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Configuração rápida
Altivar Process ATV900

NHA6157801PT

Como fazer o "download" dos manuais

Para poder prosseguir com o comissionamento e instalação você deve ter em mãos informações detalhadas.
Estas Informações podem ser encontradas nos manuais disponíveis para "download" no site www.se.com:
- Manual de instalação do ATV900 (NHA80932PT)
- Manual de programação do ATV900 (NHA80757PT)

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO
• Somente pessoas devidamente treinadas que estejam familiarizadas e entendem o conteúdo deste manual e toda a documentação
pertinente do produto e que receberam treinamento de segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos estão autorizadas
a trabalhar com o inversor de frequência. A instalação, ajuste, reparo e manutenção devem ser realizados por pessoal qualificado.
• O integrador de sistemas é responsável pela conformidade com todos os requisitos locais e nacionais de códigos elétricos, bem
como todas as outras regulamentações aplicáveis com relação ao aterramento de todos os equipamentos.
• Vários componentes do produto, incluindo as placas de circuito impresso, operam com tensão de rede.
• Use somente ferramentas e equipamentos de medição com classificação elétrica apropriada e isolamento elétrico.
• Não toque em componentes sem isolação ou terminais onde há tensão presente.
• Motores podem gerar tensão quando o eixo é girado. Antes de realizar qualquer atividade no inversor de frequência, bloqueie o eixo
do motor para evitar a rotação.
• Poderá existir tensão residual no cabo de alimentação do motor, sendo assim isole ambas as extremidades do cabo do motor.
• Não faça curto entre os terminais do barramento CC ou dos capacitores do barramento CC ou dos terminais do resistor de frenagem.
• Antes de realizar suas atividades com o inversor de frequência:
- Desconecte toda a energia, incluindo o controle externo de energia que possa estar presente. Tenha em conta que o disjuntor ou
interruptor geral não desenergiza todos os circuitos.
- Coloque uma etiqueta “NÃO LIGUE” em todos os interruptores de potência relacionados ao inversor de frequência.
- Trave todos os interruptores de potência na posição desligado.
- Aguarde 15 minutos para permitir que os capacitores do barramento de CC descarreguem.
- Siga as instruções fornecidas no capítulo "Verificação da ausência de tensão" no manual de instalação do produto.
• Antes de aplicar tensão ao inversor de frequência:
- Verifique se o trabalho foi concluído e se a instalação inteira está livre do risco de acidentes
- Se os terminais de entrada da rede elétrica e os terminais de saída do motor estiverem aterrados e em curto-circuito, remova o
aterramento e os curto-circuitos nos terminais de entrada da rede e nos terminais de saída do motor.
- Verifique o aterramento adequado de todos os equipamentos.
- Verifique se todos os equipamentos de proteção, como tampas, portas e grelhas, estão devidamente instalados e/ou fechados.
O não cumprimento destas instruções de segurança resultará em morte ou lesão grave.
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 mau uso deste material.
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Verifique a entrega do inversor de frequência

Desembale o inversor e verifique se este não foi danificado.
rodutos ou acessórios danificados podem causar choque elétrico ou operação imprevista do equipamento.

PERIGO
CHOQUE ELÉTRICO OU OPERAÇÃO INTEMPESTIVA DO EQUIPAMENTO
Não use produtos ou acessórios danificados
O não cumprimento destas instruções de segurança resultará em morte ou lesão grave.
Entre em contato com o escritório de vendas local da Schneider Electric se detectar qualquer dano.

Altivar 930

ATV930U55N4
5,5kW - 7,5 HP

• Verifique se o número de catálogo do inversor, impresso na etiqueta, é o mesmo da nota de remessa
correspondente ao pedido.
• Escreva o número de catálogo do inversor: _____________ ___________
e número de série: ____________________________

6W1338000672

www.schneider-electric.com
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Verifique a compatibilidade da tensão de alimentação

• Verifique se a tensão de alimentação é compatível com a tensão do inversor.
Tensão de alimentação trifásica _______ Volts
Tensão do inversor de frequência _______ Volts
Oferta de inversores: ATVpppppp M3 = 200/240 V – ATVpppppp N4 = 380/480 V – ATVpppppp S6p = 600 V – ATVpppppp Y6 = 500/690 V

Monte o inversor verticalmente
X1
(1)
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Inversor de frequência

X1

X2

X3

ATV930U07pp...ATV930D90N4,
ATV930U22S6X...ATV930D15S6X,
ATV930pppS6, ATV930pppY6,
ATV950pppppp

u 100 mm

u 100 mm (3.9 pol.)

u 10 mm (0.39 pol.)

ATV930D55M3...ATV930D75M3,
ATV930C11N4...ATV930C16N4

u 250 mm (10 pol.) u 250 mm (10 pol.)

u 100 mm (3.9 pol.)

(3.9 pol.)

ATV930C22N4pp...ATV930C31N4pp u 200 mm (8 pol.)

u 10 mm (0.39 pol.)

Para uma temperatura do ar circundante até 50 °C (122 °F). Para outras condições térmicas ou
para a montagem do ATV950, consulte o manual de Instalação (NHA80932PT)
em www.se.com

X3
(1)

X2
(1)

u 150 mm (5.9 pol.)

(1) Valor mínimo correspondente a restrições térmicas
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Conecte o inversor: Potência
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Conecte o inversor: Controle

T/L3

S/L2

R/L1

3 a 600 V

T/L3

S/L2

R/L1

3 a 500/690 V

COM

0,5 N.m
4.4 lb.in

• Conecte o comando DI1:
Comando de controle 2 fios (configuração de fábrica)

DI1: Avanço

ATVpppppppp
N4 = 380/480 V
Trifásico

ATVpppppppp

ou

24V

T/L3

S/L2

R/L1

3 a 380/480 V

ATVpppppppp
M3 = 200/240 V
Trifásico

DI1

T/L3

S/L2

R/L1

3 a 200/240 V

AI1

10V

• Conecte o Inversor à terra.
• Conecte a referência de frequência AI1:
• Verifique a classificação do disjuntor ou a classificação do fusível, consulte o
anexo SCCR (NHA61583).
• Verifique se a tensão de alimentação é compatível com a tensão do inversor.
Tensão nominal do motor ______volts.
• Conecte o inversor ao motor.
• Conecte o inversor à fonte de alimentação.
1...10 kΩ

ATVpppppppp
S6 p = 600 V
Trifásico
ATVpppppppp
Y6 = 500/690 V
Trifásico

.... N.m
.... lb.in

Consulte o manual de instalação
(NHA80932PT)
em www.se.com
ou a placa de identificação do inversor para os

PERIGO
RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO
As seções transversais dos cabos e os torques de aperto devem estar em conformidade com as especificações fornecidas no manual de
instalação.
O não cumprimento destas instruções de segurança resultará em morte ou lesão grave
www.schneider-electric.com
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[Configuração Rápida]

• Verifique se a entrada digital não está ativa (DI1, veja o esquema no passo
• Aplique potência ao inversor.
• Se solicitado, defina a data, a hora e o idioma.
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).

Acesso ao menu [Configuracao rapida]:
OU
Webserver incorporado

Terminal gráfica

Passos à seguir para acessar [Configuracao rapida]
1/ Conecte o inversor ao seu PC usando um cabo Ethernet

2/ Abra o "Network Explorer" no seu PC.

ATV9ppppppp-MMMM
MMMM: dois últimos
bytes do "mac
address"

O seu inversor aparecerá
automaticamente. Clique com o
botão direito e selecione "Display
device web page" para abrir o
Webserver
Nota: Se o ícone não aparecer, entre em contato com o administrador
de TI para obter a configuração do firewall ou do antivírus.
3/ No primeiro acesso, o padrão de acesso é:
- Usuário = ADMIN
- Senha, disponível a partir do terminal gráfica do inversor em:
[Menu principal] V [Minhas preferências] V [Webserver]

4/ Altere os IDs de conexão padrão (nome de usuário e senha).
5/ Acesso ao [Configuracao rapida]
Selecione a aba My dashboard.
Selecione a aba [Con.Rap].
My dashboard

Display

Diagnostic

Drive

Configuracao rapida

www.schneider-electric.com
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Configure os parâmetros do motor para motor assíncrono

Consulte a placa de identificação do motor para definir o seguinte

Configuração de fábrica
Configuração
ATVpppppp M3
ATVpppppp N4 ATVpppppp S6p do utilizador
ATVpppppp Y6
[50 Hz IEC] 50 [60 Hz IEC] 60
[Tipo do Motor] bFr: Frequência nominal do motor
(Hz)
(Hz)
[Pot. Nominal motor] nPr: Potência nominal do motor (placa do motor)
Classificação
Classificação
do inversor (kW) do inversor (HP)
[Tensão nom. Motor] UnS: Tensão nominal do motor (placa do motor)
Classif. do inversor (Vac)
[Configuracao
Classif. do inversor (A)
[I Nominal motor] nCr: Corrente nominal do motore (placa do motor)
rapida]
50 (Hz)
[Freq. nominal motor] FrS: Freq. nominal do motor (placa do motor)
Classif. do inversor (rpm)
[Vel. nominal motor] nSP: Velocidade nominal do motor (placa do motor)
2C
[Comando 2/3 Fios] tCC: Comando a 2 (ordem mantida) ou 3 fios (ordem por partida)
60 (Hz)
72 (Hz)
[Frequência máxima] tFr: Frequência máxima de saída (placa do motor)
Classif. do inversor (A)
[I térmica do motor]ItH: Corrente de proteção térmica do motor (placa do motor)
Menu
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Parâmetro

Execute a auto-regulagem do motor [Auto-Regulagem]
ATENÇÃO

MOVIMENTO IMPREVISTO
Durante a Auto-Regulagem, o motor funciona a corrente nominal.

Verifique se as mesmas precauções estão em vigor durante Auto-Regulagem como durante o funcionamento normal do motor, tal como
especificado no manual do produto e no manual do motor.

O não cumprimento destas instruções resultará em morte ou lesão grave.
Durante a execução da [Auto Regulagem], o motor faz pequenos movimentos. O aparecimento de ruído e oscilações do sistema são normais.
Menu
[Configuracao
rapida]

10
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Parâmetro
[Auto-Regulagem] tUn: defina o parâmetro para [Real.Auto-Regulagem] YES. [Auto-Regulagem] tUn Auto-regulagem
é realizada imediatamente.

Configure dos parâmetros básicos
Menu

Configuração de fábrica
Configuração
ATVpppppp M3
ATVpppppp N4 ATVpppppp S6p do utilizador
ATVpppppp Y6
10.0 (s)
10.0 (s)
0 (Hz)
50 (Hz)
60 (Hz)

Parâmetro

[Aceleração] ACC: Tempo de aceleração
[Configuracao [Desaceleração] dEC: Tempo de desaceleração
rapida]
[Baixa velocidade] LSP: Frequência do motor à referência mínima
[Alta velocidade] HSP: Frequência do motor à referência máxima
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Ligue o motor
COM

AI1

10V

Definir a frequência de referência [Frequência de ref.] com o potenciômetro.

1...10 kΩ

24V

DI1

ATVpppppppp

DI1: Avanço
www.schneider-electric.com
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