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Altivar Process
Drive Systems de Baixa Harmônica
A solução personalizada
para seu inversor
Drive Systems de Baixa Harmônica "Pronto
para uso":
Novo conceito de sistema de Baixa
Harmônica
Desenvolvido nos mais altos níveis de
qualidade
Manufaturado de acordo com as suas
necessidades
Testado em condições de operação
em carga máxima
Pré-configurações apropriadas ao
projeto

IEEE 519

Nova arquitetura de 3 níveis
Fator de distorção de corrente total
THD(i) < 5 %
Tempo de vida do motor aumentado
devido a reduzida carga de tensão
Menor perdas de calor comparado com
a arquitetura AFE clássica
Dimensões compactas devido aos
componentes otimizados dos filtros

Energia absorvida

A solução de inversor com economia de energia
Até 60% de economia de energia em modo de espera devido
a inovadora operação ”Stop & Go" sem custos adicionais
Controle inteligente dos ventiladores internos dependendo
da operação
Eficiência energética ideal por todo o tempo de vida
Registro e apresentação gráfica da energia absorvida

Funcionando

Pronto

Economia de energia
Parado

Consumo reduzido ela função Stop & Go
Consumo convencional

Monitoramento perfeito do seu processo
Curvas de bomba integradas
para otimização do processo
Monitoramento da eficiência da bomba
Notiﬁcação de pontos críticos de
operação sem sensores adicionais
Integração de processo com controle de
pressão-, fluxo- e nível- incluindo
compensação de perdas de fluxo

Incorporação simples em ambientes com
CLP
Fácil integração graças as tecnologias
padronizadas FDT/DTM e ODVA
Suporte por bibliotecas predefinidas
Fácil acesso através de PC, tablet ou smartphone
Conexão segura através do "Cyber-secured Ethernet”

FLT Fw TERM 3,8 bar 14:32
ERROR: OVER HEAT
SCAN QR CODE
TO ACCESS TO
TROUBLESHOOTING
INFORMATION

ATV680C80N4X1
800 / 630 kW

Conceito sofisticado de serviço com código QR

3AC 380 - 415 V
50/60 Hz
Serial No. 123654

Projeto modular permite fácil logística de peças
sobressalentes
Custos otimizados de manutenção devido ao
calendário dinâmico de manutenção com
monitoramento integrado dos componentes individuais
Simples troca dos módulos de energia e ventiladores
Assistência rápida com código QR dinâmico e Customer
Care App

As informações fornecidas neste documento contêm descrições gerais e / ou características técnicas
do desempenho dos produtos aqui contidos. Esta documentação não pretende ser um substituto e não
está a ser utilizado para determinar a adequação ou à confiabilidade destes produtos para aplicações
específicas do usuário. É dever de qualquer usuário ou pelo integrador realizar a análise de risco
adequada e completa, avaliação e teste dos produtos com relação à aplicação específica ou sua
utilização. Nem a Schneider Electric nem qualquer de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável
pelo uso indevido das informações aqui contidas. Se você tem alguma sugestão para melhorias ou
alterações ou encontrou erros nesta publicação, por favor nos avise.
Você concorda em não reproduzir, a não ser para seu uso pessoal e não comercial, todo ou parte
deste documento por qualquer meio e por qualquer motivo sem a permissão, dada por escrito, da
Schneider Electric. Você também concorda em não estabelecer nenhum hyperlink a este documento
ou ao seu conteúdo. A Schneider Electric não garante nenhum direito ou licença para o uso pessoal
ou não comercial do documento ou de seu conteúdo, exceto para uma licença não exclusiva para
fazer a sua consulta em seu estado atual, por sua conta e risco. Todos os outros direitos são
reservados.
Todos regulamentos do Estado, regionais e locais de segurança pertinentes devem ser observadas ao
instalar e utilizar este produto. Por razões de segurança e para ajudar a garantir a conformidade com
os dados do sistema documentados, apenas o fabricante deve efetuar reparações dos componentes.
Quando os dispositivos são usados para aplicações com requisitos técnicos de segurança, as
instruções relevantes devem ser seguidas.
Falha no uso do software Schneider Electric ou software aprovado com os nossos produtos podem
resultar em ferimentos, danos ou resultados operacionais inadequados.
A não observância desta informação pode resultar em ferimentos ou danos ao equipamento.
© 2017 Schneider Electric. Todos os direitos reservados.
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Informação de segurança
Informação Importante
AVISO
Leia cuidadosamente estas instruções e observe o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de
tentar instalar, operar, serviço ou mantê-lo. As seguintes mensagens especiais podem aparecer ao longo desta
documentação ou no equipamento para alertar sobre perigos potenciais ou para chamar a atenção para
informações que esclarecem ou simplificam um procedimento.

A adição deste símbolo às etiquetas de “Perigo” ou “Atenção” indica que um perigo elétrico
existe o que pode resultar em lesão corporal se as instruções não foram seguidas.

Este é o símbolo de alerta. Ele é usado para te alertar um potencial perigo de lesão corporal.
Obedeça à todas as mensagens que seguem este símbolo para evitar uma possível lesão ou
morte

PERIGO
PERIGO indica uma situação perigosa que, se não evitada, irá resultar em morte ou lesão séria.

ATENÇÃO
ATENÇÃO indica uma situação perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou lesão
séria.

CUIDADO
CUIDADO indica uma situação perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves
ou moderados.

AVISO
AVISO é usado para indicar práticas não relacionadas a lesões físicas.

OBSERVE
O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, reparado, e mantido apenas por pessoal qualificado.
Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por quaisquer consequências decorrentes
do uso deste material.
Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimentos relacionados com a construção e
operação de equipamentos elétricos e sua instalação, e recebeu formação de segurança para reconhecer e
evitar os perigos envolvidos.
Qualificação de Pessoal
Somente pessoas devidamente treinadas que estão familiarizadas e compreendem o conteúdo deste
manual e toda a documentação do produto pertinentes estão autorizados a trabalhar com este produto.
Além disso, essas pessoas devem ter recebido treinamento de segurança para reconhecer e evitar riscos
envolvidos. Estas pessoas devem ter suficiente formação técnica, conhecimento e experiência e ser capaz
de prever e detectar possíveis perigos que podem ser causados pelo uso do produto, alterando as
configurações e pelo equipamento mecânico, elétrico e eletrônico de todo o sistema em que o produto é
usado. Todas as pessoas que trabalham no e com o produto deve estar totalmente familiarizado com todas
as normas aplicáveis, diretrizes e regulamentos de prevenção de acidentes ao realizar esse trabalho.
NHA37113PT.02
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Sobre o livro
Num relance
Escopo do
Documento

Nota de
validade

Este documento dá a você uma visão geral do Altivar Process Drive System disponível. Além disso,
você pode selecionar a partir das opções descritas detalhadamente em ordem a adaptar o seu Altivar
Process Drive System para os requisitos reais do seu Sistema.

As informações e instruções originais dadas neste manual foram escritas em Inglês (antes da
tradução opcional).
Este documento é válido para o Altivar Process Drive System.
As características técnicas do dispositivo descrito neste documento também estão online. Para
acessar está informação online:
Passo

Ação

1

Vá para a página inicial Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2

Na caixa Pesquisar digite a referência de um produto ou o nome de uma gama de
produtos.
 Não inclua espaços em branco no intervalo de número de modelo / produto.
 Para obter informações sobre agrupamento de módulos semelhantes, usar asteriscos
(*).

3

Se você entrar com uma referência, ir para os resultados da pesquisa Folhas Técnicas
do produto e clique na referência que lhe interessa.
Se você entrar com o nome de uma gama de produtos, acesse A família de produto do
resultado de pesquisa e clique na gama de produtos que lhe interessa.
Se mais de uma referência aparece nos resultados de pesquisa os produtos, clique na
referência que lhe interessa.

4
5
6

Dependendo do tamanho da tela, você pode precisar rolar para baixo para ver a folha de
dados.
Para salvar ou imprimir uma folha de dados como um arquivo .pdf, clique em Download
XXX produto folha de dados.

As características que são apresentadas neste manual deve ser o mesmo que essas características que
aparecem online. Em linha com nossa política de melhoria constante, que pode rever o conteúdo ao
longo do tempo para melhorar a clareza e precisão. Se você vê uma diferença entre o manual e
informações on-line, use as informações on-line como sua referência
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Documentos Relacionados
Use seu tablet ou seu PC para acessar rapidamente informação detalhada e compreensiva de todos os
nossos produtos em www.schneider-electric.com.
O site na internet fornece a informação que você precisa para produtos e soluções:







O catalogo completo para características detalhadas e guias de seleção
Os arquivos CAD para ajudar a projetar sua instalação, disponíveis em mais de 20 formatos de arquivo
diferentes
Software e firmware para manter seu inversor atualizado
Uma quantia grande de White Papers, documentos Ambientais, Aplicação de soluções,
Especificações... para obter um melhor entendimento dos nossos sistemas elétricos e
equipamento ou automação
E finalmente o Guia de Usuário para seu inversor, listados abaixo:
Título do Documento

Número da Referência

ATV680 Handbook

NHA37112 (Alemão), NHA37113 (Inglês)

Drive Systems – Manual de instalação

NHA37118 (Alemão), NHA37119 (Inglês),
NHA37121 (Francês), NHA37122
(Espanhol), NHA37123 (Italiano), NHA37126
(Polonês), NHA37127 (Português),
NHA37128 (Russo), NHA37129 (Turco),
NHA37130 (Chinês)

ATV6●● Manual de programação

EAV64318 (Inglês), EAV64320 (Francês),
EAV64321 (Alemão), EAV64322 (Espanhol),
EAV64323 (Italiano), EAV64324 (Chinês)

ATV6●● Manual modbus serial link (incorporado)

EAV64325 (Inglês)

ATV6●● Manual Ethernet (incorporado)

EAV64327 (Inglês)

ATV6●● Manual Ethernet IP - Modbus TCP
(VW3A3720, 721)

EAV64328 (Inglês)

ATV6●● Manual PROFIBUS DP (VW3A3607)

EAV64329 (Inglês)

ATV6●● Manual PROFINET (VW3A3627)

EAV64331 (Inglês)

ATV6●● Manual CANopen (VW3A3608, 618, 628)

EAV64333 (Inglês)

ATV6●● Parâmetros de Comunicação

EAV64332 (Inglês)

ATV6●● Manual de função de segurança

EAV64334 (Inglês)

ATV6●● & ATV9●● Manual ATEX

NVE42416 (Inglês)

SoMove: FDT

SoMove_FDT (Inglês, Francês, Alemão,
Espanhol, Italiano, Chinês)

Altivar Process ATV6●● DTM

ATV6xx_DTM_Library_EN (Inglês),
ATV6xx_DTM_Library_FR (Francês),
ATV6xx_DTM_Library_DE (Alemão),
ATV6xx_DTM_Library_SP (Espanhol),
ATV6xx_DTM_Library_IT (Italiano),
ATV6xx_DTM_Library_CN (Chinês),

Você pode fazer o download destas publicações técnicas e outras informações técnicas no nosso website em:
www.schneider-electric.com.

NHA37113PT.02
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Terminologia
Os termos técnicos, terminologia e as descrições correspondentes deste manual são baseadas nos
termos e definições nas normas relevantes.
Na área de drive systems isto inclui, mas não é limitado a termos como erro, mensagem de erro,
falha, reinicio de falha, proteção, estado seguro, função de segurança, aviso, mensagem de
aviso e assim por diante.
Entre outras, estas normas incluem:









IEC 61800: Sistemas de acionamento de energia elétrica com velocidade ajustável
EN 61439: Conjuntos de aparelhagem de baixa tensão e mecanismos de controle
IEC 61508, 2 Ed. : Segurança funcional de segurança elétrica/eletrônica/eletrônica programável
EN 954-1 Segurança de máquinas - Peças relacionadas à segurança de sistemas de controle
EN ISO 13849-1 e 2 Segurança de máquinas - Peças relacionadas à segurança de sistemas de controle
IEC 61158: Redes de comunicação industrial – especificações de fieldbus
IEC 61784: Redes de comunicação industrial – perfis
IEC 60204-1: Segurança de máquinas – Equipamento elétrico de máquinas – Parte 1: Requisitos gerais

Além disto, o termo zona de operação é usado em conjunto com a descrição de riscos específicos,
e é definido como sendo uma zona de risco ou uma zona de perigo na diretiva EC de maquinários
(2006/42/EC) e na ISO-12100-1.
Nos contate
Selecione seu país em:

www.schneider-electric.com/contact
Schneider Electric Industries SAS
Matriz
35, rua Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
França
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Capítulo 1
Drive Systems
O que está neste capítulo?
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Tópico

NHA37113PT.02
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Drive Systems

Visão Geral
Segmento de mercado

Saneamento (WWW)
Óleo & gás
Mineração (MMM)
Alimentos & Bebidas (F&B)

Drive Systems

Inversor de frequência em painel para controle de velocidade de motores
síncronos e assíncronos.

Breve descrição

Painel, alternativamente no projeto padrão,
com adaptações adicionais ou como uma
solução personalizada

Baixa Harmônica, alternativamente no
projeto padrão, com adaptações adicionais
ou como uma solução personalizada

Características Especiais

Compact Drive System com reator de
linha integrado para reduzir as
harmônicas de corrente THDi 32...48 %

Drive System de Baixa Harmônica
com retificador de rede ativo para
reduzir as harmônicas de corrente
THDi < 5 %

Grau de proteção

IP23 padrão do painel
IP54 opcional do painel

Faixa de potência

110 / 90 até 800 / 630 kW

Faixas de tensão




3 AC 380 V -10 % ... 415 V +6 %
3 AC 400 V -10 % ... 415 V +10 %

Frequência da rede

50/60 Hz +/- 5 %

Frequência de saída

0.1…500 Hz

Métodos de controle

Motor Assíncrono:
Motor Síncrono:




3 AC 440 V 10 %
3 AC 480 V 10 %

Torque com carga variável, torque com carga constante,
economia de energia
Motor de imã permanente

Interfaces

Painel de operação na porta do painel, terminais de controle dentro do
painel, terminais de controle podem ser estendidos,
conexão fieldbus através de Ethernet ou Modbus,
registro dos parâmetros através de interface USB no teclado.

Referências

ATV660●●●●●X1

ATV680●●●●●X1

Mais informações

Você pode encontrar informações
detalhadas em “Handbook Altivar Process
ATV660" e em www.schneider-electric.com.

Você irá encontrar informação
detalhada neste documento.
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Drive Systems

ATV680 – Drive Systems de Baixa Harmônica
Drive Systems de Baixa Harmônica como painel para controle de
velocidade de motores assíncronos e síncronos.
Conceito
O ATV680 Drive System de Baixa Harmônica é usado quando o
inversor deve conter um nível de harmônicas particularmente baixo.
Em comparação com a estrutura clássica de circuito de retificadores de rede
ativos, a tecnologia de 3 níveis permite um aumento na frequência de
chaveamento e a redução da carga de corrente ao mesmo tempo. Esta nova
tecnologia atinge um fator de distorção total THD(i) por volta de 2% e assim
cumpre com os requisitos de acordo com a IEEE 519 de TDH(i) < 5%
também em caso de distúrbios na rede.
Adicionalmente, o cos Phi  1 em cada situação de carga ajuda a reduzir a
carga da rede.
A construção modular torna possível adaptar o painel para pedidos
individuais. Isto torna o planejamento simples e permite uma rápida
instalação e comissionamento do inversor.
Equipamento básico
O equipamento básico contém módulos de alimentação ativos e seus
componentes de filtro assim como módulos inversores de frequência,
fusíveis semicondutores, um disjuntor de rede, um filtro dv/dt (a partir de 200
kW) para proteção do motor e barras espaçosas de rede e do motor para
conexão dos cabos de alimentação. O projeto é baseado no padrão de
painéis Spacial SF com um painel operacional gráfico integrado na porta do
painel.
O controle é localizado em um painel espaçoso de controle. Ele possui
dimensões compactas, porém tem espaço suficiente para extensões adicionais
e acessibilidade em caso de manutenção.

Características do dispositivo
Tempo de vida do motor aumentado devido ao conceito de 3 níveis
A tecnologia de 3 níveis do retificador ativo de rede reduz a carga de tensão
no motor significativamente comparado com outros inversores de baixa
harmônica.
A adaptação de deslizamento do link de tensão CC faz uma enorme
contribuição na extensão da vida do motor.

2-level technology

ATV680 with 3-level technology

NHA37113PT.02

Perdas reduzidas pelo conceito de 3 níveis
Em comparação com a estrutura de circuitos clássica dos retificadores
ativos de rede, a frequência de chaveamento é aumentada e a carga de
corrente é reduzida ao mesmo tempo ao se utilizar uma tecnologia de 3
níveis. Assim, as perdas de todo o sistema são significativamente reduzidas.
Dimensões compactas devido ao conceito de 3 níveis
Uma vantagem significativa da tecnologia de 3 níveis se torna clara
quando consideramos as dimensões dos componentes dos filtros
integrados. Devido a frequência de chaveamento aumentada e a
localização interna do canal de ar forçado de refrigeração, as dimensões
do filtro puderam ser diminuídas quase pela metade.

1
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Projeto do painel 400 V
ATV680 – Dados técnicos gerais
 3 AC 380 V -10 % ... 415 V +6 %
Tensão de rede
 3 AC 400 V -10 % ... 415 V +10 %
 3 AC 440 V 10 %
 3 AC 480 V 10 %
50/60 Hz 5 % para TT, TN-C ou TN-S
Outras tensões e topologias de rede sob consulta.
110 % por 60 s por 10 minutos
150 % por 60 s por 10 minutos

Corrente máxima

Normal duty (ND):
Heavy duty (HD):

Temperatura ambiente

-10...+50 °C
(abaixo de 0 °C com aquecimento adicional do painel, acima de +40 °C com
desclassificação)
Você irá encontrar mais informações no capítulo “Temperatura Máxima do
Ambiente”, página 35.

Equipamento Padrão

Sistema de painel Spacial SF em RAL 7035, grau de proteção IP23, painel
gráfico operacional na porta do painel, inversor de frequência incluindo
interruptor principal, reator de linha (32...48 % THDi), terminais de rede e do
motor, entrada de cabos inferior

Interfaces
Personalizações
possíveis

Terminais de controle plugáveis, conexão fieldbus via Ethernet ou Modbus
Grau de proteção IP54
 Corrente de curto circuito (100
kA)
 Base soleira
 Lâmpadas indicativas na porta
 Entrada de cabos
frontal
inferior/superior
 Monitoramento da temperatura do
 Iluminação interna do painel
motor
 Resistência de aquecimento
 Monitoramento da temperatura do
 Chave comutadora "local/remoto"
enrolamento
 Porta Ethernet na porta frontal
 Filtro dv/dt
 Módulo E/S digital e analógica
 Aquecimento do motor
 Módulo de saída a relé
 Disjuntor
 Módulos de comunicação para
 Bobina de subtensão para
vários sistemas fieldbus
disjuntor 230 V
 STO – Parada SIL 3 categoria 0 ou
 Disjuntor 230 V para motor
1
 Desconexão automatizada da rede
 Módulo de exibição frontal (FDM)
 Etiquetas de segurança em
 Cores dos cabos modificadas
linguagem local
 Monitoramento remoto
 Entrada de ar traseira
 Embalagem marítima
 Cor do painel diferente
 Tensões de rede diferentes
 Documentação personalizada
 Projeto sem o disjuntor principal
 Etiquetagem personalizada


Projeto para IT de rede
Contator de motor
 ...
CE, EAC, RCM, ATEX, IEEE 519 (THDi < 5 %), filtro RFI para
segundo "ambiente industrial" C3 integrado



Normas
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Tipo
ATV680C11●4X1
ATV680C13●4X1
ATV680C16●4X1
ATV680C20●4X1
ATV680C25●4X1
ATV680C31●4X1
ATV680C35●4X1
ATV680C40●4X1
ATV680C45●4X1
ATV680C50●4X1
ATV680C56●4X1
ATV680C63●4X1
ATV680C71●4X1
ATV680C80●4X1

Tamanho

1a

2a

3a

4a
5a

Potência do
motor (ND /
HD)

Corrente de
saída (ND /
HD)

Dimensões
Largura

Profundida Altura
de (1)

110 kW / 90 kW
132 kW / 110 kW
160 kW / 132 kW
200 kW / 160 kW
250 kW / 200 kW
315 kW / 250 kW
355 kW / 280 kW
400 kW / 315 kW
450 kW / 355 kW
500 kW / 400 kW
560 kW / 450 kW
630 kW / 500 kW
710 kW / 560 kW
800 kW / 630 kW

211 A / 173 A
250 A / 211 A
302 A / 250 A
370 A / 302 A
477 A / 370 A
590 A / 477 A
660 A / 520 A
730 A / 590 A
830 A / 660 A
900 A / 730 A
1020 A / 830 A
1140 A / 900 A
1260 A / 1020 A
1420 A / 1140 A

600 mm
600 mm
600 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
2000 mm
2000 mm
2600 mm
2600 mm

600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm

2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm
2150 mm

(1) Profundidade total incluindo a alça da porta e a alça do interruptor: 664 mm

NHA37113PT.02
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Expansibilidade
O novo Altivar Process Drive System é o resultado de vários anos de experiência no campo de inversores
eletrônicos. Além disso nós fornecemos opções de expansão especialmente projetadas para uma faixa
variada de aplicações. Nossas fábricas globais certificadas e os times locais de engenharia permitem uma
oferta global.
Personalizações predefinidas
Devido as personalizações predefinidas o Altivar Process Drive System pode ser adaptado
facilmente e rapidamente aos requisitos do cliente. Além disso, isto permite um tempo de
entrega mínimo para um painel individualmente adaptado pronto para ser conectado.
Certamente o Altivar Process Drive System pode também ser pedido em seu projeto
padrão, que já é extensivamente equipado, sem nenhuma personalização.
As personalizações predefinidas são:
 Grau de proteção IP54
 Etiquetas de segurança em língua local
 Base soleira
 Cores de cabos diferentes
 Entrada de cabos superior/inferior
 Monitoramento remoto
 Iluminação interna do painel
 Embalagem marítima
 Resistência de aquecimento
 Tensões de rede diferentes
 Chave comutadora "local/remoto"
 Projeto sem disjuntor principal
 Porta ethernet na porta frontal
 Corrente de curto circuito
 Módulo de E/S digital and analógica
aumentada (100 kA)
 Módulo de saída a relé
 Entrada de ar pela traseira
 Módulos de comunicação para vários
 Painel com cor diferente
sistemas fieldbus
 STO – Parada SIL 3 categoria 0 ou 1
 Documentação personalizada
 Lâmpadas de indicação na porta frontal
 Etiquetagem personalizada
 Monitoramento de temperatura do
 Projeto para rede IT
motor
 Contator de motor
 Monitoramento de temperatura do
 Funções de controle integradas
rolamento






Filtro dv/dt
Aquecedor do motor
Disjuntor
Bobina de subtensão para disjuntor
Disjuntor para motor 230 V



...

Personalizações individuais
Devido ao nosso conhecimento substancial e a alta flexibilidade na
performance de projetos, é possível realizar soluções de sistemas
únicas. Elas são adaptadas individualmente para os requisitos do
cliente.
Personalizações típicas:
 Multi drives (vários inversores de frequência em uma composição de
painéis)
 Sistema de refrigeração diferente
 Sistema de painel diferente
 Dimensões diferentes
 ...
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Designação de
tipo

A designação de tipo dos Sistemas de Acionamento Altivar Process consiste em vários pontos de sinais
(caracteres e figuras). O significado de cada ponto é ilustrado no exemplo seguinte.

ATV
Produto
ATV

Descrição
Altivar

Segmento
680

Drive Systems de Baixa Harmônica

Potência do
inversor
C11…C80

110 / 90 kW … 800 / 630 kW

Tensão da rede
Q4
R4
T4

3 AC 380 V -10 %...415 V +6 % (+10 %)
3 AC 440 V 10 %
3 AC 480 V 10 %

Variável de
projeto
X1

Europe CE

NHA37113PT.02

680

C16

Q4

X1

1
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Drive Systems
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Este capítulo contém os seguintes tópicos:
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Qualidade
Inversores de frequência Altivar usam componentes modernos e soluções para o controle de motores
trifásicos assíncronos e motores trifásicos síncronos. Isto possibilita um projeto extremamente
compacto e recursos de dispositivo amigáveis ao usuário.
O ATV680 inclui uma ponte ativa de entrada e leva a uma corrente de rede senoidal. Então é uma
alternativa aos filtros passivos e ativos.
Componentes de estado da arte, um novo conceito de controle assim como um módulo de filtro topo
de linha reduzem a distorção total de harmônicas THD(i) do inversor de frequência a um valor menor
que 2 ... 5% e desse modo ele cumpre com os requisitos de acordo com as recomendações da IEEE
519 para reduzir as harmônicas de corrente na rede.
Também em caso de operação com carga parcial (a partir de 30% Pn) o ATV680 fornece uma
corrente de rede senoidal com fator de potência cos Phi  1.
Nossos altos padrões de consciência de qualidade a partir dos pedidos básicos na especificação dos
produtos até o desenvolvimento do sistema de refrigeração, do projeto mecânico, do diagrama de
circuito elétrico e das funções individuais até a produção do dispositivo. Este nível de qualidade do
processo também é garantido a longo termo através da garantia de qualidade dos sistemas
correspondentes nos processos individuais empresariais e é cerificado a cada ano por autoridades
independentes de acordo com a DIN EN ISO 9001.
Os Altivar Process Drive Systems cumprem com as normas e regulamentos internacionais relevantes.

Conceito de Sistema ATV680
Os Altivar Process Drive Systems são fabricados de acordo com o projeto selecionado (dispositivo
básico e opcionais) e são entregues como uma unidade de inversor pronta para conectar. Eles
incluem os componentes funcionalmente necessários.

Dependendo das condições locais e dos pedidos na unidade, o projeto básico pode ser
complementado por opções. Opções para o caminho de energia, opções para o controle e operação
assim como opções mecânicas são disponíveis. Todas elas são integradas no painel, mas elas podem
causar uma mudança nas dimensões.
20
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Indicação
CE

O inversor de frequência tem uma indicação CE na placa de classificação. Porém, para alcançar os
limites correspondentes é necessário observar as regulações da instalação, normas superiores e
regionais e diretivas também assim como as diretivas listadas abaixo.
Todos os dispositivos e unidades da engenharia do acionamento elétrico podem causar
interferências eletromagnéticas e de outro modo eles podem ser influenciados por tais
interferências. Portanto, eles são sujeitos a diretiva CEM 2004/108/EC.
Os inversores de frequência têm uma tensão de operação que está claramente na faixa de
50...1000 V AC ou 75...1500 V DC. Portanto eles também estão sujeitos a Diretiva de Baixa
Tensão 2006/95/EC.
Por causa dos filtros CEM que são construídos no inversor de frequência, eles estão em
conformidade com a EM 61800-3 e a EM 61800-5-1.
Inversores de frequência não são considerados como máquinas autônomas de acordo com a Diretiva de
Maquinário 2006/42/EC. Eles devem ser considerados como componentes do sistema de segurança fechado
funcional.

Este produto atende os requisitos CEM de acordo com a norma IEC 61-800-3 se as medidas
descritas neste manual forem implementadas durante a instalação.
Se a composição selecionada (o produto em si, filtros principais, outros acessórios e medidas) não
atenderem os requisitos da categoria C1, a seguinte informação se aplica como ela aparece na IEC
61800-3:

AVISO
INTERFERÊNCIA DE RÁDIO
Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferências de rádio e nesse caso,
medidas suplementares de mitigação podem ser necessárias.
A falha em seguir estas instruções pode resultar em danos ao equipamento.
Regulamentos de instalação









O inversor de frequência tem um filtro RFI para aterramento da rede.
Leve em consideração uma boa conexão HF entre a malha do cabo do motor e o filtro.
Uso de cabos blindados de motor, conexão adequada dos cabos do motor em ambas as
terminações ou colocação adequada em um conduíte metálico, fechado e interconectado.
Em caso de comprimentos de cabo elevado, um filtro dv/dt correspondente é necessário.
Use cabos de controle blindados e conecte-os corretamente.
Aterre o inversor de frequência para proteção humana.
Considere a separação protetiva (PELV) quando preparar os fios de sinal e relés de acoplamento.
Coloque os cabos do motor separados dos outros cabos, especialmente dos fios de sinal.

NOTA: Informações adicionais são dadas no manual de instalação.
Segurança de maquinário
Para a segurança funcional e as categorias de paradas a função “Safe Torque Off (STO)” foi
integrada. Então uma adaptação do inversor a categoria de segurança requerida para a máquina é
possível.
NOTA: Você irá encontrar mais informações sobre esta função no capítulo “Safe Torque Off (STO)”, página
102.
Para todas as opções de segurança selecionáveis a implementação de contatos externos relevantes a
segurança é fornecida. Assim, o Altivar Process não age como um sistema fechado a segurança funcional
em termos de diretivas de Máquina e normas de segurança EN/IEC 61508, ISSO 13849-1 e NF EN 62061.
Isto deve ser levado em conta como um componente em todo caso.

NHA37113PT.02
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Norma CEM de produto para inversores de frequência EN 61800-3
Para inversores de frequência a norma de produto EN/IEC 61800-3 edição 1 e 2são consideradas. Elas
têm prioridade sobre as normas gerais existentes (normas genéricas). Se o inversor é instalado em outro
dispositivo em que outra norma CEM de produto existe, então esta norma é aplicada.
O objetivo da diretiva CEM 2004/108/EEC é a habilidade de instalações elétricas e eletrônicas para
operar satisfatoriamente em seu ambiente eletromagnético sem influenciar o ambiente ou outras cargas.
Assim sendo a norma de produto do inversor de frequência contem ambos os limites para interferências
admissíveis e requisitos necessários para a resistência à interferência.
A norma do inversor de frequência EN 61800-3 cobre o inversor completo desde a alimentação de rede
até o eixo do motor.

BDM: Base-Drive-Module

Inversor básico consistindo em parte de potência e os eletrônicos de controle
(e.g. inversor de frequência – unidade embutida)

CDM: Complete-Drive-Module

Módulo do inversor consistindo em BDM (inversor básico) e extensões, se
existentes (e.g. painel incluindo interruptor principal, disjuntor,
contator de linha, componentes de filtro, terminais de potência, ...)

PDS: Power-Drive-System

Sistema de acionamento consistindo em CDM (módulo inversor) e motor, cabo
do motor, controle loca, transformador, ...
(e.g. o acionamento elétrico de uma máquina)

A diferença em respeito os métodos de venda e a faixa de uso é essencial para lidar com os inversores
de frequência.
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Uso em Ambiente Industrial
A norma refere a essa área de aplicação como “ambiente secundário”. Estas são áreas que são
separadas da rede pública por meio de um transformador próprio.
O usuário deve se assegurar que os componentes de supressão recomendados pelo fabricante
estão sendo usados e que as apresentações do fabricante são observadas. Além disso, o
usuário deve tomar conta que fortes interferências não se encaixam em redes vizinhas de baixa
tensão.
Se a rede vizinha é uma rede pública com áreas residenciais, os limites de 66-56/56/60 dB (μV)
de quase pico se aplicam. Em caso de rede industrial os limites maiores de 79/73/73 db(μV)
podem ser usados.
Além disso, é necessário aumentar a supressão de interferências se outros dispositivos são
influenciados. O operador da planta é responsável por esta melhoria.
Os limites de imunidade são muito mais restritos por causa que eles são baseados em um nível
maior geral de interferências.

Categoria C3
Uso em ambientes industriais
Limites para interferências

Interferências
de condutores
de linha

Radiação

Para inversores com um tamanho 100 A os
limites admissíveis para interferências são
100/86/90-70 dB (μV) quase- pico e 50/60 dB
(μV/m) a uma distância de 10 m (classe A grupo
2).
Para inversores com um tamanho >100 A os
limites admissíveis para interferências são
130/125/115 dB (μV) quase- pico e 50/60 dB
(μV/m) a uma distância de 10 m (classe A grupo
2).

Categoria C4
Uso em ambiente industrial para inversores > 1000 V ou > 400 A.
Para estes inversores não há limites definidos. Um conceito CEM deve ser compilado dentro do
planejamento do projeto.

Rede IT
Em caso de uma rede não aterrada, geralmente não é possível manter estes limites. Filtros
capacitores tornam a detecção de falhas do isolamento difíceis e assim eles interferem no conceito
em uma fonte de alimentação flutuante. Entretanto, filtros que são desenvolvidos especialmente
para IT de rede podem ser utilizados porque eles também causam uma alta redução das
interferências conduzidas em uma rede não aterrada.

NOTA: Os requisitos básicos para a conformidade com os limites relevantes são a observância e
conformação dos requisitos de instalação e a personalização correta do Drive System.

NHA37113PT.02
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Condições da Rede
Tensão da
rede

Os Altivar Process Drive Systems são projetados para redes industriais padrão TT e TN com as
seguintes tensões de rede:





3 AC 380 V -10 % ... 415 V +6 %
3 AC 400 V -10 % ... 415 V +10 %
3 AC 440 V 10 %
3 AC 480 V 10 %

NOTA: Outras tensões e o uso de rede IT ou "Redes corner grounded" são disponíveis sob encomenda.

A tensão de rede deve cumprir com os requisitos de acordo com a IEC 60038 e a EN 50160:
 Desbalanceamento entre fases: < 2 %
 Fator de harmônica total THD(v): < 10 %
 Harmônica simples máxima: < 5 %

NOTA
DESTRUIÇÃO DEVIDA A TENSÃO DE REDE INCORRETA
Antes de ligar e configurar o produto, verifique que o mesmo é aprovado para a tensão da rede.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao equipamento
Comportamento de subtensão
Em caso de quedas da tensão de rede em um curto período de tempo fora das tolerâncias
especificadas, a operação ainda é possível.
Se a tensão de alimentação não retornar dentro do tempo especificado, um desligamento de
subtensão ocorre.

Subtensão de rede

Restrição

-10 % da tensão nominal

Partir o inversor e operação continua possível

-15 % da tensão nominal

Partir o inversor e operação(1) por 10 s por 100 s possível

-20 % da tensão nominal

Operação (1) por menos que 1 s possível

-30 % da tensão nominal

Operação (1) por menos que 0.5 s possível

(1)

(1) Com corrente nominal
Redes não aterradas
O Altivar Process Drive System pode ser preparado para o uso em uma rede não aterrada (rede IT ou
“Redes corner grounded”).
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Interferências de Rádio
Os Altivar Process Drive Systems têm um filtro de interferência de radiofrequência incorporado como
padrão. Este filtro cumpre com os requisitos da categoria “C3 – ambientes industriais” de acordo com
a EN/IEC 61800-3 (no passado: EN 55011 classe A grupo 2).
Este produto cumpre com os requisitos CEM de acordo com a norma IEC 61800-3 se as medidas
descritas neste manual forem implementadas durante a instalação.
Se a composição selecionada (o próprio produto, filtros de rede, outros acessórios e medidas) não
cumprirem os requisitos da categoria C1, a seguinte informação se aplica assim como ela aparece na
IEC 61800-3:

AVISO
INTERFERÊNCIA DE RÁDIO
Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferências de rádio e nesse caso,
medidas suplementares de mitigação podem ser necessárias.
A falha em seguir estas instruções pode resultar em danos ao equipamento.
Impedância de rede / Corrente de Curto circuito
Os Altivar Process Drive Systems são projetados considerando uma corrente de curto circuito
permitida máxima e mínima da alimentação (para valores ver “Dados técnicos” do respectivo
inversor de frequência).
Estes inversores de frequência podem ser projetados para corrente de curto circuito maiores sob
encomenda. Você irá encontrar informações sobre a proteção de curto circuito no capítulo
“Conexão de rede”, página 65.
Taxa de
chaveamento

Os Altivar Process Drive Systems são equipados com um disjuntor para desconectar a tensão de
rede aplicada.
No caso de pedidos frequentes de partida/parada é recomendado realiza-los por meio de entradas de
controle digitais (ou através de barramento serial) diretamente aos eletrônicos do inversor.
Alternativamente a separação da rede pode ser realizada por um disjuntor-motor.
NOTA: Por meio de entradas cerificadas de controle STOA e STOB um “Safe Torque Off” do inversor
considerando a categoria de segurança de acordo com a ISO 13849-1 (e a IEC/EN 61800-5-2). Deste
modo, não é necessário desconectar a alimentação ou o motor.

Controle do Inversor

Taxa de chaveamento ATV680

Comutação externa da tensão de rede

Máx. 60 operações de comutação por hora

Comutação interna da tensão de rede:
 Interruptor principal (padrão)
 Disjuntor (opcional)
 Disjuntor com o motor (opcional)

Máx. 10 operações de comutação por hora
Máx. 10,000 operações de comutação totais

Pedidos de Partida / Parada via entradas
Máx. 60 operações de comutação por hora
digitais com a economia de energia ativa com a
função “Stop and GO”(1)
Pedidos de Partida / Parada via entradas
Arbitrário
digitais sem a economia de energia ativa
com a função “Stop and GO”(1)
Liberar / Travar via entradas STO inputs com a
Máx. 60 operações de comutação por hora
economia de energia ativa com a função “Stop
and GO”(1)
Liberar / Travar via entradas STO inputs sem
Arbitrário
a economia de energia ativa com a função
“Stop and GO”(1)
(1) Tensão de rede comutada externamente via contator (sob encomenda)
NOTA: Os ventiladores do dispositivo são controlados automaticamente dependendo do pedido de
partida/parada
NHA37113PT.02
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Se o estágio de potência é desabilitado involuntariamente, por exemplo, como resultado de
uma falta de energia, erros ou funções, existe a possibilidade de que o motor não é mais
desacelerado de modo controlado.

AVISO
OPERAÇÃO NÃO ANTECIPADA DE EQUIPAMENTO
Verifique que movimentos sem efeitos de frenagem não resultam em condições não seguras.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves, ou
danos ao equipamento.
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Proteção da Planta
Responsabilidade
Todas as recomendações de conexão e observações de planejamento indicadas são para ser
levadas em conta apenas como uma sugestão que devem ser adaptadas para as condições
locais e regulamentos a respeito instalação e uso.
Isto se aplica especialmente as regulações de segurança funcional para maquinas, as regulações
de CEM e as regulações gerais para proteção humana.

Local de
instalação

Os Altivar Process Drive Systems são qualificados para instalação vertical em salas elétricas de
operação assim como em instalações de fabricação.






Observe as distâncias mínimas especificadas. A montagem
dos Drive Systems lado a lado ou de costas um para o outro
é permitida.
Instale o Altivar Process Drive System verticalmente em
um piso não combustível, sólido e livre de vibrações.
Se assegure em cumprir com as condições ambientais.
Se assegura que a troca de ar é suficiente para a dissipação
das perdas de calor durante a operação.

Temperatura do ar na entrada: -10...+50 °C
(14...122 °F) (abaixo de 0 °C (32 °F) com
aquecimento adicional do painel, acima de +40 °C
(104ºF) com desclassificação)

NOTA: Em projeto de painel em IP54 o inversor de frequência ATV680 é qualificado para o grau
de poluição 3 de acordo com a EN 61800-5-1.
NOTA: Mais informações são dadas no manual de instalação.

Este equipamento tem sido projeto para operar fora de qualquer local de risco. Apenas instale
este equipamento em áreas asseguradas e livres de atmosferas de risco.

PERIGO
POTENCIAL PARA EXPLOSÃO
Instale e use este equipamento apenas em locais livres de risco.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.

Velocidade do Motor Aumentada
Com o Altivar Process Drive System é possível controlar a velocidade rotacional do motor de
0.1...500 Hz.

NHA37113PT.02
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Circuito de proteção de Sobretensão
Os circuitos de controle CA e CC devem ser protegidos contra sobretensão.
Use diodos flyback para circuitos de controle CC.
Para circuitos de controle CA, circuitos RC são aconselhados porque eles conseguem reduzir o pico de
sobretensão e o tempo de subida enquanto varistores apenas reduzem o pico de tensão.

NOTA
CIRCUITOS DE CONTROLE NÃO OPERANTES
Verifique que todas as indutâncias como relés, contatores, disjuntores externos, etc. estão
equipados com circuitos de proteção de sobretensão apropriados.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao equipamento.
Disjuntor de Corrente Residual
Inversores de frequência, especialmente aqueles com filtro CEM adicional e cabos blindados de motor,
levam a um aumento de vazamento de corrente contra o terra.
A corrente de vazamento depende de:
•
•
•
•
•

O comprimento do cabo do motor
O tipo de instalação e se o cabo do motor é blindado ou não
A frequência de pulso configurada
O uso de um filtro de interferência de rádio frequência adicional
O aterramento do motor no local de instalação (aterrado ou não aterrado)

Dependendo das condições, a corrente de vazamento da planta com cabos de comprimento elevado
pode ser absolutamente maiores que 100 mA!
A detecção de corrente residual embutida não tem efeito limitador de corrente. Ela ajuda apenas a
proteger o inversor e não é uma proteção humana.
Particularmente por causa de todos os capacitores do filtro de interferência e rádio frequência, um
acionamento não intencional do disjunto de corrente residual pode ocorrer no momento de ligar. Além
disso, as capacitâncias de aterramento podem causar um acionamento incorreto durante a operação. De
outro lado, é possível que o acionamento seja bloqueado por meio de componentes CC que são causados
pela retificação da rede na entrada do inversor.

Corrente direta pode ser introduzida no condutor de proteção do terra deste inversor. Se um
dispositivo de corrente residual (RCD / GFCI) ou um monitor de corrente residual (RCM) é utilizado
para proteção adicional contra contato direto ou indireto, os seguintes tipos específicos devem ser
utilizados:

AVISO
CORRENTE DIRETA PODE SER INTRODUZIDA NO CONDUTOR DE PROTEÇÃO DE TERRA
Use um Dispositivo de Corrente Residual (RCD / GFCI) Tipo B ou um Monitor de Corrente
Residual que seja certificado para o uso com inversores de frequência e é sensível a todos os
tipos de corrente.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou em
danos ao equipamento.
Demais condições para o uso de um dispositivo de corrente residual:




O inversor tem uma corrente de fuga aumentada no momento em que energia é aplicada. Use um
Dispositivo de Corrente Residual (RCD / GFCI) Tipo B ou um Monitor de Corrente Residual, com
um relé de resposta.
Corrente de alta frequência devem ser filtradas.

NOTA: Proteja as outras cargas por meio de um disjuntor de corrente residual separado.
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Reinicio automático
Esta função aumenta a disponibilidade, especialmente para os inversores que não estão integrados
no controle da planta via um sistema de barramento de campo. Dependendo da parametrização, o
inversor de frequência pode automaticamente iniciar novamente após cada ligamento da rede ou
recorrência da rede.

Bloqueio do Inversor de Frequência
Os Sistemas de Acionamento Altivar Process incluem a função de proteção padrão “Safe Torque Off
(STO)”, que ajuda a prevenir nenhuma partida não intencional do motor. Esta função cumpre, quando
corretamente cabeado, a norma de máquina ISSO 13849-1 Nível de performance PL e a norma
IEC/EN 61508 Nível de integridade de segurança SIL 3 para segurança funcional e a norma de
inversores de frequência IEC/EN 61800-5-2.
NOTA: Você irá encontrar mais informações no Manual de Segurança Funcional (EAV64334).

A função de segurança STO (Safe Torque Off) não removem energia do barramento CC. A função de
segurança STO apenas remove a energia do motor. A tensão do barramento CC e a tensão de rede
para o inversor ainda estão presentes.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
 Não use a função de segurança STO para quaisquer outros fins que não a função pretendida.
 Use uma chave apropriada, que não é parte do circuito da função de segurança STO, para
desconectar o inversor da rede.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.

Quando a função de segurança STO é disparada, o estágio de potência é imediatamente desligado.
No caso de aplicações verticais ou forças externas agindo no eixo do motor, você deverá tomar
medidas para trazer o motor a um estado de parada e manter o motor parado quando a função de
segurança STO é usada, por exemplo, utilizando um freio.

AVISO
DESACELERAÇÃO INSULFICENTE OU OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Verifique que utilizar a função de segurança STO não resulta em condições não seguras.
Se uma parada total é necessária em sua aplicação, garanta que o motor vá para uma parada
segura quando a função de segurança STO é utilizada.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos
ao equipamento.



Função Stop and Go
Todos os Altivar Process Systems incluem a função de economia de energia "Stop
and Go". Quando o inversor de frequência recebe um pedido de parada ou
travamento, o próprio consumo é claramente reduzido por meio da redução da tensão
do link CC. Com o próximo pedido de início, o link CC é carregado e o motor pode
partir novamente.
NOTA: Para aplicações onde o atraso de partida de 1...2 s é indesejado, esta função de
economia de energia pode ser desativada.

NHA37113PT.02
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Especificação Geral

Conectando e Desconectando o Motor
Alternativamente ao uso do terminal de controle STO “Safe Torque Off”, um interruptor de
segurança ou um contator de motor pode ser instalado para conectar ou desconectar o motor
– Projeto sob encomenda.
Após a conexão, o motor reinicia por meio da função “Retomada de velocidade”.
Operação Multi-motor
Com o Altivar Process Drive System é possível operar vários motores com uma saída.
Para bombas (bombas centrifugas) e aplicações com ventiladores, entretanto, observe o
seguinte:
• A soma de todas as correntes nominais deve ser menor que a corrente nominal do inversor.
• Um controle diferente de velocidade não é possível.
• O comprimento total do cabo do motor deve ser levado em consideração.
• Não existe a disponibilidade de um alto torque de partida.
• O inversor não fornece proteção de sobrecarga individual para os motores.
• Autotuning não é possível (mas também não é necessário).
• Ativação de motores individuais é apenas permitido quando a corrente de partida permanece
menor que a corrente máxima do inversor.
Operação de Motores ATEX
Se você quiser operar um motor protegido a explosões (ATEX) com este inversor de frequência,
você deve usar a opção “Monitoramento de motor PTC com certificado ATEX”.
NOTA: Você encontrara mais informações sobre a operação de motores ATEX no manual
ATEX (NVE42416).
Este equipamento foi projetado para operar fora de qualquer área de risco. Apenas instale este
equipamento em áreas seguras e livres de atmosferas explosivas.

PERIGO
POTENCIAL PARA EXPLOSÕES
Instale e use este equipamento apenas em locais livre de riscos.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.
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Capítulo 3
ATV680●●●●4X1
O que está neste capítulo?
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Tópico
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ATV680●●●●4X1

Descrição
Inversor de Frequência ATV680 em Projeto de Painel para Rede de 400 V
Componentes de potência:
 Terminais de conexão da rede
 Interruptor geral
 Fusíveis semicondutores
 Filtro de energia limpa com filtro CEM
 Módulo(s) Active Front End
 Módulo(s) inversores
 Filtro(s) dv/dt opcional no tamanho 1a)
 Terminais para conexão do motor
Projeto:
 Painel autoportante
 Painel de controle integrado
 Grau de proteção IP23
 Refrigeração forçada
 -10...+50 °C
(abaixo de 0 °C com aquecimento adicional do
painel, acima de +40 °C com desclassificação)
 Painel gráfico operacional na porta do painel
Escopo de entrega:
 ATV680 Drive System de Baixa Harmônica
 Instruções multilíngue
 CD-ROM de documentação com instruções de
parametrização, instruções de barramento de
campo,
software
de
operação
e
parametrização, ...
 Planos do painel consistindo em diagrama de
circuitos, tabela de conexão de terminais, lista de
materiais e desenhos do projeto
 Embalagem de transporte
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ATV680●●●●4X1

Dados Técnicos Gerais
Entrada
Tensão nominal Un

para TT, TN-C ou TN-S:
 3 AC 380 V -10 % ... 415 V +6 %
 3 AC 400 V -10 % ... 415 V +10 %
 3 AC 440 V 10 %
 3 AC 480 V 10 %
Outras tensões e topologias de rede sob encomenda

Frequência nominal fn

50 / 60 Hz 5 %

Distorção harmônica total

≤ 5 % (em carga nominal e tensão de rede senoidal)

Fator de potência cos Phi

> 0.99 (em 30...120 % de carga)

Categoria de sobretensão

Categoria III de acordo com a EN 50178

Saída
Método de controle

Tensão
Sobrecarga
Frequência de pulso
Frequência
Proteção de curto circuito
Precisão de velocidade

Torque com carga variável, torque com carga
constante, economia de energia
Motor síncrono:
Motor de imã permanente
3 AC 0...100 % tensão de rede
Normal Duty (ND): 110 % por 60 s por 10 minutos
Heavy Duty (HD): 150 % por 60 s por 10 minutos
2.5 kHz, ajustável entre 2...8 kHz
0.1...500 Hz
Falhas de curto circuito e aterramento são lidadas pela função de
sobrecorrente e desligamento da saída.
Modo V/f:
frequência de escorregamento
VC sem feedback:
0.3 x frequência de escorregamento
Motor assíncrono:

Força mecânica
Vibrações mecânicas

De acordo com a IEC/EN 60068-2-6
1.5 mm a 3...10 Hz, 0.6 g a 10...200 Hz
(3M3 de acordo com a IEC/EN 60721-3-3)

Choque mecânico

De acordo com a IEC/EN 60068-2-27 4 g por 11 ms
(3M2 de acordo com a IEC/EN 60721-3-3)

Condições ambientais
Temperatura do ambiente

-10...+50 °C
(abaixo de 0 °C com aquecimento do painel
adicional, acima de +40 °C com desclassificação)
3K3 de acordo com a IEC/EN 60721-3-3

Temperatura de
Estoque / Transporte

-25...+70 °C

Grau de proteção

Porta fechada IP23 (opcional de IP54)
Porta aberta
IP2x
Classe de ambiente / Humidade Classe 3K3 de acordo com a IEC/EN 60721-3-3 / sem condensação
dentro do painel, máx. 95 % humidade relativa
Altitude

Poluição permitida

Classe de proteção

NHA37113PT.02

Até 1000 m sem a necessidade de desclassificação
1000...2000 m desclassificação de 1 % / 100 m (para todos os tipos de
rede)
2000...3800 m desclassificação de 1 % / 100 m (apenas para TT/TN,
IT)
3800...4800 m desclassificação de 1 % / 100 m (apenas TT/TN)
Grau de poluição para IP23: 2 de acordo com a EN 61800-5-1
Grau de poluição para IP54 (opcional): 3 de acordo com a EN
61800-5-1 Classificação química / mecânica:
3C3 e 3S3 de acordo com a EN 60721-3-3
Classe 1 de acordo com a EN 61800-5-1
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Segurança funcional
Segurança funcional do
inversor

A função "Safe Torque Off" (STO) permite um desligamento
controlado assim como um desligamento da fonte de alimentação
quando em parada completa.
Isto também ajuda a prevenir qualquer início não intencional do
motor de acordo com a ISO 13849-1, nível de performance PL e, de
acordo com a IEC/EN 61508 nível de integridade de segurança SIL
3 e IEC/EN 61800-5-2.

Tempo de resposta

 100 ms em STO (Safe Torque Off)

Normas
Normas básicas

Os dispositivos são projetados, construídos e testados com base na
EN 61800- 2, EN 61800-3, EN 61800-5-1 e EN 60204-1.

Imunidade CEM

De acordo com EN 61800-3, ambiente secundário (EN 61000-42; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6)

Emissão CEM

De acordo com a norma de produto EN 61800-3, ambiente secundário,
categoria C3

Isolamento

Isolamento galvânico do circuito de controle de acordo com a EN
61800- 5-1 PELV (Protective Extra Low Voltage – Proteção de
tensão extra baixa)
CE, EAC, ATEX, IEEE 519 (THDi < 5%), EN 61800, filtro
RFI para "ambiente industrial" secundário C3 integrado

Normas

Grau de proteção
O projeto padrão do Altivar Process Drive System cumpre com o grau de proteção IP23. Isto fornece
refrigeração otimizada para os módulos do inversor de frequência integrados e todos os componentes
de potência assim como máxima compacidade ao mesmo tempo.

Projeto padrão do painel em IP23
Para refrigeração otimizada do Altivar Process Drive
System, todos os componentes da parte de potência são
arranjados no canal de ar de refrigeração principal.
A entrada do ar de refrigeração é realizada através de uma
grade na área inferior da porta do painel.
O ventilador interno, que é em um canal de ar separado,
fornece a refrigeração da parte de potência. A saída de ar é
realizada através da parte superior do painel.
As perdas de calor da parte de controle são exauridas por
um ventilador na porta do painel.
1 Grade de entrada de ar (sem tapete de filtro) para a parte
de controle e a parte de potência
2 Reator de linha
3 Ventiladores para a parte de potência
4 Módulo retificador
5 Módulo inversor
6 Filtro dv/dt (a partir de 355 kW integrado como padrão)
7 Saída de ar através de grade metálica com proteção de
respingos de água
8 Saída de ar (sem tapete de filtro) com ventiladores para a
parte de controle
Temperatura do ar na entrada: -10...+50 °C
(abaixo de 0 °C com aquecimento
adicional do painel, acima de +40 °C
com desclassificação)

NOTA: Para detalhes sobre o grau de proteção IP54 veja o capítulo “Grau de proteção IP54”,
página 94.
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Conceito de
refrigeração

Controle/monitoramento dos ventiladores
Os ventiladores da parte de potência assim como os ventiladores na porta do painel são otimizados em
controle de energia dependendo da operação. Ligar e desligar os ventiladores é derivado a partir dos
pedidos de partida/parada.
Os ventiladores na parte de potência são equipados com monitoramento de velocidade e os
ventiladores na porta do painel incluem monitoramento de corrente e isto ajuda a proteger o Altivar
Process Drive System. Se uma dessas unidades de monitoramento dispara, uma mensagem de aviso é
gerada.
Além disso, as horas operacionais de todos os ventiladores podem ser monitoradas e uma mensagem
de aviso pode ser disparada quando o limite configurado é excedido.

Proteção de sobre temperatura
A temperatura da parte de potência é monitorada a todo o tempo. Em caso de sobre
temperatura a frequência do pulso ou a energia são automaticamente reduzidos.
A temperatura da parte de controle é monitorada com um termostato. Quanto a temperatura
configurada é excedida, uma mensagem de aviso é gerada. Apenas em caso de refrigeração
insuficiente o inversor é necessariamente desligado.

Temperatura ambiente máxima
Dependendo da frequência de pulso escolhida e da temperatura ambiente máxima, uma redução de
potência é necessária. Isto pode ser determinado por meio dos seguintes diagramas:
Redução de potência de acordo com a temperatura do ambiente e a frequência de pulso e
a frequência de saída
Normal Duty ND

Heavy Duty HD

Observe as seguintes diretrizes:






No caso de frequência de saída maiores que 125 Hz, a frequência de pulso é aumentada
automaticamente. Então, a frequência de pulso é aumentada para 4kHz quando a frequência de
saída é 200 Hz, por exemplo. Consequentemente, uma desclassificação de 8% em no máximo
40°C deve ser considerada.
Devida a redução da corrente de saída a capacidade de sobrecarga do Altivar Process Drive
System é reduzida.
Em frequências de pulso maiores o comprimento permitido do cabo do motor é reduzido (veja a
página 70).
Para a potência total no eixo o tamanho do motor não deve ser maior que uma classificação acima
do que a do inversor

NOTA: Se a temperatura ambiente é muito alta, a frequência de pulso é automaticamente reduzida, o
que ajuda a prevenir uma sobrecarga do inversor (exceto em caso de operação com filtro sinus).
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Especificação
Dados técnicos ATV680C11●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor Pn

Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 22 kA)
Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi(2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
por 60 s por 10 minutos
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

ATV680C11●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
110 kW
90 kW
110 kW
90 kW
132 kW
110 kW
211 A
173 A
232 A
260 A
175 A
159 A
175 A
121 kVA
121 kVA
145 kVA
<5%

Un 400, 440, 480 V 250 A gG
230 A / 2 kA
Un 400, 440, 480 V

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

144 A
132 A
147 A
100 kVA
100 kVA
123 kVA

250 A gG
200 A / 2 kA

250 A aR
0.965
4220 W
560 W
400 kg
445 kg

3480 W
470 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito nominal Iscc

Parte de potência 1160 m3/h
Parte de controle 140 m3/h
70 dB(A)
Mínima (3) 3 kA
Máxima (4) 50 kA (100 ms)

Conexão de rede e do motor (5)
1x (3x 120 mm²) ou
1x (3x 95 mm²)
2x (3x 50 mm²)
2x (3x 240 mm²) ou 3x (3x 120 mm²) ou
Seção transversal máxima do cabo (6)
Cabo
4x (3x 95mm²)
Entrada do cabo (7) máx. 360 mm
Terminais por fase
4x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dimensões para Tamanho 1a IP23

Vista Interior para Tamanho 1a em IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:
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Grau de proteção IP54
Base soleira para painel padrão



Painel de conexão de cabos por
cima/baixo
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Dados técnicos ATV680C13●4X1
Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor Pn

Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 35 kA)
Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi(2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
por 60 s por 10 minutos
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Un 400, 440, 480 V

Un 400, 440, 480 V

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

ATV680C13●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
132 kW
110 kW
132 kW
110 kW
160 kW
132 kW
250 A
211 A
275 A
317 A
208 A
190 A
211 A
144 kVA
145 kVA
175 kVA
<5%
300 A gG
280 A / 3 kA

174 A
159 A
175 A
121 kVA
121 kVA
145 kVA

300 A gG
240 A / 3 kA

315 A aR
0.965
5110 W
660 W
400 kg
445 kg

4200 W
540 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar

Parte de potência
Parte de controle

Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito nominal Iscc

Mínima (3)
Máxima (4)

1160 m3/h
140 m3/h
70 dB(A)
3,5 kA
50 kA (100 ms)

Conexão de rede e do motor (5)
1x (3x 150 mm²) ou 1x (3x 120 mm²)
2x (3x 70 mm²)
ou 2x (3x 50 mm²)
Seção transversal máxima do cabo (6)
Cabo 2x (3x 240 mm²) ou 3x (3x 120 mm²)
Entrada do cabo (7) máx. 360 mm
Terminais por fase
4x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dimensões para Tamanho 1a IP23

Vista interior para Tamanho 1a IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:

Grau de proteção IP54


Base soleira para painel padrão

NHA37113PT.02

Painel de conexão de cabos
por cima/baixo
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Dados técnicos ATV680C16●4X1
Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor Pn

Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 35 kA)
Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi (2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

ATV680C16●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
132 kW
Un = 400V 160 kW
Un = 440V 160 kW
132 kW
Un = 480V 180 kW
160 kW
250 A
302 A
por 60 s por 10 minutos 332 A
375 A
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

252 A
229 A
236 A
174 kVA
174 kVA
196 kVA
<5%

Un 400, 440, 480 V

315 A gG
315 A / 3 kA

Un 400, 440, 480 V

400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
6400 W
820 W
400 kg
445 kg

208 A
190 A
211 A
144 kVA
145 kVA
175 kVA

300 A gG
280 A / 3 kA

5100 W
650 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar

Parte de potência
Parte de controle

Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito nominal Iscc

Mínima (3)
Máxima (4)

1160 m3/h
140 m3/h
69 dB(A)
4 kA
50 kA (100 ms)

Conexão de rede e do motor (5)
1x (3x 185 mm²) ou 1x (3x 150 mm²)
2x (3x 95 mm²)
ou 2x (3x 70 mm²)
Seção transversal máxima do cabo (6)
Cabo 2x (3x 240 mm²) ou 3x (3x 120 mm²)
Entrada do cabo (7) máx. 360 mm
Terminais por fase
4x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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Dimensões para Tamanho 1a IP23

Vista Interior para Tamanho 1a IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:
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Grau de proteção IP54
Base soleira para painel padrão



Painel de conexão de cabos por
cima/baixo
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Dados técnicos ATV680C20●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor Pn

Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 35 kA)
Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi (2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
por 60 s por 10 minutos
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

ATV680C20●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
200 kW
160 kW
200 kW
160 kW
220 kW
180 kW
370 A
302 A
407 A
453 A
313 A
285 A
287 A
217 kVA
217 kVA
239 kVA
<5%

Un 400, 440, 480 V

400 A gG
400 A / 4 kA

Un 400, 440, 480 V

2x 250 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
7890 W
940 W
700 kg
755 kg

252 A
229 A
236 A
174 kVA
174 kVA
196 kVA

355 A gG
330 A / 4 kA

6450 W
770 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar

Parte de potência
Parte de controle

Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito nominal Iscc

Mínima (3)
Máxima (4)

2320 m3/h
280 m3/h
73 dB(A)
5.5 kA
50 kA (100 ms)

Conexão de rede e do motor (5)
2x (3x 120 mm²) ou 1x (3x 185 mm²)
3x (3x 70 mm²)
ou 2x (3x 95 mm²)
Seção transversal máxima do cabo (6)
Cabo 2x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²)
Entrada do cabo (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
4x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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Dimensões para Tamanho 2a IP23

Vista Interior para Tamanho 2a IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:

Grau de proteção IP54


Base soleira para painel padrão
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Painel de conexão de cabos
por cima/baixo
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Dados técnicos ATV680C25●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor Pn

Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)
Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi (2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
por 60 s por 10 minutos
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

ATV680C25●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
250 kW
200 kW
250 kW
200 kW
280 kW
220 kW
477 A
370 A
525 A
555 A
389 A
354 A
363 A
270 kVA
270 kVA
302 kVA
<5%

Un 400, 440, 480 V

500 A gG
500 A / 5 kA

Un 400, 440, 480 V

2x 315 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
9910 W
1160 W
700 kg
755 kg

313 A
285 A
287 A
217 kVA
217 kVA
239 kVA

400 A gG
400 A / 5 kA

7870 W
920 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar

Parte de potência
Parte de controle

Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito nominal Iscc

Mínima (3)
Máxima (4)

2320 m3/h
280 m3/h
73 dB(A)
7 kA
50 kA (100 ms)

Conexão de rede e do motor (5)
2x (3x 150 mm²) ou 2x (3x 120 mm²)
3x (3x 95 mm²)
ou 3x (3x 70 mm²)
Seção transversal máxima do cabo (6)
Cabo 2x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²)
Entrada do cabo (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
4x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C31●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor Pn

Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)
Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi (2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

ATV680C31●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
250 kW
Un = 400V 315 kW
Un = 440V 315 kW
250 kW
Un = 480V 355 kW
280 kW
590 A
477 A
por 60 s por 10 minutos 649 A
716 A
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

491 A
446 A
461 A
340 kVA
340 kVA
383 kVA
<5%

Un 400, 440, 480 V

630 A gG
630 A / 6 kA

Un 400, 440, 480 V

2x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
13060 W
1560 W
700 kg
755 kg

389 A
354 A
363 A
270 kVA
270 kVA
302 kVA

500 A gG
500 A / 6 kA

9890 W
1140 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar

Parte de potência
Parte de controle

Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito nominal Iscc

Mínima (3)
Máxima (4)

2320 m3/h
280 m3/h
70 dB(A)
8 kA
50 kA (100 ms)

Conexão de rede e do motor (5)
2x (3x 185 mm²) ou 2x (3x 150 mm²) ou
3x (3x 120 mm²)
3x (3x 120 mm²)
Seção transversal máxima do cabo (6)
Cabo 2x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²)
Entrada do cabo (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
4x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C35●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C35●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
280 kW
Un = 400V 355 kW
Un = 440V 355 kW
280 kW
Un = 480V 400 kW
315 kW
660 A
520 A
por 60 s por 10 minutos
726 A
780 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

436 A
396 A
409 A
302 kVA
302 kVA
340 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

553 A
503 A
519 A
383 kVA
383 kVA
432 kVA

Un 400, 440, 480 V

800 A gG
700 A / 7 kA

Un 400, 440, 480 V

3x 315 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
13970 W
1570 W
1150 kg
1220 kg

630 A gG
580 A / 7 kA

10990 W
1240 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

3480 m3/h
420 m3/h
75 dB(A)
11 kA
50 kA (100 ms)

3x (3x 150 mm²) ou 2x (3x 185 mm²) ou
6x (3x 95 mm²)
3x (3x 120 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 3x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²) ou
cabo (6)
6x (3x 120 mm²)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 360 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
6x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C40●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C40●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
315 kW
Un = 400V 400 kW
Un = 440V 400 kW
315 kW
Un = 480V 450 kW
355 kW
730 A
590 A
por 60 s por 10 minutos
803 A
885 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

491 A
446 A
461 A
340 kVA
340 kVA
383 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

620 A
563 A
581 A
429 kVA
429 kVA
483 kVA

Un 400, 440, 480 V

800 A gG
780 A / 8 kA

Un 400, 440, 480 V

3x 315 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
15850 W
1800 W
1150 kg
1220 kg

630 A gG
630 A / 8 kA

12300 W
1400 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

3480 m3/h
420 m3/h
75 dB(A)
11 kA
50 kA (100 ms)

3x (3x 185 mm²) ou 3x (3x 120 mm²) ou
4x (3x 120 mm²)
4x (3x 95 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 3x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²) ou
cabo (6)
6x (3x 120 mm²)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 360 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
6x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C45●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C45●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
355 kW
Un = 400V 450 kW
Un = 440V 450 kW
355 kW
Un = 480V 500 kW
400 kW
830 A
660 A
por 60 s por 10 minutos
913 A
990 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

553 A
503 A
519 A
383 kVA
383 kVA
432 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

697 A
634 A
646 A
483 kVA
483 kVA
537 kVA

Un 400, 440, 480 V

1000 A gG
900 A / 9 kA

Un 400, 440, 480 V

3x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
18210 W
2060 W
1150 kg
1220 kg

800 A gG
720 A / 9 kA

13960 W
1560 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

3480 m3/h
420 m3/h
75 dB(A)
13 kA
50 kA (100 ms)

4x (3x 150 mm²) ou 3x (3x 150 mm²) ou
5x (3x 120 mm²)
4x (3x 95 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 3x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²) ou
cabo (6)
6x (3x 120 mm²)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 360 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
6x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C50●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C50●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
400 kW
Un = 400V 500 kW
Un = 440V 500 kW
400 kW
Un = 480V 560 kW
450 kW
900 A
730 A
por 60 s por 10 minutos
990 A
1095 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

620 A
563 A
581 A
429 kVA
429 kVA
483 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

775 A
704 A
723 A
537 kVA
537 kVA
601 kVA

Un 400, 440, 480 V

1000 A gG
1000 A / 10 kA

Un 400, 440, 480 V

3x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
20800 W
2400 W
1150 kg
1220 kg

800 A gG
800 A / 10 kA

15830 W
1780 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

3480 m3/h
420 m3/h
75 dB(A)
13 kA
50 kA (100 ms)

4x (3x 185 mm²) ou 3x (3x 185 mm²) ou
5x (3x 120 mm²)
4x (3x 120 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 3x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²) ou
cabo (6)
6x (3x 120 mm²)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 360 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
6x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C56●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C56●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
450 kW
Un = 400V 560 kW
Un = 440V 560 kW
450 kW
Un = 480V 630 kW
500 kW
1020 A
830 A
por 60 s por 10 minutos
1122 A
10245 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

697 A
634 A
646 A
483 kVA
483 kVA
537 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

868 A
789 A
813 A
601 kVA
601 kVA
676 kVA

Un 400, 440, 480 V

1250 A gG
1100 A / 11 kA

Un 400, 440, 480 V

4x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
22300 W
2500 W
1450 kg
1530 kg

1000 A gG
900 A / 11 kA

17480 W
1930 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

4640 m3/h
560 m3/h
77 dB(A)
15 kA
50 kA (100 ms)

4x (3x 185 mm²) ou 4x (3x 150 mm²) ou
5x (3x 120 mm²)
5x (3x 120 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 5x (3x 240 mm²) ou 6x (3x 185 mm²)
cabo (6)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 760 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
8x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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ATV680●●●●4X1

Dados técnicos ATV680C63●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C63●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
500 kW
Un = 400V 630 kW
Un = 440V 630 kW
500 kW
Un = 480V 710 kW
560 kW
1140 A
900 A
por 60 s por 10 minutos
1254 A
1350 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

775 A
704 A
723 A
537 kVA
537 kVA
601 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

971 A
883 A
912 A
673 kVA
673 kVA
758 kVA

Un 400, 440, 480 V

1250 A gG
1250 A / 12 kA

Un 400, 440, 480 V

4x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
25630 W
2930 W
1450 kg
1530 kg

1000 A gG
1000 A / 12 kA

19560 W
2160 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

4640 m3/h
560 m3/h
77 dB(A)
15 kA
50 kA (100 ms)

4x (3x 240 mm²) ou 4x (3x 185 mm²) ou
5x (3x 185 mm²) ou 5x (3x 120 mm²)
6x (3x 120 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 5x (3x 240 mm²) ou 6x (3x 185 mm²)
cabo (6)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 760 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
8x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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Dimensões para Tamanho 4a IP23

Vista Interior para Tamanho 4a IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:

Grau de proteção IP54


Base soleira para painel padrão
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Dados técnicos ATV680C71●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C71●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
560 kW
Un = 400V 710 kW
Un = 440V 710 kW
560 kW
Un = 480V 800 kW
630 kW
1260 A
1020 A
por 60 s por 10 minutos
1386 A
1530 A

Potência aparente nominal Sn

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

Harmônico de corrente THDi

Perdas de calor em In
Peso

868 A
789 A
813 A
601 kVA
601 kVA
676 kVA

<5%

(2)

Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In

1094 A
995 A
1028 A
758 kVA
758 kVA
854 kVA

Un 400, 440, 480 V

1600 A gG
1400 A / 14 kA

Un 400, 440, 480 V

5x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
28230 W
3230 W
1950 kg
2045 kg

1250 A gG
1100 A / 14 kA

21850 W
2450 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

5800 m3/h
700 m3/h
78 dB(A)
18 kA
50 kA (100 ms)

5x (3x 185 mm²) ou 4x (3x 185 mm²) ou
6x (3x 150 mm²)
5x (3x 150 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 6x (3x 240 mm²) ou 8x (3x 150 mm²)
cabo (6)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 760 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
10x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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Dimensões para Tamanho 5a IP23

Vista Interior para Tamanho 5a IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:
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Dados técnicos ATV680C80●4X1

Tipo
Dados nominais
Classificação típica de motor
Pn
Corrente nominal de saída In
Corrente máxima IMAX
Entrada
Corrente nominal de entrada Iin
(com Iscc = 50 kA)

ATV680C80●4X1
Normal Duty ND
Heavy Duty HD(1)
630 kW
Un = 400V 800 kW
Un = 440V 800 kW
630 kW
Un = 480V 900 kW
710 kW
1420 A
1140 A
por 60 s por 10 minutos
1562 A
1710 A

Potência aparente nominal Sn

Harmônico de corrente THDi (2)
Proteção de cabos acima
Fusível
Disjuntor Itherm / Imagn
Proteção de curto circuito interna
Fusível
Características
Eficiência em In
Perdas de calor em In
Peso

Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V
Un = 400V
Un = 440V
Un = 480V

1227 A
1115 A
1150 A
850 kVA
850 kVA
956 kVA
<5%

Un 400, 440, 480 V

1600 A gG
1600 A / 16 kA

Un 400, 440, 480 V

5x 400 A aR

Perdas totais
Apenas parte de controle
Líquido
Bruto

0.965
32580 W
3780 W
1950 kg
2045 kg

971 A
883 A
912 A
673 kVA
673 kVA
758 kVA

1250 A gG
1250 A / 16 kA

24580 W
2780 W

Condições do Ambiente
Fluxo de ar
Nível de pressão sonora
Corrente de curto circuito
nominal Iscc
Conexão de rede e do motor (5)

Parte de potência
Parte de controle
Mínima (3)
Máxima (4)

5800 m3/h
700 m3/h
78 dB(A)
20 kA
50 kA (100 ms)

4x (3x 240 mm²) ou
5x (3x 185 mm²) ou
6x (3x 120 mm²)
Seção transversal máxima do
Cabos 6x (3x 240 mm²) ou 8x (3x 150 mm²)
cabo (6)
Entrada de cabos da rede (7) máx. 760 mm
Entrada de cabos do motor (7) máx. 760 mm
Terminais por fase
10x M12
(1) Para operação em Heavy Duty HD o parâmetro operacional [Classificação Dupla]
deve estar configurado
para [Classificação Alta]
( veja o manual de programação EAV64318).
(2) Para detalhes veja a tabela no capítulo “Harmônicos de corrente de rede / Distorção da Tensão de Rede”,
página 67.
(3) Corrente de curto circuito da rede mínima
(4) Corrente de curto circuito permitida quando o fusível ou disjuntor especificado é instalado
(5) Você encontrará mais informações no capítulo “Conexão de rede”, página 65 e no capítulo “Conexão do
motor”, página 68.
(6) Maiores seções transversais de conexão são possíveis com um painel de conexão separado.
(7) Largura máxima possível dos cabos conectados próximos um do outro no painel
Cabo típico
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6x (3x 185 mm²)
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Dimensões para Tamanho 5a IP23

Vista Interior para Tamanho 5a IP23

NOTA: As seguintes personalizações alteram as dimensões totais:
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Diagrama de Circuito
O diagrama a seguir mostra o cabeamento típico do inversor de frequência que pode ser
requerido para proteção da planta ou do dispositivo, dependendo do uso:

ATV680
FUSE/CB
MS
T01
MF
Filtro de energia
limpa
LC
AIC
INV
FC

CTRL
A01
X200 / X205
M11

64

Altivar Process Drive Systems
Fusíveis externos ou disjuntores para proteger o cabo principal
Disjuntor principal integrado, bloqueável na posição aberta
Transformador de controle 400 / 230 V AC
Fusíveis aR para desligamento por curto circuito se o dispositivo eletrônico
não funcionar corretamente
Filtro de Energia Limpa com filtro CEM integrado
Filtro “choke"
Módulo(s) de conversor de alimentação ativa
Módulo(s) inversores
Filtro dv/dt para reduzir a carga de tensão do
motor (em alguns tipos o “filtro dv/dt” já é
integrado)
Painel de controle com o bloco de controle e demais componentes de controle
Terminais de controle no bloco de controle
Terminais de controle no painel de controle
Ventilador na porta do painel
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Conexão de Rede
Dimensionamento para os Cabos de Alimentação
O Altivar Process Drive Systems inclui fusíveis semicondutores como padrão. Estes fusíveis são
para o caso em que os mecanismos eletrônicos de proteção do inversor não funcionarem. Então
eles são uma proteção secundária do inversor.
O Altivar Process Drive Systems se protege, assim como os cabos de rede e do motor, contra
sobrecarga térmica. Os fusíveis ou disjuntores especificados (com liberação magnética) devem ser
instalados acima para proteger os cabos da rede contra curto circuito.
Os valores recomendados para o dimensionamento das seções transversais dados no capítulo
“Dados Técnicos” são valores de referência para cabos de alimentação de cobre com vários núcleos
montados em ar na máxima temperatura ambiente de 40°C. Observe as diferentes condições de
ambiente e os regulamentos locais.
Tipos recomendados de cabos de alimentação
Cabo trifásico com condutores em formato de setores e condutor protetivo reduzido
NOTA: Verifique que o condutor PE cumpre com os requisitos de acordo com a IEC
61439-1.

Cabo trifásico com condutores redondos e condutor protetivo reduzido.
NOTA: Verifique que o condutor PE cumpre com os requisitos de acordo com a
IEC 61439-1.

NOTA: As seções de cabos recomendadas são dadas nos dados técnicos do respectivo Altivar
Process Drive System (a partir da página 36).

AVISO
SOBRECARGA POR CAUSA DE CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA ALIMENTAÇÃO DE REDE
 Instale fusíveis ou disjuntores adequados acima da rede
 Ao classificar os disjuntores acima e a seção transversal e o comprimento dos cabos principais,
leve em conta a corrente de curto circuito especificada disponível.
 Se o curto circuito necessário não é disponível, aumente a potência do transformador.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves, ou
danos ao equipamento.
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Proteção de Sobrecorrente e Curto Circuito
A figura a seguir ilustra a proteção de sobrecorrente e a proteção de curto circuito no lado da entrada.

ATV
FUSE
CB
MS
MF
Filtro de energia
limpa
LC
AIC

Altivar Process Drive Systems
Fusível externo para proteção do cabo de alimentação
Disjuntor externo para proteção do cabo de alimentação (alternativamente ao FUSE)
Disjuntor principal integrado, bloqueável na posição aberta
Fusíveis aR para desligamento por curto circuito se o dispositivo eletrônico
não funcionar corretamente
Filtro de Energia Limpa com filtro CEM integrado
Filtro “choke"
Módulo(s) de conversor de alimentação ativa

O Altivar Process Drive Systems inclui fusíveis semicondutores como padrão. Estes fusíveis são para o
caso em que os mecanismos eletrônicos de proteção do inversor não funcionarem. Então eles são uma
proteção secundária do inversor.
NOTA: Se o fusível principal queimar, o inversor já tem um dano primário. Portanto, trocar os fusíveis
queimados e ligar o inversor novamente sem nenhuma verificação não é efetivo.
NOTA: A proteção de sobrecorrente é dada nos dados técnicos respectivos a cada Altivar Process
Drive System (a partir da página 36).
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Harmônicas de Corrente da Rede / Distorção da Tensão da Rede
Devido ao uso de diodos retificadores na entrada de um inversor convencional, harmônicas ocorrem
na corrente da rede que levam a uma distorção de tensão na alimentação.
Os ATV680 Drive Systems de Baixa Harmônica são equipados módulo ativo de alimentação. Deste
modo, as harmônicas de corrente típicas do inversor de frequência não ocorrem mais.
A tecnologia de 3 níveis dentro do ATV680 Drive System de Baixa Harmônica atinge uma distorção de
harmônicas total THD(i) de cerca de 2% e assim cumpre com os requisitos de acordo com a IEEE 519
de THD(i) < 5% também em caso de distúrbios na rede. Esta baixa distorção de harmônicas total
THD(i) é alcançada durante a operação de alimentação da rede assim como durante a operação
regenerativa.
O cos Phi  1 é alcançado em cada situação de carga (a partir de 30 % Pn) e, adicionalmente, ajuda a
reduzir a carga da rede.
Esta tabela representa os valores típicos das harmônicas de corrente individuais na operação com os
ATV680 Drive Systems de Baixa Harmônica.

Modo de
operação

Harmônicas de corrente em % (1)
H49

THD

Motor

100 1.29 1.05 0.38 0.21 0.20 0.19 0.34 0.19 0.11 0.09 0.15 0.12 0.19 0.18 0.07 0.04

H1

H5

H7

H11 H13

H17 H19 H23

H25 H29 H31

H35

H37 H41

H43 H47

2.2

Gerador

100 1.26 0.78 0.39 0.33 0.69 0.60 0.28 0.40 0.22 0.22 0.16 0.20 0.18 0.09 0.04 0.04

2.1

(1) Os valores são válidos para operação em carga nominal e tensão de rede senoidal.
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Conexão do Motor
Atribuição do Motor
Todos os Altivar Process Drive Systems incluem a função “Classificação dupla”. Isto habilita o uso dos
inversores com baixa sobrecarga “Normal Duty” (tipicamente bombas e ventiladores) e, por outro lado,
também o uso com requisitos aumentados a respeito da capacidade de sobrecarga, torque inicial,
impactos de carga e performance de controle “Heavy Duty” (e.g. compressores, misturadores,
sopradores rotativos, ...).
Você pode selecionar a capacidade de potência/sobrecarga desejada com o parâmetro [Classificação
dupla]
. Ao mudar este parâmetro, todos os parâmetros relevantes são adaptados para a
propriedade selecionada. Por exemplo, os parâmetros para a potência do motor e a corrente do motor
são modificados de acordo.
No caso da configuração em HD – Heavy Duty [Classificação alta]
a capacidade de
sobrecarga e a sobrecarga máxima de corrente são aumentadas. Mas ao mesmo tempo a potência
nominal do motor e corrente continua de saída do inversor são reduzidas. Então você deve selecionar
um tipo de dispositivo maior para a mesma potência de motor.

Exemplo para ATV680C13Q4X1:

Normal Duty ND:

Heavy Duty HD:

132 kW com corrente
continua de 250 A e 275 A de
corrente de sobrecarga por
60 s

110 kW com corrente
continua de 211 A e 317 A de
corrente de sobrecarga por
60 s



Potência nominal



Potência nominal menor



Sobrecarga 10 %



Sobrecarga de 50 %



Configuração de fábrica:
[Classificação normal]



Selecionável através do
parâmetro: [Classificação
alta]

A configuração de fábrica do parâmetro [Classificação Dupla]
é “Normal Duty”. Quando o
produto é restaurado para as configurações de fábrica, este parâmetro é também redefinido para
“Normal Duty”.
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Dimensionamento para os Cabos do Motor
Os valores recomendados para o dimensionamento da seção transversal dados no capítulo “Dados
técnicos” são os valores de referência para os cabos de alimentação de cobre com vários núcleos
montados em ar a uma temperatura ambiente máxima de 40°C. Observe diferentes condições de
ambiente e regulamentos locais.
NOTA: As seções transversais de cabos recomendadas são dadas nos dados técnicos respectivos de
cada Altivar Process Drive System (a partir da página 36).
Os cabos dos motores são dimensionados para a máxima corrente continua. Eles se aplicam para 0 ...
100 Hz (até 300 Hz as perdas do cabo aumentam cerca de 25% por causa do efeito pelicular).
Os módulos IGBT causam interferências de alta frequência que drenam cada vez mais e mais forte ao
potencial do terra com o aumento do comprimento do cabo. Como resultado as interferências
conduzidas de linha à rede aumentam. No caso de cabos muito longos a atenuação dos filtros de rede
não é mais suficiente e os limites permitidos de interferência são excedidos.
Tipos recomendados de cabos de motor
Cabo simetricamente blindado com condutores trifásicos, condutores PE
simetricamente arranjados e uma blindagem.
NOTA: Verifique que o condutor PE cumpre com os requisitos de acordo com a
IEC 61439-1.
Exemplo: 2YSLCY-JB
Cabo simetricamente blindado com condutores trifásicos e um condutor PE
concêntrico como blindagem.
NOTA: Verifique que a blindagem (condutor PE) cumpre com os requisitos
de acordo com a IEC 61439-1.
Exemplo: NYCY / NYCWY
Cabo simetricamente blindado com condutores trifásicos.
NOTA: Um condutor PE separado é requisitado se a blindagem não
cumpre com os requisitos de acordo com a IEC 61439-1.

NOTA: Cabos monofásicos blindados não são recomendados devido ao aumento de corrente na blindagem.

PERIGO
CHOQUE ELÉTRICO DEVIDO A SOBRECARGA NOS CABOS DE MOTOR


Verifique que o condutor protetivo cumpre com os requisitos da norma IEC 61439-1.



Observe as recomendações dos cabos de potência do motor descritas na norma IEC 60034-25.

A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.
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Comprimento dos Cabos do Motor
Por causa dos distúrbios de rede permitidos, as sobretensões permitidas no motor, as correntes de
rolamento ocorrentes e as perdas de calor permitidas, a distância entre o inversor e o(s) motor(es) é
limitada. A distância máxima depende fortemente nos motores utilizados (material do isolamento), o
tipo do cabo do motor utilizado (blindado/não blindado), a instalação do cabo (canal do cabo,
instalação subterrânea, ...) assim como os opcionais utilizados.

Carga dinâmica de tensão do motor
Sobretensões nos terminais do motor resultam da reflexão no cabo do motor. Basicamente, os
motores são estressados com picos de alta tensão mensuráveis a partir de um cabo de motor com
10 m de comprimento. Com o comprimento do cabo do motor o valor da sobretensão também
aumenta.
As bordas íngremes dos pulsos de chaveamento no lado da saída do inversor de frequência levam a
uma carga adicional do motor. A taxa de giro da tensão é tipicamente acima de 5kV/µs mas ela reduz
com o comprimento do cabo do motor.
Os inversores de frequência ATV680 são equipados com um “filtro dv/dt” (em tipos maiores um
“filtro dv/dt” já é integrado), que reduz significativamente a carga dos motores e então é de acordo
com os limites permitidos.
Carga típica motor (1)

Descrição
Carga do motor com a sobretensão e a taxa de giro
quando utilizando inversores de frequência
convencionais sem o filtro dv/dt integrado.

Carga reduzida do motor utilizando o Altivar
Process Drive System com o filtro dv/dt 150m
integrado (em tipos maiores o “filtro dv/dt” já é
integrado).
1

Quando utilizando um cabo de motor blindado

2

Quando utilizando um cabo de motor não
blindado

3

Quando utilizando um cabo de motor blindado
e um “filtro dv/dt 300 m".

4

Quando utilizando um cabo de motor não
blindado e um “filtro dv/dt 300 m”.

(1) Os valores dados são relacionados a carga de tensão fase a fase.
Os valores de tensão da fase ao terra são aproximadamente 300 V menores, du/dt é de
aproximadamente 150 V/μV menor.
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As normas de motor para a IEC e a NEMA especificam limites para a carga permitida a respeito da
taxa de giro os picos de tensão.




IEC 60034-17 – Valores permitidos para motores alimentados por fonte de alimentação padrão acionados
por inversores de frequência, até 500V.
IEC 60034-25 – Valores permitidos para “motores inversores” até 500 V
NEMA MG1 – Valores permitidos para “motores inversores”

Valores tipicamente medidos

Descrição
Os valores tipicamente medidos como
mostrados no diagrama correspondem com a
variante do inversor de frequência ATV660
com o filtro dv/dt 150 m integrado (em tipos
maiores o “filtro dv/dt” já é integrado).

Motores de acordo com a IEC 60034-25 assim como motores de acordo com a NEMA MG1 são
dimensionados para operação com inversores de frequência e assim eles são bem qualificados para
acionamentos com os inversores de frequência ATV680.
Motores de acordo com a IEC 60034-17 são dimensionados para operação com tensão senoidal pura,
mas eles também podem ser operados com o ATV680 quando observando o comprimento de cabo
permitido e as personalizações corretas.
Os ATV680 e ATV980 Drive Systems de Baixa Harmônica oferecem aumento significativo a respeito da
carga do motor em comparação com gerações antigas com filtros de rede ativos AFE (como oferecido
por vários competidores). Com a nova arquitetura de “sistema de 3 níveis” a carga de tensão é a
mesma para o ATV660 e o ATV960 com retificadores de diodos clássicos e assim não requer que isto
seja levado em conta separadamente.
Basicamente para todos os motores a partir de tamanho de moldura 315 (aproximadamente 110
kW) um rolamento isolado no terminal sem inversor é recomendado. Isto ajuda a prevenir que
correntes internas fluam dentro do motor o que pode resultar em desbalanços. O rolamento isolado
é para ser entendido como um suplemento ao filtro dv/dt dentro do inversor de frequência.

AVISO
SOBRETENSÃO NO MOTOR
Não exceda o comprimento máximo dos cabos do motor como especificado neste documento.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em danos ao equipamento.
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Interferências CEM
Os módulos IGBT causam interferências de alta frequência que drenam mais e com mais força ao
potencial do terra com o aumento do comprimento do cabo do motor. Como um resultado as
interferências de linha conduzidas à rede aumentam. Em caso de cabos de motor muito longos a
atenuação dos filtros principais não são mais suficientes e os limites permitidos de interferência são
excedidos.
Os módulos IGBT causam interferência de alta frequência que aumentam com o aumento do
comprimento do cabo do motor, se o comprimento do cabo do motor exceder o comprimento máximo
do cabo, os filtros internos de rede não são mais suficientes.

ATENÇÃO
OPERAÇÃO NÃO ESPERADA DO EQUIPAMENTO DEVIDO A INTERFERÊNCIAS DE ALTA
FREQUÊNCIA
Não exceda o comprimento máximo dos cabos do motor como especificado neste documento.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves, ou
danos ao equipamento.

Este produto cumpre com os requisitos de CEM de acordo com a norma IEC 61800-3 se as
medidas descritas neste manual são implementadas durante a instalação.
Se a composição selecionada (o próprio produto, filtro de rede, outros acessórios e medidas) não
cumprirem com os requisitos da categoria C1, as seguintes informações se aplicam como
aparecem na IEC 61800-3:

AVISO
INTERFERÊNCIA DE RÁDIO
Em um ambiente doméstico este produto pode causar interferências de rádio e neste caso
medidas suplementares de mitigação podem ser necessárias.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves, ou
danos ao equipamento.

Correntes no rolamento
A ação do filtro dv/dt dentro do inversor de frequência ATV680 resultam em uma redução significante
das correntes de modo comum do rolamento.
Especialmente em caso de motores grandes com cabos de comprimento mediano ou alto os filtros
“chokes” são consideráveis para aumentar a disponibilidade do motor.
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Fatores de multiplicação
Em caso de condições que diferem das da tabela, os comprimentos de cabo recomendados devem
ser convertidos pelo meio dos seguintes fatores.
Se diversos fatores se aplicam, por favor os multiplique
Correção do comprimento
máx. do cabo
em 4 kHz

A frequência de pulso não corresponde a
configuração de fábrica:

Em 8 kHz
Frequências de saída maiores que 100 Hz.

até 200 Hz
até 300 Hz

multiplique todos os valores por
0.70
multiplique todos os valores por
0.40
multiplique todos os valores por
0.80
multiplique todos os valores por
0.50

Em caso de cabeamento de motor de 6 polos (e.g. para
circuito de partida triângulo/estrela)
Em caso de motores em paralelo com cabos
dedicados para cada motor os valores dos
inversores devem ser convertidos de acordo
com o número de motores.
Quando um “choke" de motor é usado para
cada motor, os seguintes valores em
parênteses se aplicam.
Em caso de motores em paralelo com um cabo
em comum para todos os motores os valores do
inversor devem ser convertidos de acordo com o
número de motores:

multiplique todos os valores por
0.75
com 2 motores multiplique todos os valores por
0.40 (0.80)
com 3 motores multiplique todos os valores por
0.25 (0.60)
com 4 motores multiplique todos os valores por
0.15 (0.40)
com 5 motores multiplique todos os valores por
0.10 (0.25)
com 2 motores multiplique todos os valores por
0.80
com 3 motores multiplique todos os valores por
0.60
com 4 motores multiplique todos os valores por
0.40
com 5 motores multiplique todos os valores por
0.25

Comprimentos máximos de cabo do motor recomendados em ambiente secundário
(ambiente industrial)
Categoria
CEM (EN
61800-3)
C3

C4

ATV680

Opcional

Tipo de cabo

Comprimento
máx. do cabo

C11●4X1…C16●4X1



Blindado

50 m

C11●4X1…C16●4X1

filtro dv/dt 150m

Blindado

150 m

C20●4X1…C80●4X1



Blindado

150 m

C11●4X1…C16●4X1



Não blindado

100 m

C11●4X1…C16●4X1

filtro dv/dt 150m

Não blindado

250 m

C20●4X1…C80●4X1

 (1)

Não blindado

250 m

C11●4X1…C80●4X1

filtro dv/dt 300m

Blindado

300 m

C11●4X1…C80●4X1

filtro dv/dt 300m

Não blindado

500 m

(1)

(1) Nos ATV680 Drive Systems a partir de 200 kW o filtro dv/dt 150m é integrado como padrão.
NOTA: Os comprimentos especificados de cabo do motor são limites recomendados baseados em
cabos de motor típicos, instalados em canais de cabo, frequência de pulso padrão e máxima frequência
de saída de 100 Hz. Comprimentos mais longos de cabo são possíveis sob encomenda.
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Monitoramento Térmico do Motor
No Altivar Process Drive System várias possibilidades para o monitoramento térmico do motor são
disponíveis:


Entradas padrão de sensor AI2, AI3 no bloco de controle.
Sensores de temperatura aceitáveis: PTC, Pt100, Pt1000, KTY84



Entradas de sensores no módulo de expansão “Módulo E/S Digital analógico”
Sensores de temperatura aceitáveis: PTC, Pt100, Pt1000, KTY84

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
 Verifique se os sensores de temperatura no motor cumprem com os requisitos PELV.
 Verifique se os encoders do motor cumprem com os requisitos PELV.
 Verifique se quaisquer outros equipamentos conectados através dos cabos de sinal cumprem com os
requisitos PELV.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.



Sob pedido do cliente o PTC de monitoramento do motor, um relé PTC termistor
(alternativamente com certificado ATEX), é instalado e as entradas dos sensores são cabeadas
com os terminais opcionais. A avaliação é feita via o sistema de diagnósticos no Altivar Process
Drive System



Sob o pedido do cliente o monitoramento do motor/rolamento Pt100/Pt1000/KTY é instalado, o
que inclui os relés de avaliação e o cabeamento das entradas dos sensores nos terminais
opcionais. A avaliação é feita via o sistema de diagnósticos no Altivar Process Drive System

NOTA: Quando a separação protetiva dos sensores termistores no motor não pode ser garantida ou
em caso de cabos longos do motor, um relé termistor PTC/Pt100/Pt1000/KTY é recomendado.
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Personalizações
Personalizações predefinidas
Personalização

Descrição breve

Página

Opcionais do painel
Grau de proteção IP54

O projeto do painel é feito em grau de proteção IP54

94

Base soleira

Base soleira para o dispositivo básico em grau de proteção IP23

95

Painel de conexão

Painel de conexão separado; para conexão de cabos
alternativamente por cima ou por baixo.

95

Iluminação do painel

Lâmpada fluorescente e soquete de alimentação de 230 V AC

96

Aquecimento do painel

Aquece o painel para evitar congelamento e condensação em
temperaturas ambientes de até -10°C

96

Cores diferentes de cabos

Cores de cabos diferentes para os cabos de alimentação

97

Interruptor de chave "local / remoto"

Interruptor de chave na porta do painel para mudar entre
controle remoto e controle local

98

Porta Ethernet na porta frontal

Acesso a rede Ethernet diretamente na porta do painel

98

Módulo de expansão adicional para entradas e saídas digitais e
analógicas (6 entradas digitais, 2 saídas digitais, 2 entradas
analógicas)
Módulo de expansão com três saídas a relé adicionais

99

Módulo de comunicação Modbus
TCP ou EtherNet IP

Módulo opcional de porta dupla para o controle do inversor via
Modbus TCP ou EtherNet/IP

100

Módulo de comunicação CANopen
Daisy Chain

Módulo opcional para controle do inversor via CANopen Daisy Chain

100

Módulo de comunicação
CANopen SUB-D9

Módulo opcional para controle do inversor via CANopen com porta
SUB-D

100

Módulo de comunicação CANopen
com terminal parafuso

Módulo opcional para controle do inversor via CANopen com
terminais parafuso

100

Módulo de comunicação DeviceNet

Módulo opcional para controle do inversor via DeviceNet

100

Módulo de comunicação Profibus DP

Módulo opcional para controle do inversor via Profibus DP V1

101

Módulo de comunicação PROFINET

Módulo opcional para controle do inversor via PROFINET

101

STO - SIL 3 Stop categoria 0

Este opcional afeta o Safe Torque Off no motor

102

STO - SIL 3 Stop categoria 1

Este opcional afeta o Safe Torque Off no motor com
desaceleração controlada

102

Módulo de Exibição Frontal (Front
Display Module - FDM)

Dispositivo de medição montado na porta do painel que indica os
dados operacionais

103

Lâmpadas indicativas na porta do
painel

Três lâmpadas indicativas adicionais montadas na porta do
painel que indicam o estado da operação

103

Opcionais de controle

Módulos de expansão E/S
Módulo E/S digital e analógico

Módulo de saída a relé

99

Módulos de comunicação

Segurança funcional

Opcionais de exibição

NHA37113PT.02

75

ATV680●●●●4X1

Personalização

Descrição breve

Página

Opcionais do motor
Monitoramento do motor PTC

Relé termistor PTC para monitorar a temperatura do motor via
termistor PTC no motor

104

Monitoramento do motor PTC
com certificado ATEX

Relé termistor PTC para monitorar a temperatura do motor via
termistor PTC no motor com certificado ATEX

104

Monitoramento do motor
Pt100/Pt1000/KTY

Unidade de disparo para monitorar a temperatura do motor via
sensores Pt100/Pt1000/KTY no enrolamento do motor

104

Monitoramento do rolamento
Pt100/Pt1000/KTY

Unidade do disparo para monitorar a temperatura do motor via
sensores Pt100/Pt1000/KTY nos rolamentos do motor

105

Filtro dv/dt 150 m

Reduz a taxa de giro, tensão de pico e interferências de modo
comum na saída do inversor e ajuda a proteger o motor

105

Filtro dv/dt 300 m

Ajuda a proteger o enrolamento e rolamento do motor em caso
de cabo do motor muito longo.

105

Aquecimento do motor

Inclui um disjuntor de motor, um contator e os terminais para
conectar um aquecedor de motor

105

Disjuntor

Unidade de desconexão de rede ao invés do interruptor
principal, incluindo manopla na porta

106

Bobina de subtensão para disjuntor
230 V

Quando não há tensão na bobina de subtensão, o disjuntor desliga

106

Disjuntor 230 V do motor

Controle remoto do disjuntor via comandos de controle é
possível por meio deste acionamento de motor

107

Fonte 12-pulsos

Contém os componentes para um fornecimento de 12-pulsos

107

Desconexão automatizada da rede

Desconexão autônoma da rede em caso de um pedido de parada,
uma falha detectada ou uma desconexão de segurança via STO.

108

Grava os dados do Drive Systems e os fornece para a Rede
Schneider Electric StruxureWare Energy Operation.

110

Alimentação de rede

Monitoramento
Monitoramento remoto
Embalagem
Etiquetas de segurança em língua local Com este opcional os dispositivos podem ser pedidos com
etiquetas em língua local.

111

Embalagem marítima

111
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Este opcional contém uma embalagem marítima para transporte por
navio.
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Cabeamento dos Terminais de Controle
O que está neste capítulo?
Este capitulo contém os seguintes tópicos:
Tópico
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Projeto/Posição dos Terminais Individuais
Os Altivar Process Drive Systems já são equipados com extensivos terminais no bloco de controle como
padrão. O uso e a função de todas as entradas e saídas podem ser parametrizados.
Em adição, existem os terminais X200 e X205, que são cabeados internamente apropriadamente para
as personalizações.
Para expansão, o módulo opcional de E/S Digital e analógica e o módulo de saída a relé são
disponíveis. Ambos módulos podem ser instalados, mas o mesmo módulo não pode ser
conectado ao mesmo tempo.

Bloco de controle

Terminais X200, X205

Conduites de cabos

Cabos de sinais

Fonte de Tensão e Tensão Auxiliar
Todos os Drive Systems são equipados com um transformador de controle combinando com a tensão
de rede e a potência pedida. Isto fornece uma tensão de controle 230 V CA para alimentação dos
ventiladores nas portas do painel e as unidades de alimentação CC.
As unidades de alimentação CC geram 48 V CC para partes internas do ventilador e uma tensão
auxiliar de 24 V CC. Todos com componentes de controle são alimentados por tensão internas.
NOTA: Para o carregamento do bloco de controle e com isto mantendo a comunicação ativa (e.g.
fieldbus), o bloco de controle pode ser alimentado via os terminais P24 e 0V externamente com 24
V CC.
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Bloco de Controle
Estrutura do Bloco de Controle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Terminais de controle das entradas digitais
Terminais de controle das entradas analógicas
Terminais de controle das saídas a relé
Terminais de controle STO (Safe Torque Off) e saídas analógicas
Porta RJ45 para kit de montagem em painel do teclado gráfico
Porta RJ45 Ethernet IP ou Modbus TCP
Interruptor de seleção Sink-Ext-Source
Porta RJ45 serial Modbus
Slot A para módulo de expansão E/S
Slot B para módulo de comunicação ou módulo de expansão E/S
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Terminais de Controle do Bloco de Controle
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Especificação dos Terminais de Controle

Terminais parafuso
Secção transversal máxima para todos os terminais: 1.5 mm² (AWG 16), 0.25 Nm
Secção transversal mínima:



Para terminais a relé 0.75 mm²(AWG 18)
Para todos os outros terminais 0.5 mm²(AWG 20)

Comprimento de tira: 10 mm
Comprimento máximo de cabo:


AI●, AQ●, DI●, DQ●: 50 m blindado



STOA , STOB : 30 m não blindado

Terminal Descrição
R1A
R1B
R1C

Saída a relé 1
(R1A contato NA,
R1B contato NF)

R2A
R2C

Saída a relé 2
(contato NA)

R3A
R3C

Saída a relé 3
(contato NA)

Entradas STO
STOA ,
STOB
24V

NHA37113PT.02

Tensões de amostra
para entradas STO

Especificação
 Capacidade mínima de chaveamento: 5 mA para 24 V CC
 Capacidade máxima de chaveamento em carga resistiva
(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA e 30 V CC
 Capacidade máxima de chaveamento em carga indutiva
(cos φ = 0.4 e L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA e 30 V CC
 Tempo de resposta: 5 ms  0.5 ms
 Ciclo de vida: 100,000 ciclos de chaveamento em
capacidade máxima de chaveamento
 Capacidade mínima de chaveamento: 5 mA para 24 V CC
 Capacidade máxima de chaveamento em carga resistiva
(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA e 30 V CC
 Capacidade máxima de chaveamento em carga indutiva
(cos φ = 0.4 e L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA e 30 V CC
 Tempo de resposta: 5 ms  0.5 ms
 Ciclo de vida: 100,000 ciclos de chaveamento em
capacidade máxima de chaveamento
 Capacidade mínima de chaveamento: 5 mA para 24 V CC
 Capacidade máxima de chaveamento em carga resistiva
(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA e 30 V CC
 Capacidade máxima de chaveamento em carga indutiva
(cos φ = 0.4 e L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA e 30 V CC
 Tempo de resposta: 5 ms  0.5 ms
 Ciclo de vida: 100,000 ciclos de chaveamento em
capacidade máxima de chaveamento
Entradas para a função de segurança STO
Veja "Manual de Segurança Funcional (EAV64334)" disponível
em: www.schneider-electric.com.
24 V CC para entradas STO, STOA e STOB
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Terminal Descrição

Especificação

COM

Potencial de referência 0 V para saídas analógicas

AQ1

Terra para E/S
analógica
Saída analógica AQ1

AQ2

Saída analógica AQ2

P24

Fonte de entrada
externa

0V

Terra

0 V para fonte externa P24

DI1…DI6

Entradas digitais

DI5…DI6

Entradas de pulso

24V

Tensão de amostra
para entradas
digitais

6 entradas digitais programáveis 24 V CC,
cumprem com a IEC/EN 61131-2 tipo lógico 1
 Lógica positiva (Source): estado 0 quando ≤ 5 V CC ou
entrada digital não cabeada, estado 1 quando ≥ 11 V CC
 Lógica negativa (Sink): estado 0 quando ≥ 16 V CC ou
entrada digital não cabeada, estado 1 quando ≤ 10 V CC
 Impedância 3.5 k
 Tensão máxima: 30 V CC
 Período de amostra máx.: 2 ms  0.5 ms
Atribuições múltiplas tornam possível a configuração de
diversas funções em uma entrada (exemplo: DI1 atribuída
para avanço e velocidade predefinida 2, DI3 atribuída para
reverso e velocidade predefinida 3).
Entradas de pulso programáveis
 Cumprem com nível 1 da norma de PLC IEC 65A-68
 Estado 0 quando ≤ 0.6 V CC, estado 1 quando ≥ 2.5 V CC
 Contador de pulso 0…30 kHz
 Faixa de frequência: 0…30 kHz
 Ciclo de trabalho: 50 %  10 %
 Tensão máxima de entrada: 30 V CC, < 10 mA
 Período de amostra máx.: 5 ms  1 ms
 +24 V CC
 Tolerância: mín. 20.4 V CC, máx. 27 V CC
 Corrente: máx. 200 mA para ambos os terminais 24 V
 Terminal protegido contra sobrecarga e curto circuito
 Quando o interruptor de seleção está em posição "Ext",
está fonte é alimentada por um PLC externo.

10V

Tensão de amostra
para entradas
analógicas

Fonte interna para potenciômetro de referência (1…10 k)
 10.5 V CC
 Tolerância:  5 %
 Corrente: máx. 10 mA
 Protegido contra curto circuito

AI1…AI3

Entradas analógicas

Três entradas analógicas configuráveis para tensão e
corrente por parâmetro
 Entrada analógica de tensão 0…10 V CC, impedância 30 k
 Entrada analógica de corrente livremente programável
de 0…20 mA, impedância 250 
 Período de amostra máx.: 5 ms  1 ms
 Resolução 12 bits
 Precisão:  0.6 % para variação de temperatura de 60°C
 Linearidade  0.15 % do valor máximo

COM

Terra para E/S
analógica

Potencial de referência 0 V para saídas analógicas

Saída analógica configurável para tensão e corrente por meio de
software
 Saída analógica de tensão 0…10 V DC, carga mín. de
impedância 470 
 Saída da analógica de corrente livremente programável
de 0…20 mA, carga máx. de impedância 500 
 Período máx. de amostra : 10 ms  1 ms
 Resolução 10 bits
 Precisão:  1 % para uma variação de temperatura de 60°C
 Linearidade  0.2 %
Fonte de entrada externa +24 V CC
 Tolerância: mín. 19 V CC, máx. 30 V CC
 Corrente: máx. 0.8 A
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Terminal Descrição

Especificação

AI2, AI3

Pt100, Pt1000, KTY84, PTC ou sensores de nível de água
configuráveis por software
 Pt100
 1 ou 3 sensores de temperatura por entrada analógica
(configurável por software)
 Corrente do sensor: 5 mA
 Faixa -20…200°C
 Precisão:  4 C para variação de temperatura de 60°C
 Pt1000, KTY84
 1 (Pt1000, KTY84) ou 3 (Pt1000) sensores de
temperatura em série por entrada analógica
(configuráveis por software)
 Corrente dos sensores de temperatura: 1 mA
 Faixa -20…200°C
 Precisão:  4 C para variação de temperatura de 60°C
 PTC
 1 a 6 sensores em série
 Corrente do sensor: 1 mA
 Valor nominal: < 1.5 k
 Limite de disparo de sobreaquecimento: 2.9 k
 Limite de reset de sobreaquecimento: 1.575 k
 Limite de detecção de curto circuito: < 1 k
 Sensor de nível de água
 Sensibilidade: 0…1 M, ajustável por software
 Corrente do sensor de nível de água: 0.3…1 mA máximo
 Tempo de atraso ajustável: 0…10 s

Entradas de sensores

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
 Verifique se os sensores de temperatura no motor cumprem com os requisitos PELV.
 Verifique se os encoders do motor cumprem com os requisitos PELV.
 Verifique se quaisquer outros equipamentos conectados através dos cabos de sinal cumprem com os
requisitos PELV.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.

Interferência de sinal pode causar respostas não esperadas do inversor e de outros equipamentos na
vizinhança do inversor.

CUIDADO
INTERFERÊNCIA DE SINAL E DE EQUIPAMENTO
 Instale o cabeamento de acordo com os requisitos de CEM descritos neste documento.
 Verifique o cumprimento dos requisitos CEM descritos neste documento.
 Verifique o cumprimento com todas as normas e requisitos aplicáveis de CEM no país onde o
produto irá operar e todas as normas e requisitos de CEM aplicáveis no local da instalação.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos
ao equipamento.
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Configuração do Interruptor Seletor Sink / Source

AVISO
OPERAÇÃO NÃO ANTECIPADA DO EQUIPAMENTO
 Se o interruptor seletor do inversor é configurado para Sink ou Ext, não conecte o terminal 0 V ao
terra ou aterramento protetivo.
 Verifique as entradas digitais configuradas para lógica sink que o aterramento acidental não
possa ocorrer, causada, por exemplo, por danos no cabo de sinal.
 Siga todas as normas e diretivas com a NFPA 79 e a EN 60204 para prática de aterramento do
circuito de controle apropriada.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos
ao equipamento.
O interruptor é usado para adaptar a operação das entradas digitais para a tecnologia do sinal de
controle. O interruptor é localizado abaixo dos terminais de controle (veja a figura na página 79).



Configure o interruptor seletor para SRC (Source) quando usando as saídas do PLC com os
transistores PNP (configuração de fábrica).
Configure o interruptor para Ext (External) quando usando as saídas do PLC com os transistores NPN.

Interruptor Seletor na Posição SRC (Source) e Fonte de Tensão Interna das Entradas Digitais

Interruptor Seletor na Posição SRC (Source) e Fonte de Tensão Externa das entradas Digitais
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Interruptor Seletor na Posição SK (Sink) e Fonte de Tensão Interna das entradas Digitais

Interruptor Seletor na posição EXT (external) e Fonte de Tensão Interna das entradas Digitais
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Opcional “Módulo de E/S Digital e Analógica”
Terminais de controle no módulo de expansão
Opcional para expandir as entradas de controle e as saídas de controle do bloco de controle.
O módulo de expansão contém duas entradas analógicas, seis saídas digitais e duas saídas
digitais.
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Especificação dos Terminais de Controle
Terminais à mola
Seção transversal máx. do cabo: 1 mm² (AWG 16)
Comprimento da tira: 10 mm
Comprimento máx. do cabo AI●, AQ●, DI●, DQ●: 50 m
blindado

Pino Terminal Descrição

Especificação

1

Você pode selecionar entre medida de tensão, corrente, Pt100,
Pt1000, KTY84 e PTC por configuração de software.

SHLD

2

AI4+

3

AI4-

4

AI4+L

5

SHLD

6

AI5+

7

AI5-

8

AI5+L
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Conexão blindada para AI4

Entrada analógica diferencial 4
Dependendo da configuração
do software:
 Medição da tensão
diferencial
 Medição PTx
 Medição 0…20 mA
 Potencial de referência
AI4- for AI4+

Tensão diferencial na entrada do circuito:
 Faixa: -10 V CC…+10 V CC
 Impedância: 20 k
 Resolução: 11 bits + 1 bit de sinal
 Precisão:  0.6 % para variação de temperatura de 60 °C
 Linearidade  0.15 % do valor máximo

Medições de corrente:
 Faixa: livremente programável de 0…20 mA
 Impedância: 250 
 Resolução: 12 bits
 Precisão:  0.6 % para uma variação de temperatura de 60 °C
 Linearidade  0.15 % do valor máximo
Conexão de compensação para
um sensor de temperatura Pt100,  Período de amostra: 1 ms
Pt1000 ou KTY84 em projeto de 3
Medição PTx:
fios
Pt100, Pt1000, PTC ou KTY84 configurável por software
 Pt100
Conexão blindada para AI5
 1 ou 3 sensores de temperatura em série por
entrada analógica (configurável por software)
 Corrente do sensor de temperatura: máx. 7.5 mA
 Faixa -20…200 °C
 Precisão:  3°C para variação de temperatura de 60 °C
Entrada analógica diferencial 5  Pt1000, KTY84
Dependendo da configuração
 1 (Pt1000, KTY84) ou 3 (Pt1000) sensores de temperatura em
do software:
série por entrada analógica (configurável por software)
 Medição da tensão
 Corrente do sensor de temperatura: máx. 7.5 mA
diferencial
 Faixa -20…200 °C
 Medição PTx
 Precisão:  3°C para variação de temperatura de 60 °C
 Medição 0…20 mA
 PTC
 Potencial de referência
 3 ou 6 sensores de temperatura em série
AI5- for AI5+
 Corrente do sensor de temperatura: máx. 1 mA
 Valor nominal: < 1.5 k
Conexão de compensação para
 Limite de disparo de sobreaquecimento: 2.9 k
um sensor de temperatura Pt100,
Pt1000 ou KTY84 em projeto de 3
 Limite de reset de sobre temperatura: 1.575 k
fios
 Limite de detecção de curto circuito: < 1 k
 Detecção de quebra de fio: > 100 k

87

Cabeamento dos Terminais de Controle

Pino Terminal Descrição
9
DQ12
Saída digital 12

Especificação
As saídas digitais de 24 V CC DQ cumprem com a norma
IEC/EN 61131-2.
 Tipo de lógica selecionada pela fiação DQCOM
 Tensão de saída: ≤ 30 V CC
 Capacidade de chaveamento: ≤ 100 mA
 Queda de tensão a carga de 100 mA: ≤ 3 V CC
 Tempo de resposta: 1 ms

10

DICOM

Potencial de referência para
entradas digitais

11

DI11

Entrada digital 11

12

DI12

Entrada digital 12

13

DI13

Entrada digital 13

14

DI14

Entrada digital 14

15

DI15

Entrada digital 15

16

DI16

Entrada digital 16

As entradas digitais de 24 V CC DI são isoladas galvanicamente via
opto acoplador e cumprem com a norma IEC/EN 61131-2.
 Tipo de lógica selecionada pela fiação DICOM
 Lógica positiva (Source): estado 0 quando ≤ 5 V CC, estado 1
quando ≥ 11 V CC
 Lógica negativa (Sink): estado 0 quando ≥ 16 V CC, estado1
quando ≤ 10 V CC
 Tensão máxima: ≤ 30 V CC
 Corrente de entrada (tipicamente): 2.5 mA
 Período de amostra: 1 ms

17

DQCOM Potencial de referência para
saídas digitais

18

DQ11

Saída digital 11

As saídas digitais de 24 V CC DQ cumprem com a
norma IEC/EN 61131-2.
 Tipo de lógica selecionada pela fiação DQCOM
 Tensão de saída: ≤ 30 V DC
 Capacidade de chaveamento: ≤ 100 mA
 Queda de tensão a carga de 100 mA: ≤ 3 V CC
 Tempo de resposta: 1 ms

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
 Verifique se os sensores de temperatura no motor cumprem com os requisitos PELV.
 Verifique se os encoders do motor cumprem com os requisitos PELV.
 Verifique se quaisquer outros equipamentos conectados através dos cabos de sinal cumprem com os
requisitos PELV.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.

Interferência de sinal pode causar respostas inesperadas do inversor e outros equipamentos na
vizinhança.

AVISO
INTERFERÊNCIA DE SINAL E DE EQUIPAMENTO
 Instale o cabeamento de acordo com os requisitos de CEM descritos neste documento.
 Verifique o cumprimento dos requisitos CEM descritos neste documento.
 Verifique o cumprimento com todas as normas e requisitos aplicáveis de CEM no país onde o
produto irá operar e todas as normas e requisitos de CEM aplicáveis no local da instalação.
A falha no cumprimento destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos
ao equipamento.
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Opcional "Módulo de Saída a Relé"
Terminais de controle no módulo de expansão

Especificação dos terminais de
controle
Terminais parafuso
Seção transversal de cabo máxima: 1.5 mm² (AWG 16)
Torque de aperto máximo: 0.5 Nm (4.4 lb.in)
Seção transversal de cabo mínima: 0.75 mm² (AWG 18)
Comprimento da tira: 10 mm

NHA37113PT.02

Pino

Terminal Descrição

Especificação

1

R4A

Saída a relé 4
(contato NA)

2

R4C

Saída a relé programável 4:
 Capacidade mínima de comutação: 5 mA para 24 V CC
 Capacidade máxima de comutação em carga resistiva
(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA e 30 V CC
 Capacidade máxima de comutação em carga indutiva
(cos φ = 0.4 e L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA e 30 V CC
 Tempo de resposta: 5 ms  0.5 ms
 Ciclo de vida: 100,000 ciclos de comutação em
capacidade máxima de comutação

3

R5A

Saída a relé 5
(contato NA)

4

R5C

Saída a relé programável 5:
 Capacidade mínima de comutação: 5 mA para 24 V CC
 Capacidade máxima de comutação em carga resistiva
(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA e 30 V CC
 Capacidade máxima de comutação em carga indutiva
(cos φ = 0.4 e L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA e 30 V CC
 Tempo de resposta: 5 ms  0.5 ms
 Ciclo de vida: 100,000 ciclos de comutação em
capacidade máxima de comutação

5

R6A

Saída a relé 6
(contato NA)

6

R6C

Saída a relé programável 6:
 Capacidade mínima de comutação: 5 mA para 24 V CC
 Capacidade máxima de comutação em carga resistiva
(cos φ = 1): 3 A para 250 V CA e 30 V CC
 Capacidade máxima de comutação em carga indutiva
(cos φ = 0.4 e L/R = 7 ms): 2 A para 250 V CA e 30 V CC
 Tempo de resposta: 5 ms  0.5 ms
 Ciclo de vida: 100,000 ciclos de comutação em
capacidade máxima de comutação
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Opcionais de Terminais
Terminais de Controle nos Opcionais de Terminais
Os opcionais de terminais X200 e X205 são integrados em cada Altivar Process Drive System como
padrão. Eles são projetados como terminais plugáveis.

Terminais de mola plugáveis
Seção transversal de cabo máx.: 2.5 mm² [AWG 12]
Seção transversal de cabo mín.: 0.25 mm² [AWG 26]
Comprimento de tira: 10 mm
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Especificação dos Terminais de Controle
Como mostrado na figura abaixo, existem conexões disponíveis para o cliente dependendo
dos opcionais escolhidos.
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Capítulo 5
Personalizações
O que está neste capítulo?
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
Tópico
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Opcionais do Painel
Durante a fabricação dos Altivar Process Drive Systems todas as personalizações são consideradas.
Em adição, ajustes de parâmetros são realizados e permanentemente guardados como configurações
de fábrica, se requisitado.
Este capítulo contém as personalizações, que nós já temos predefinidas como resultado de vários anos
de experiencia de modo a cobrir todos os requisitos essenciais de nossos clientes. Mas em vários
casos uma solução de sistema única é necessária devido à variedade de aplicações e requisitos.
Nossa equipe de licitação de Sistemas de Inversor aguarda sua solicitação especifica.
Grau de proteção IP54
Para operação em condições de ambiente severas, o painel pode ser projetado em grau de proteção
IP54. Então, quando as portas são fechadas o Altivar Drive System é protegido contra:




Acesso a partes energizadas
Acúmulo prejudicial interno de poeira
Penetração de água de todas as direções

Tipicamente, as unidades de painel IP54 são instaladas em locais de produção ou fábricas onde é
esperado um forte acúmulo de sujeira.
Nossa solução contém um sistema de refrigeração claramente especificado e testado com um canal
de ar de refrigeração separado que proporciona uma grande confiabilidade.
Através deste canal separado de ar de refrigeração, cerca de 90% das perdas de calor são
exauridas. O interior do painel é refrigerado através de ventiladores na porta do painel.
Em caso de grau de proteção IP54 com canal de ar separado, o
fluxo de ar refrigerado para a parte de potência é realizado
através do chão e a saída de ar através do teto do painel. A
parte de controle é refrigerada por ventiladores com filtro na
porta do painel
1 Ar refrigerado para a parte de potência (através da base
soleira)
2 Reator de linha
3 Ventiladores para a parte de potência
4 Módulo retificador
5 Módulo inversor
6 Filtro dv/dt
7 Saída de ar através da grade de metal com proteção a
respingos de água
8 Saída de ar (com tapete de filtro) com ventiladores para a
parte de controle
9 Grade de entrada de ar (com tapete filtro) para a parte de
controle
Temperatura do ar de entrada: -10...+50 °C
(abaixo de 0 °C com aquecimento
interno do painel, acima de +40 °C
com desclassificação)
NOTA: A base soleira adicional aumenta o painel em 200 mm para uma altura total de 2350 mm.
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Base soleira para Dispositivo Básico
Para adaptação às condições locais ou para melhor proteção do painel
contra chão molhado, o painel pode ser elevado com uma base soleira
(cor: RAL 7022) em 200 mm.
Assim a altura do painel é aumentada para uma altura total de 2350 mm.

NOTA: Na personalização "Grau de proteção IP54" o painel já é equipado com uma base soleira
como padrão.

Painel de Conexão para entrada de cabos por Cima
Este painel de conexão separado torna possível inserir e conectar os
cabos da rede e os cabos do motor a partir do topo do painel.
O painel de conexão separado contém todos os terminais de alimentação
e as desconexões principais (e.g. interruptor principal), que faz uma
desconexão de tensão do dispositivo básico possível durante uma
manutenção.
Portanto, o painel de conexão fornece espaço suficiente para
personalizações adicionais.

NOTA: O painel adicional de conexão aumenta a largura total do painel.
Painel de Conexão para entrada de cabos por baixo
Este painel de conexão separado torna possível inserir e conectar os
cabos da rede e os cabos do motor a partir da base do painel.
O painel de conexão separado contém todos os terminais de alimentação
e as desconexões principais (e.g. interruptor principal), que faz uma
desconexão de tensão do dispositivo básico possível durante uma
manutenção.
Portanto, o painel de conexão fornece espaço suficiente para
personalizações adicionais.

NOTA: O painel adicional de conexão aumenta a largura total do painel.
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Iluminação do Painel
Para facilitar a manutenção, o painel pode ser equipado com uma
iluminação, que é ligada ao abrir a porta do painel.
A iluminação é alimentada externamente e então também é disponível com
a tensão principal desligada. Portanto, um soquete de alimentação de
acordo com o padrão VDE (230 V / 50Hz, 2 A) é localizado na iluminação
para a operação de pequenos equipamentos no local.

NOTA:

A fonte de alimentação adicional nos terminais X200 deve ser fornecida pelo usuário.
Tensão nominal:
Frequência nominal:
Potência nominal:

230 V
50 / 60 Hz
500 VA

Este opcional necessita de uma fonte de alimentação de 230 V externa adicional com categoria 1
ou 2 de sobretensão (de acordo com a IEC/UL 61800-5-1) conectado aos terminais X200.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Verifique se a fonte de alimentação externa cumpre com todos os requisitos dos códigos elétricos
locais e nacionais.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.
Aquecimento do Painel
Esta personalização é usada para aquecer o painel para evitar
congelamento e condensação em temperaturas ambientes até -10 °C. O
aquecimento do painel é alimentado externamente, para que o painel possa
ser aquecido quando a fonte principal está desligada.

NOTA:

A fonte de alimentação adicional nos terminais X200 deve ser fornecida pelo usuário.
Tensão nominal:
Frequência nominal:
Potência nominal:

230 V
50 / 60 Hz
400...800 VA

Este opcional necessita de uma fonte de alimentação de 230 V externa adicional com categoria 1
ou 2 de sobretensão (de acordo com a IEC/UL 61800-5-1) conectado aos terminais X200.

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Verifique se a fonte de alimentação externa cumpre com todos os requisitos dos códigos elétricos
locais e nacionais.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.
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Cores de cabos personalizadas
Este opcional contém cores de cabos modificados assim como tubos
termo retráteis vermelhos, brancos e azuis nos cabos de alimentação.
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Opcionais de Controle
Interruptor chave "local / remoto"
O interruptor chave “local / remoto” permite trocar entre operação local
(através de painel gráfico operante) ou controle remoto (terminais ou
barramento). A troca pode ser feita apenas com uma chave e assim só
pode ser feita por pessoal autorizado.

Porta Ethernet na Porta Frontal
A porta Ethernet na porta do painel permite acesso ao inversor de
frequência sem abrir as portas do painel. O plug pode ser fechado com
uma tampa de proteção contra poeira.
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Módulos de Expansão E/S
Você encontrará informações detalhadas na documentação respectiva. Veja a listagem no
capítulo “Documentos Relacionados”, página 9.
Módulo de Expansão com Entradas / Saídas Adicionais
Módulo de expansão para entradas e saídas analógicas e digitais (6
entradas digitais, 2 saídas digitais, 2 entradas analógicas)
Você encontrará mais informações no capítulo “Opcional “Módulo de
E/S Digital e Analógico””, página 86.

Módulo de Expansão com Saídas à Relé
Módulo de expansão com três saídas a relé adicionais.
Você encontrará mais informações no capítulo “Opcional “Módulo
de Saída a Relé””, página 89.
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Módulos de Comunicação
Você encontrará informações detalhadas na documentação respectiva. Veja a listagem no
capítulo “Documentos Relacionados”, página 9.

Módulo de comunicação Modbus TCP ou EtherNet IP
Módulo opcional de porta dupla para controle do inversor via
Modbus TCP ou EtherNet/IP

Módulo de Comunicação CANopen Daisy Chain
Módulo opcional de controle do inversor via CANopen Daisy
Chain

Módulo de Comunicação CANopen SUB-D9
Módulo opcional de controle do inversor via CANopen com porta
SUB-D.

Módulo de Comunicação CANopen com Terminais Parafuso
Módulo opcional de controle do inversor via CANopen com terminais
parafuso

Módulo de Comunicação DeviceNet
Módulo opcional de controle do inversor via
DeviceNet
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Módulo de Comunicação Profibus DP
Módulo opcional de controle do inversor via Profibus DP V1

Módulo de Comunicação PROFINET
Módulo opcional de controle do inversor via PROFINET
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Segurança Funcional
Safe Torque Off (STO)
O Altivar Process é equipado com a função de segurança "Safe Torque Off STO" de acordo com a ISO
13849- 1, IEC/EN 61508, IEC/EN 60204-1, que ajuda prevenir uma partida não intencional do motor.







Entradas STOA e STOB diretamente nos terminais de controle do bloco de controle.
Esta função cumpre, quando cabeada corretamente, o padrão de máquina ISSO 13849-1, Nível de
performance PL e, a IEC/EN 61508 Integridade de segurança nível SIL 3 padrão para segurança
funcional e o padrão IEC/EN 61800-5-2 para sistema de acionamento de potência.
Personalização SIL3, categoria de parada 0 / PL e
O disparo da função de segurança leva a uma parada por inércia do inversor e ajuda a prevenir
um reinicio não intencional.
Personalização SIL3, categoria de parada 1 / PL e
O disparo desta função começa uma desaceleração controlada, desliga o inversor após o tempo
configurado e ajuda a prevenir um reinicio não intencional.

NOTA: Você encontrara mais informações no Manual de Segurança Funcional (EAV64334).
Safe Torque Off STO – SIL 3 Categoria de Parada 0 / Nível de Performance (Performance Level) PL e
Através de um botão de PARADA DE EMERGÊNCIA na porta do painel
ou implementado, equipamento de monitoramento, o torque do motor
pode ser desligado de acordo com a SIL 3 categoria de parada 0 / nível
de performance PL e. O disparo da função de segurança leva a uma
parada por inércia do inversor e ajuda a prevenir um reinicio não
intencional.

Safe Torque Off STO – SIL 3 Categoria de Parada 1 / Nível de Performance (Performance Level) PL e
Através de um botão de PARADA DE EMERGÊNCIA na porta do painel ou
a ser implementado, equipamento de monitoramento externo, o torque do
motor pode ser desligado de acordo com a SIL 3 categoria de parada 1 /
nível de performance PL e. O disparo da função de segurança começa uma
desaceleração controlada, desliga o inversor após o tempo configurado e
ajuda a prevenir um reinicio não intencional.
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Opcionais de Exibição
Módulo de Exibição Frontal (FDM)
Um elemento de exibição montado na porta do painel habilita uma
indicação clara dos valores em tempo real como:




Indicação das correntes de rede (3x)
Tensões de rede (3x fases de tensões, 3x tensões fase a fase)
Alimentação principal

Estes valores podem ser indicados graficamente ou digitalmente.

O elemento de exibição é fornecido com iluminação traseira para uma leitura melhorada.

Lâmpadas Indicativas na Porta
Frontal
Para diagnóstico rápido e óptico do estado real da operação de uma
distância longa, o painel pode ser equipado com lâmpadas indicativas.
As lâmpadas mostram os seguintes estados de operação:
Estado de operação

Lâmpada indicativa

Etiquetagem

Pronto

Amarelo

PRONTO

Operação

Verde

FUNCIONANDO

Falha detectada

Vermelho

DISPARO

Ver knüpf te Gr afi ken:
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Opcionais do Motor
Monitoramento de Motor com PTC
Se o motor é equipado com sensores termistores integrados para
ajudar contra uma sobrecarga térmica, eles podem ser diretamente
conectados às entradas de sensores do Altivar Drive System.
Se o inversor de frequência detecta uma sobre temperatura no motor, o
inversor para o motor e gera uma mensagem de erro no display. Este
estado de operação é também encaminhado aos relés de estado e para
o fieldbus.

NOTA: Quando a separação protetiva do sensor termistor não pode ser garantida ou em caso de
cabos longos do motor, esta opção é altamente recomendada.

Monitoramento de Motor com PTC com Certificado ATEX
O monitoramento de motor PTC com certificado ATEX é usado para
monitorar os sensores termistores de motores que estão instalados
em áreas de risco (atmosfera explosiva).
Se o inversor de frequência detecta uma sobre temperatura no
moto, o inversor para o motor e gera uma mensagem de erro no
display. Este estado de operação é também encaminhado para os
relés de estado e para o fieldbus. O relé de monitoramento
também dispara um desligamento de seguro do inversor.

Este equipamento foi projetado para operar fora de qualquer área de risco. Apenas instale este
equipamento em áreas livres de risco ou de atmosferas perigosas.

PERIGO
POTENCIAL PARA EXPLOSÃO
Instale e use este equipamento apenas em áreas sem risco.
A falha no cumprimento destas instruções irá resultar em morte ou ferimentos graves.
Monitoramento do Motor com Pt100/Pt1000/KTY
Se o motor é equipado com sensores de temperatura integrados no
rolamento para ajudar a proteger contra sobrecarga térmica, eles
podem ser diretamente conectados nas entradas de sensor do Altivar
Process Drive System.
Se a temperatura configurada no motor é excedida, uma
mensagem de aviso é gerada. Quando a temperatura aumenta
além do valor configurado, o inversor é parado e uma mensagem
de erro é gerada. O estado de operação também é encaminhado
para os relés de estado e para o fieldbus.

NOTA: Quando a separação protetiva do sensor termistor não pode ser garantida ou em caso de
cabos longos do motor, esta opção é altamente recomendada.
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Monitoramento do rolamento com Pt100/Pt1000/KTY
Se o motor é equipado com sensores de temperatura (Pt100,
Pt1000, KTY 83/84) integrados no rolamento para ajudar a proteger
contra sobrecarga térmica, eles podem ser diretamente conectados
nas entradas de sensor do Altivar Process Drive System.
Se a temperatura configurada no motor é excedida, uma mensagem
de aviso é gerada. Quando a temperatura aumenta além do valor
configurado, o inversor é parado e uma mensagem de erro é gerada.
O estado de operação também é encaminhado para os relés de
estado e para o fieldbus.
NOTA: Quando a separação protetiva do sensor termistor não pode ser garantida ou em caso
de cabos longos do motor, esta opção é altamente recomendada.
Filtro dv/dt 150 m
O uso da personalização do filtro dv/dt 150m tem vantagens
significantes a respeito da operação do inversor:
 Reduz o dv/dt e o pico de carga de tensão do motor
 Prevenção de correntes de modo comum no rolamento
do motor – especialmente importante em altas potências
 Grande redução de influências para outros cabos –
importante se a montagem separada dos cabos do motor não
é possível.
 Permite cabo longo do motor até 150 m blindado ou até 250
m não blindado
 Filtro dv/dt 150 m pode ser instalado sem aumentar a largura
do painel.
NOTA: Você encontrará mais informações sobre cabos longo de motor no capítulo “Comprimentos de
Cabos de Motor”, página 70.

Filtro dv/dt 300 m
O uso da personalização do filtro dv/dt 300 m tem vantagens
significantes a respeito da operação do inversor:
 Reduz o dv/dt e o pico de carga de tensão do motor
 Prevenção de correntes de modo comum no rolamento
do motor – especialmente importante em altas potências
 Grande redução de influências para outros cabos –
importante se a montagem separada dos cabos do motor não
é possível.
 Permite cabo longo do motor até 300 m blindado ou até 500
m não blindado
 Filtro dv/dt 300 m pode ser instalado sem aumentar a largura
do painel

NOTA: Você encontrará mais informações sobre cabos longo de motor no capítulo “Comprimentos de
Cabos de Motor”, página 70.
Aquecimento do Motor
O aquecimento do motor parado pode ser usado para evitar condensação
ou danos de congelamento em motores parados em ambientes frios. É
ativado quando o motor é desligado.
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Alimentação de rede
Disjuntor
O disjuntor é usado para a desconexão principal no lugar do
interruptor principal. É operado através de uma manopla na
porta do painel.
O disjuntor pode ser opcionalmente equipado com uma
bobina de subtensão e um motor.

Bobina de Subtensão para Disjuntor 230 V
Quando não há tensão na bobina de subtensão, o disjuntor desliga. A bobina de
subtensão é montada no disjuntor e é cabeada para os terminais opcionais.

Especificação dos terminais de controle
X200: 6/14

NOTA:

Tensão de controle externa
220…240 V AC 50/60 Hz
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Apenas quando a tensão de controle é aplicada, o disjuntor pode ser ligado
manualmente.
Você encontrará mais informações sobre tópico cabeamento no capítulo “Terminais
Opcionais”, página 90.
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Disjuntor para Motor 230 V
Controle remoto do disjuntor através de comandos de controle é possível por meio
deste acionamento. O acionamento é integrado no disjuntor e é cabeado aos
terminais.

Especificação dos terminais de controle

Especificação do acionamento:

X200: 7/15

Tensão do circuito de controle
externo:

X200: 8

Tensão de controle
externa 220…240 V AC
50/60 Hz
Pedido de partida

X200: 16

Pedido de parada

Tempo de resposta:



230 V AC ± 5% 50/60 Hz



< 80 ms quando fechando



< 600 ms quando abrindo

Entrada de potência:



NOTA:
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≤ 500 VA quando fechando
≤ 500 VA quando abrindo

Nesta personalização nenhuma manopla para o disjuntor é possível.
Você encontrará mais informações sobre o tópico de cabeamento no capítulo
“Terminais opcionais”, página 90.
Você encontrará mais informações sobre o tópico de taxa de chaveamento no
capítulo "Taxa de chaveamento", página 25.
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Opcionais de Monitoramento
Monitoramento Remoto
Com o monitoramento remoto, o Altivar Process Drive System pode ser
monitorado através de Ethernet ou Modbus usando um PC, tablet ou smart
phone.
O gateway entregue registra os dados do Drive System em intervalos
regulares. Os dados coletados são transmitidos usando um modem GPRS
integrado através da rede do telefone celular para a rede Schneider
Electric StruxureWare Energy Operation.
Você pode facilmente acessar os dados fornecidos do seu Altivar Process
System usando um PC, tablet ou smart phone para analisa-los e para
mantê-lo atualizado:
 Notificação por e-mail ou SMS quando atingindo estados de aviso ou
erro
 Lembretes predefinidos por e-mail para propósitos de manutenção,
inspeção...
 Envio cíclico de relatórios de registro
Através do modelo de dados predefinido, os seguintes valores são monitorados 24/7 e registrados:
Dados registrados
 Tensão da rede
 Frequência da rede
 Tensão do link CC
 Tensão de entrada / saída
 Tensão e corrente do motor
 Velocidade do motor
 Torque do motor









Tensão da rede
Frequência da rede
Tensão do link CC
Tensão de entrada / saída
Tensão e corrente do motor
Velocidade do motor
Torque do motor

O módulo contém entradas adicionais a fim de registrar mais medições:




2 sensores de temperatura (Pt100 ou Pt1000)
6 entradas digitais
2 entradas analógicas

NOTA:
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Para este opcional um contrato de serviço é necessário, o que implica em custos
adicionais.

NHA37113PT.02

Personalizações

Embalagem
Etiquetas de Segurança em
língua local
Todos os Altivar Process Drive Systems são entregues com
etiquetas de segurança em Inglês e Francês.
Opcionalmente os dispositivos podem também ser
encomendados em língua local.

Embalagem Marítima

Este opcional contém uma embalagem marítima para transporte por navio.
A embalagem cumpre com as diretrizes de embalagem HPE (associação
federal para embalagens de madeira, pallets e embalagens de exportação
na Alemanha).

NHA37113PT.02
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