde. BE24 va opri motorul şi va afişa mesajul [Hi H] (vezi 

secţiunea 4.0) 

[P.10] 

[500]/5 
Valoarea transformatorului de curent 

Domeniu: 10/5 până la 1000/5.Valorile se pot programa din 10 în 10. 
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[P.11] 

[inh.] 

Supraîncărcare generator 

Domeniu: [inh.]  … 1000 A 

BE24 opreşte motorul după o temporizare de 6 secunde şi afişează mesajul E05]. Setările 

sunt premise în paşi de 1A (TC 10/5 … 100/5) şi 10A (CT100/5 … 1000/5). 

[P.12] 

[OFF] 
Alarma Generator Defect 

valori: [on] sau [OFF] 

Valoarea [on] activează alarma. Alarma se activează daca tensiunea (sau frecvenţa) este mai 

mică decît valoarea setată, pentru un timp mai mare de 150 secunde. BE24 va afişa mesajul 

[E04] şi va opri motorul. 

 

[P.13] 

[  10"] 

Controlul şocului/bujiei calde  (ieşirea #11) 

Domeniu: 1 to 99 sec 

BE24 activează ieşirea #11 pe durata programată. 

Parametrul [P.14] controlează modul de lucru al ieşirii #11 (bujie caldă sau şoc - secţiunile 

7.0 şi 8.0) 

[P.14] 

[ 0 ] 

Controlul şocului/bujiei calde 

Sunt posibile următoarele setări: 

[ 0] Nimic  

[ 1] Controlul şocului (secţiunea 8.0) 

[ 2] Controlul bujiei calde 

[ 3] Controlul şocului (secţiunea 8.0) 

[P.15] 

[OFF] 

Alarmă rupere curea 

valori: [on] sau [OFF] 

Alarma rupere curea (sau defect alternator de încărcare) este indicat prin mesajul [bELt] 

(vezi secţiunea 4.0) 
[P.16] 

[ 15"] 
Temporizarea bobinei de oprire 

(ieşirea #12) 

Domeniu: 2-99 sec 

Durata ciclului de Stop (ieşirea #12) (timpul cât va fi alimentată bobina de oprire). 

[P.17] 

[  1'] 

Temporizarea ieşirii de alarmă 

(ieşirea #2) 

[inh.]-59 sec 1-15 min şi [cont] 

Durata de funcţionare a ieşirii de alarmă #2. Valoarea [cont] inactivează oprirea alarmei şi 

alarma va rămâne activată până la selectarea regimului de lucru OFF. Valoarea [inh.] 

permite folosirea unui contactor extern (vezi parametrul [P.28]) 

[P.18] 

[n.o.] 
Senzorul de supratemperatură 

 (intrarea #4) 

Valori: [n.o.] sau [n.c.] 

[n.o.] contact normal deschis: motorul se opreşte la închiderea contactului 

[n.c.] contact normal închis: motorul se opreşte la deschiderea contactului 

[P.19] 

[n.o.] 
Controlul alarmei de avarie (intrarea #5) 

Valori: [n.o.] sau [n.c.] 

[n.o.] contact normal deschis: motorul se opreşte la închiderea contactului 

[n.c.] contact normal închis: motorul se opreşte la deschiderea contactului 

[P.20] 

[n.o.] 
Pornirea de la distanţă  

(intrarea #7) 

Valori: [n.o.] sau [n.c.] 

[n.o.] contact normal deschis: motorul porneşte la închiderea contactului 

[n.c.] contact normal închis: motorul porneşte la deschiderea contactului 

[P.21] 

[Inh.] 

Valoarea turaţiei minime 

[Inh.] sau 100-4000 r.p.m.. Protecţia este cu întârziere de 6 secunde pentru eliminarea 

alarmelor false. Codul [Inh.] (valori <100 r.p.m.) inactivează oprirea la turaţie minimă. 
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[P.22] 

[Inh.] 

Valoarea maximă a turaţiei 

 100-4000 rpm sau [Inh.]. BE24 asigură o întârziere de 1 secundă. Codul [Inh.] (>4000 

r.p.m.) inactivează oprirea la depăşirea turaţiei. Valoarea programată trebuie să fie mai 

mare decât valoarea programată în parametrul [P.21] 

[P.23] 

[Inh.] 

Numărul de dinţi ai coroanei volantei 

[Inh.] or 1-500 dinţi. 

Codul [Inh.] (valoare <1 ) inactivează citirea turaţiei (secţiunea 3.0), avariile de supra şi sub 

turaţie şi oprirea demarorului cu parametrul Crank OFF. 

[P.24] 

[Inh.] 

Terminarea demarării 

Valori: 100-800 rpm 

Această valoare a turaţiei determină terminarea demarării. Este introdusă o întârziere de o 

secundă pentru eliminarea alarmelor false. 

Codul  [Inh.] inhibă terminarea demarării. 

[P.25] 

[  6"] 

Inhibarea (temporizată) alarmei la presiunea scăzută a uleiului 

Domeniu: 0-99 sec 

Inhibarea temporizată a alarmei la presiune scăzută a uleiului (intrarea #3) pe perioada 

ciclului de pornire. 

Contactul de intrare este normal închis. 

[P.26] 

[inh.] 

Testul periodic automat 

Domeniu: [inh.]-99 zile 

Reprezintă intervalul dintre două teste periodice automate ale motorului. Codul [inh.] 

inactivează testul periodic automat (vezi secţiunea 22.0) 

[P.27] 

[ 5'] 

Durata testului automat al motorului  

Domeniu: 1-99 minute 

Reprezintă durata de funcţionare a motorului la testul periodic (vezi secţiunea 22.0). 

[P.28] 

[  5’’] 
Temporizarea pentru încălzirea generatorului  

Domeniu [inh.]-15 minute ([inh.]=fără încălzire) 

Activ numai dacă parametrul [P17]= [inh.] - ieşirea alarmei este folosită pentru a comanda 

contactorul electro-generatorului 

[P.29] 

[  5’’] 
Temporizarea pentru răcirea generatorului 

Domeniu [inh.]-15 minute ([inh.]=inhibat) 

Activ numai dacă parametrul [P17]= [inh.] - ieşirea alarmei este folosită pentru comanda 

contactorului electro-generatorului 
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12.0  Setări pentru regimul de lucru al motorului  

 

    BE24 inactivează ieşirea de comandă a pornirii în momentul în care motorul poate funcţiona fără 

ajutorul demarorului. 

Când motorul este oprit tensiunea de la intrarea D+/WL (intrarea #1) este 0. În momentul pornirii 

motorului (manual sau automat), va fi generat un curent de câteva sute de mA la terminalul D+. 

În acest moment motorul nu este în funcţiune dar va fi prezentă o tensiune de 0,8 .. 2,5 V la 

terminalul D+/WL. Pe măsură ce turaţia motorului creşte, va creşte şi tensiunea la acest terminal, 

cu valori cuprinse între 3V-6V. Când motorul este în funcţiune tensiunea ajunge la valoarea 

nominală de 14V, necesară încărcării bateriei. Demarorul poate fi deconectat în siguranţă când 

tensiunea la terminalul D+/WL este între 6V şi 10V. 

Valoarea iniţială a parametrului [P.3] este [8.0]V. Această valoare este recomandată pentru motoare 

care folosesc baterii de 12V.  Pentru baterii de 24V este recomandată setarea parametrului [P.3] cu 

valoarea [16]V. Pentru o calibrare corectă, LED-ul verde ‘ENGINE RUNNING’ de pe panoul 

frontal trebuie sa fie stins pe întreaga durată a încercărilor de pornire. 

NOTĂ : Tensiunea alternatorului de încărcare poate fi afişată în modul de afişare 'BATTERY'. 

Prin apăsarea tastei [UP-DOWN] BE24 va trece de la afişarea tensiunii bateriei la tensiunea 

alternatorului de încărcare. Precizia tensiunii afişate este în domeniul de 5% pentru alternatoare de 

încărcare standard. Pentru alte tipuri de încărcătoare (generator FlyWheel) măsurătoarea nu este 

precisă. Valoarea programată în parametrul [P.3], în acest caz, reprezintă doar un factor de 

proporţionalitate.  

 

ATENŢIE ! : LED-ul DE FUNCŢIONARE A MOTORULUI ‘ENGINE RUNNING’ TREBUIE 

SĂ FIE APRINS CÂND MOTORUL ESTE ÎN FUNCŢIUNE. FOLOSIREA MOTORULUI 

FĂRĂ ACEASTĂ INDICAŢIE ESTE PERICULOASĂ. 

 

În mod normal, la folosirea motoarelor diesel, se recomandă activarea protecţiei la ruperea curelei. 

Acest lucru se realizează prin programarea codului [on] în parametrul [P.15] (vezi secţiunea 11.0). 

Pentru verificarea protecţiei este necesar să se deconecteze terminalul D+ de la alternatorul de 

încărcare şi să se conecteze la masă terminalul #1 (se fasă deschis terminalul D+/W.L. de la 

alternatorul de încărcare). Protecţia este temporizata 15 secunde. 

 

ATENŢIE  ÎNALTĂ TENSIUNE ! Pentru evitarea pericolului de electrocutare, personalul de 

deservire trebuie să NU demonteze capacul de protecţie. Este interzisă deconectarea legăturii 

la împământare. Orice întrerupere a legăturii la împământare poate creea pericol de 

electrocutare. La realizarea conexiunilor electrice întâi se va lega împământarea la tabloul de 

comandă.  
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16.0    CALIBRARE     
Pentru a intra în modul de lucru CALIBRARE se vor respecta următorii paşi: 

1)- Se trece cheia în poziţia OFF. Se demontează capacul din spate şi se pune conectorul de 

programare  pe poziţia “PROGRAMM” . Se verifică valoarea tennsiunii de alimentare (minim 

12.0V) 

2)- Se trece cheia în poziţia ON şi se aşteaptă mesajul [StA-] 

3) – Se menţine apăsată tasta [ENTER] până la apariţia la afişor a mesajului [CAL]  (vezi NOTA 

6). 

4)- Se eliberează tasta [ENTER]: mesajul [L1] indică primul parametru iar BE24 este pregătit 

pentru calibrare. Lista parametrilor măasuraţi (ajustabili) este prezentată în continuare: 

5)- Este posibilă pornirea motorului în regim manual pentru a furniza modului BE24 semnalele 

electrice. Regimul automat de lucru este inhibat. 

 

 Tabelul 1 : 

AFIŞOR MĂRIME MĂSURATĂ/  FUNCŢIE VALORI RECOMANDATE 

[L.1] Tensiunea la generator  200Vac … 250Vac 

[OFFS] Curentul  la generator Electro-generator oprit (I=0) 

[Curr] Curentul  la generator 80% din valoarea T.C. 

[ Ucc] Tensiunea bateriei 12V-14V sau 24-28V 

[  Fr] Frecvenţa generatorului  49Hz-51Hz sau 58Hz-62Hz 

[ r.p.m.] Turaţia motorului Apropiată de valoarea nominală 

a turaţiei 

[ MEM] Procedura de iniţializare a memoriei cu 

datele de fabrică 

 

 

NOTA 6: Dacă  la afişor apare mesajul [Err] se urmează instrucţiunile descrise în secţiunea 16.1. 

 

5) – Se apasă tasta [UP-DOWN] pentru a selecta mărimea măsurată. 

6) – Se va compara valoarea indicată de BE24 cu indicaţia unui instrument de precizie. O precizie 

mai bună se obţine folosind valorile indicate în tabelul 1 (valori recomandate). 

7) - Se apasă simultan tastele [F1] şi [+] (sau [-]) pentru actualizarea valorii măsurate. Valoarea 

afişată oscilează în jurul valorii medii măsurate, la fiecare apăsare a butonului.  

- Se trece cheia în OFF pentru a opri motorul. 

 

Salvarea valorilor de calibrare: 

-Se ţine apăsată tasta [ENTER] în timp ce se trece cheia în OFF. Menţinând tasta [ENTER] apăsată 

se aşteaptă apariţia mesajelor [CAL], [SAVE] şi [GOOD]. 

 

Ieşirea din calibrare fără salvare: 

-  Se trece cheia în poziţia OFF fără a apăsa tasta [ENTER]. Be24 va iniţia un ciclu de STOP, după 

care va stinge afişorul.  

 

16.1-Pentru ştergerea memoriei (de folosit numai în cazul erorilor de memorie sau defect): 

 -  Se intră în procedura de CALIBRARE (**). 

 -  Se apasă tasta [UP-DOWN] pentru a selecta mesajul [ MEM] 

 -  Se apasă tasta [F1] până la apariţia mesajului [Init]: modulul BE24 va înlocui setările existente 

cu valorile iniţiale (vezi secţiunea 11.0), va şterge contorul orelor de funcţionare şi calibrările.  

 - Se trece cheia în poziţia ON pentru a verifica valorile măsurate (dacă este necesară pornirea 

motorului se vor respecta instrucţiunile din secţiunea 2.0). 

 

(**)NOTĂ: mesajul [Err] apare dacă au intervenit erori în procedura de salvare. Se apasă tasta 

[ENTER] pentru a încerca un nou ciclu de scriere a memoriei. Dacă mesajul [Err] se păstrează, 
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se vor urma instrucţiunile descrise în secţiunea 16.1. Dacă problema persistă, atunci modulul 

BE24 este defect şi trebuie returnat pentru service.   

 

 

17.0  SPECIFICAŢII GENERALE 

 

Tensiunea de alimentare (Bateria electro-generatorului): 7Vcc …  33Vdc. Polaritatea invesată – 

permisă pe perioadă nelimitată. 

Riplul tensiunii de alimentare: 15% până la 65 Hz, Supra tensiune: 50V (60 sec) la 40 de grade 

C 

V mesaj de eroare la Baterie: 3% [**]. Protecţie: internă prin siguranţă fuzibilă 300mA 

/60Vpe linia de alimentare 

Curentul absorbit din sursa de alimentare: 30 mA până la 100mA (valoare maximă) 

Tensinea de alimentare la care sistemul se resetează: 6,0V timp de 5 secunde. Stocarea datelor: 

memorie ne-volatilă 

Dimensiuni: 96mm X 96mm X 75mm (inclusiv conectorii şi capacul din spate) 

Decupare panou: 91mm X 91mm, pentru uz în interior 

Domeniul temperaturilor de funcţionare: -30 grd. C până la +65 grd. C. Umiditate: 5% până la 

95% fără condens 

Weight: 450 gr., Vibration: 40mm/sec 

Proiectat conform: 89/336 EEC, 89/392 EEC, 73/23 EEC, 93/68 EEC, IEC 68-2-6 

Certificat: CE  

  

    Ieşiri statice - caracteristici (pentru controlul motorului) 

Curent tranzitoriu: 12A/30Vdc, o protecţie termică internă PTC limitează curentul de ieşire la 

400mA [*] 

Tensiunea de ieşire: tensiunea bateriei 

    Tensiunea de intrare la generator – caracteristici 

Tensiunea nominală de intrare: 550Vac. Tensiunea maximă permisă: 600Vac continuu 

Supratensiune: 2KVac între fază şi nul. Izolaţia faţă de pământ: 2KVac / 300 secunde  

Eroarea maximă la afişare: +/- 3% [**]. Impedanţa de intrare: 4 Mega Ohm 

Transformatorul de curent - caracteristici 

Valoarea transformatorului de curent: 10/5Aac până la 1000/5Aac. Curent maxim: 8Aac timp de 10 

secunde. 

Eroarea maximă la afişare: +/- 5% [**]. Rezistenţă internă: 0.1 Ohm 

Intrări digitale - caracteristici 

Tensiunea în circuit deschis: 10Vcc (alimentat la 12V) sau 22Vcc (alimentat la 24V) 

Curentul în circuit închis: maxim 15mAcc. supratensiune: 100V/10mS 

   Supravegherea alternatorului de încărcare 

Tensiunea de lucru până la 33Vcc.  Supratensiune: 100V / 20mS 

Eroarea maximă la afişare: +/- 5% (calibrare acestui parametru nu este posibilă)  

Domeniu: 3Vcc-24Vcc (programabil). Puterea consumată pentru  excitaţiei: max 3W 

    Pick-Up/’W’ - caracteristici 

Domeniul tensiunii de intrare: 0,7Vac până la 50Vac/Vdc. Domeniul de frecvenţă: 0Hz până la 

10kHz 

Impedanţa de intrare: 2200 OHM  

 

[*]NOTĂ: VALOAREA MAXIMĂ A CURENTULUI LA IEŞIRI NU POATE DEPĂŞI 2A la 70°C 

(#2#10#11#12#13) 

[**]NOTĂ: ERORILE LA AFIŞARE POT FI REDUSE PRIN CALIBRARE (SECŢIUNEA 16.0) 
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18.0 UPGRADE  la  SOFTWARE 

- V1.183 Prima versiune 

- V1.245 (August 2004) 

 

19.0 NOTE DE APLICAŢIE 

19.1 Testul periodic automat 

 Modulul BE24 nu foloseşte un ceas de timp pentru a contoriza numărul de zile programate în 

parametrul [P.26] (secţiunea 11.0). Eroarea maximă este de +/-0,5%. Utilizatorul poate urmări 

eroarea cu care se execută testul periodic. Pentru a evita cumularea erorii,  se recomandă 

următoarea procedură. 

 

19.1A) Prima programare a Testului Automat Periodic (T.A.P.) 

------------------------- exemplu: 7 zile/20 minute ------------------ 

- se intră în modul de programare şi se setează parametrul  [P.26] cu valoarea 7 (secţiunea 6.0) 

- se programează parametrul [P.27] cu valoarea 20  

- se salvează programarea 

- se selectează regimul de lucru AUTO.  

Modulul BE24 va activa electro-generatorul după 7 zile (sau orice altă valoare). Motorul va 

funcţiona timp de 20 minute. 

  

19.1B) Pentru a ajusta momentul pornirii: 

- se deconectează alimentarea de la BE24 

- se aşteaptă momentul dorit (ceas de referinţă extern) 

- se alimentează modulul BE24 

- se trece în regim de lucru 'AUTO'  

Modulul BE24 va activa electro-generatorul după 7 zile (sau orice altă valoare). Motorul va 

funcţiona timp de 20 minute. 

 

IMPORTANT  
Dacă se deconectează alimentarea (bateria), se va pierde timpul acumulat. La repunerea sub 

tensiune, BE24 va începe contorizarea T.A.P. în funcţie de parametrii [P.26] şi [P.27]. Este 

importantă sincronizarea momentului punerii sub tensiune cu momentul dorit pentru T.A.P. (vezi 

19.1B). 

 

19.2 RECOMANDĂRI PENTRU IEŞIREA DE PORNIRE 

Dacă aplicaţia necesită numai regimul de lucru MANUAL, cea mai ieftină soluţie este să se 

folosească direct ieşirea pentru cheie (ieşirea 50).  

În cazul folosirii regimului de lucru AUTO se recomandă folosirea ieşirii statice #10 şi a unui releu 

intermediar extern. 

ATENŢIE !: folosirea atât a  ieşirii #50 cât şi a ieşirii #10 în acelaşi sistem nu este recomandată, 

putând provoca defectarea demarorului 

 

19.3 CONTROLUL CONTACTORULUI GENERATORULUI 

Modulul BE24 poate acţiona direct un contactor extern. Ieşirea este comună cu ieşirea de alarmă. 

Pentru a folosi ieşirea pentru contactor, parametrul [P17] trebuie programat cu valoarea [inh.]. 

În acest fel ieşirea de alarmă este inhibată, activându-se modul de lucru pentru controlul 

contactorului. 

Ieşirea CONTACTOR ca fi activată în regimul de lucru AUTO în momentul în care valorile 

TENSIUNE, FRECVENŢĂ, TURAŢIE SUNT In limitele programate. Contactorul va declanşa în 

caz de ALARMĂ, precum şi la ieşirea din regimul de lucru AUTO. În regimul de lucru AUTO 

contactorul declanşează în funcţie de starea intrării de comandă la distanţă REMOTE CONTROL. 

Motorul se va opri după 30 de secunde (temporizare pentru racirea). 
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Secţiunea 20.0: Descrierea conexiunilor 

 

Indice 

 

Tipul 

conexiunii 

Destinaţie Descrierea conexiunii 

#1 Papuc ¼’ Intrare/ 

Ieşire 

Intrarea  /D+ de excitaţie a alternatorului de încărcare 

#2 Papuc ¼’ Ieşire Ieşire de alarmă (statică - 400mA) 

#3 Papuc ¼’ Intrare Sonda de presiune a uleiului 

#4 Papuc ¼’ Intrare Depăşire temperatură 

#5 Papuc ¼’ Intrare Butonul de alarmă de urgenţă 

#6 Papuc ¼’ Intrare Senzorul de nivel al combustibilului 

#7 Papuc ¼’ Intrare Comutatorul de comandă la distanţă 

OUT Papuc ¼’ Ieşire Alimentare Panou Comandă 5Acc  

-V Papuc ¼’ Intrare Alimentarea 0V de la baterie 

#10 Papuc ¼’ Intrare START (Automat) Ieşire statică 400mA 

#11 Papuc ¼’ Intrare Încălzire bujie – ieşire statică 400mA 

#12 Papuc ¼’ Intrare OPRIRE BOBINĂ - ieşire statică 400mA 

#13 Papuc ¼’ Intrare BOBINA de alimentare cu COMBUSTIBIL ieşire statică 

400Ma 

Program Papuc ¼’ Intrare Terminalul de activare a modului de programare 

RPM+ Papuc ¼’ Intrare Senzor magnetic Pick-Up sau ‘W’ 

RPM- Papuc ¼’ Intrare Senzor magnetic Pick-Up sau ‘W’ (împământare de 

referinţă) 

GND Papuc ¼’ Intrare Ecranul senzorului Pick Up sau împământare de referinţă 

L1 Conector 

(Mamă-Tată) 

Intrare Tensiunea Vac la GENERATOR (max 600Vac) 

L2 Conector 

(Mamă-Tată) 

Intrare Tensiunea Vac la GENERATOR (max 600Vac) 

S1 Papuc ¼’ Intrare  TRANSFORMATOR DE CURENT /5Aac 

S2 Papuc ¼’ Intrare TRANSFORMATOR DE CURENT /5Aac 

#30 Papuc ¼’ Intrare Cheia de comandă - alimentarea modulului Be24 de la 

baterie (50Adc) 

#50 Papua ¼’ Ieşire Cheia de comandă – comanda demarorului (30Acc) 

 

 

21.0  Observaţii : 

 

 
 

 

 
 

 


