Instalação
AccuSine SWP 20 – 480 A
Filtro harmônico ativo
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ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
SÃO IMPORTANTES – GUARDE-AS
Etiqueta de identificação
Nota: Verifique se o sistema de alimentação é compatível com as características fornecidas
na etiqueta de identificação colocada na porta do AccuSine SWP.

Normas de segurança/ Precauções especiais
Aviso:
O AccuSine SWP deve ser sempre instalado em conformidade com:
– os requisitos de grupo de padrões IEC 60364:
IEC 60364-4-42: Proteção contra efeitos térmicos.
IEC 60364-4-41: Proteção contra choque elétrico.
IEC 60364-4-482: Proteção contra incêndio
– e todos os requisitos e padrões nacionais em vigor.

Aviso: O AccuSine SWP deve SOMENTE ser instalado ou aberto ou consertado por
pessoal de manutenção autorizado e qualificado.

Aviso: O isolamento do AccuSine SWP deve ser feito em todas as unidades AccuSine
SWP interconectadas antes da instalação ou manutenção.

Aviso: Uma manga deve ser adicionada aos bornes elétricos para evitar qualquer risco
de contato com tensão perigosa.

Aviso: Poderá existir uma tensão perigosa mesmo quando essas unidades não estiverem
conectadas ao sistema de alimentação. Antes de instalar ou fazer a manutenção do
equipamento, certifique-se de que as unidades estejam desligadas (OFF) e que os pontos
do sistema de alimentação estejam desconectados.
Aviso: O isolamento do AccuSine SWP de fontes de energia upstream deve ser possível
por meio de um dispositivo de isolamento (dispositivo de desconexão, disjuntor de
desconexão) de acordo com regulamentos locais. O acesso ao dispositivo de isolamento
deve ser fácil.
990-4530A-024
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Aviso: Reparos e manutenção devem ser realizados por pessoal autorizado e
qualificado.

Aviso: O AccuSine SWP deve estar adequadamente ligado à terra e, devido a uma alta
corrente de fuga, o condutor de aterramento deve ser conectado primeiro.

Aviso: Aguarde cinco minutos após desligar o AccuSine SWP antes de abrir o AccuSine
SWP para permitir a descarga dos capacitores.

Cuidado: As instruções de instalação e operação do AccuSine SWP contidas no manual de
instalação e operação devem ser seguidas na ordem indicada.

Cuidado: Verifique se as indicações na placa de classificação correspondem ao seu sistema
elétrico CA e ao consumo elétrico real de todos os equipamentos a serem conectados
ao AccuSine SWP.

Cuidado:
Nunca instale o AccuSine SWP perto de líquidos ou em um ambiente de umidade excessiva.
Nunca permita que líquido, umidade excessiva ou um corpo estranho se infiltrem no interior
do AccuSine SWP.
Não obstrua os respiradouros.
Não coloque o filtro harmônico ativo sob luz solar direta ou perto de uma fonte de calor.
Posicione a instalação sobre uma superfície não combustível, por exemplo concreto.
Se o filtro harmônico ativo for armazenado antes do uso, o armazenamento deve ser feito
em local seco. Temperatura de armazenamento entre –20ºC e +45ºC. Não armazene
horizontalmente.
Descarte resíduos da embalagem de acordo com as normas em vigor.

Símbolos utilizados
Aviso: Indica um perigo elétrico que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos
ou morte.

Cuidado: Indica um perigo que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos ou morte.
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Nota: Indica informações importantes.

Conformidade com as normas
O filtro harmônico ativo AccuSine SWP está em conformidade com os principais padrões internacionais
em vigor para este tipo de equipamento e, em particular, quanto a:
Padrões técnicos de referência
Segurança

EN 60950-1

Proteção

IP 20 em conformidade com EN 60529

Compatibilidade Electromagnética (EMC)
Emissão conduzida e radiada

EN 61000-6-4
CISPR 11 nível A

Imunidade a descarga eletrostática

EN 61000-4-2

Imunidade a campos eletromagnéticos

EN 61000-4-3

Imunidade a ondas de impulso
Surto transiente
rápido

EN 61000-4-4
EN 61000-4-5

Imunidade conduzida

EN 61000-4-6
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Especificações
Tamanhos de cabo
Nota: As áreas mínimas de dimensionamento de cabo podem ser determinadas com base na
corrente de dimensionamento (Is) fornecida no quadro abaixo. É aconselhável conectar o
neutro quando é distribuído.

Determinar a fiação (não fornecida) para a conexão de energia
As áreas de dimensionamento de fiação deve ser determinada de acordo com os padrões em vigor, usando
as informações no quadro abaixo e nos quadros sobre proteção por potência. Deve-se tomar cuidado
com o tamanho do cabo neutro, quando o neutro é distribuído, devido à presença majoritária do terceiro
harmônico, que pode levar à triplicação de corrente no neutro em relação às fases.
Conexão do
bloco de
terminais
(mm²)

Diâmetro de
bornes (mm)

Comprimento
máximo dos
cabos elétricos
(m)

16

35

6

20

4

25

35

6

20

45

10

50

70

8

20

60

16

70

70

8

20

90

10 por filtro
harmônico ativo

50 por filtro
harmônico ativo

70

8

20

120

16 por filtro
harmônico ativo

70 por filtro
harmônico ativo

70

8

20

Potência do
AccuSine SWP
(A)

Capacidade recomendada das
áreas de dimensionamento (mm²)
Fases

Neutro

20

2.5

30

Determinar a fiação para conectar contatos secos e porta de
comunicação
Conector

Área de
dimensionamento (mm²)

Tipo de condutor
recomendado

Observação

Bloco de terminais de
contato seco

0,5 mín
2,5 máx

Fios multinúcleo (não
fornecidos)

Bloco de terminais de
parafusos removível
(fornecido)

Sub-D de 9 pinos

Cabo blindado (não
fornecido)
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Determinar a fiação para a conexão de cabos chatos para 90 A ou 120
A e instalações paralelas
Conector

Tipo de condutores

Observação

Conector intergabinete do AccuSine
SWP de 90 A ou 120 A

Fio blindado fornecido (3 m)

Conexão entre dois filtros
harmônicos ativos que compõem o
AccuSine SWP de 90 ou 120 A

Conector paralelo do AccuSine SWP

Fio blindado fornecido (5 m)

A conexão de laço permite a
operação paralela do AccuSine
SWP, mesmo que seja interrompida
para o número de dispositivos a
serem modificados

A fiação para conectar unidades de 90 A e 120 A em paralelo está incluída nas unidades paralelas ou no
kit de conversão.

Sensores de corrente fechados
Aviso: Fios usados para a conexão entre os sensores de corrente atuais e o filtro
ativo devem fornecer um isolamento duplo, uma vez que são conectados ao neutro
no interior da unidade.

Nota: Os sensores de corrente devem ser comprados separadamente.

A

H2
B1 H1

P
B2
L

PotênciaDimensões
externas H1
/ H2 / L / P
(mm)

Primário
B1 / B2 (mm)

Diâmetro
máximo do
cabo (mm)

Diâmetros
de bornes na
parte A (mm)

Área de
dimensionamento
de fios (cabos
torcidos de dois
núcleos) (mm²)

Comprimento
máximo de
fios (não
fornecidos)
(m)

300/1
500/1

76 / 106 / 76 /
44

31 / 11

23

3 ou 5,
dependendo
do fornecedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

1000/1 90 / 106 / 77 /
44

41 / 11

31

3 ou 5,
dependendo
do fornecedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

1500/1 165 / 194 / 95 /
40

103 / 22

Somente barra
coletora
< B1 x B2

3 ou 5,
dependendo
do fornecedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20
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2000/1 165 / 194 / 95 /
40

103 / 22

Somente barra
coletora

3 ou 5,
dependendo
do fornecedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

3000/1 180 / 209 / 115
/ 45

103 / 32

Somente barra
coletora

3 ou 5,
dependendo
do fornecedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

4000/1 180 / 209 / 115
/45

103 / 32

Somente barra
coletora

3 ou 5,
dependendo
do fornecedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

N/A
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Sensores de corrente redondos abertos
Aviso: Fios usados para a conexão entre os sensores de corrente atuais e o filtro
ativo devem fornecer um isolamento duplo, uma vez que são conectados ao neutro
no interior da unidade.

Nota: Os sensores de corrente devem ser comprados separadamente.

600/1

2000/1

Potência

Externo

Primário

Secundário

Dimensões
(mm)

Distância
central da
fixação C
(mm)

Diâmetro
de
parafusos
(mm)

Diâmetro
máximo do
cabo

Conexão
de arame
fino

Comprimento
Área de
dimensionamento máximo
de fios
de fios (cabos
(m)
de dois
núcleos) (mm²)

600/1

D2 = 96,5
L = 128
P = 35

60

6

D1 = 48

Kit de
fiação
fornecido
(5 m)

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20

2000/1

D2 = 137,5
L = 298
P = 34

D1 = 69
ou barra de
barramento
D1 = 69
D3 = 206

Kit de
fiação
fornecido
(5 m)

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20
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Sensores de corrente retangulares abertos
Aviso: Fios usados para a conexão entre os sensores de corrente atuais e o filtro
ativo devem fornecer um isolamento duplo, uma vez que são conectados ao neutro
no interior da unidade.

Nota: Os sensores de corrente devem ser comprados separadamente.

Externo

Primário

Secundário

Dimensões
(mm)

Diâmetro
máximo do
cabo

Diâmetro de
parafusos (mm)

Comprimento
Área de
dimensionamento máximo de fios
(m)
de fios (cabos
de dois núcleos)
(mm²)

600/1

D2 = 120
L = 157
P = 34

D1 = 52
D3 = 82

5

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20

2000/1

D2 = 150
L = 239
P = 34

D1 = 82
D3 = 162

5

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20

Potência

Sistema de alimentação
Tensão nominal

400 V - 20% + 10%

Frequência
nominal

50 Hz, 60 Hz +/- 4 Hz

Número de fases

Três fases com ou sem neutro distribuído, operação possível em uma carga de fase única
ou não balanceada.
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Características técnicas
Nota: A menos que especificado em contrário, os desempenhos apresentados no quadro
abaixo são valores típicos que correspondem ao uso em uma tensão nominal da rede elétrica
de 400 V trifásicos, a 50 Hz na corrente nominal.
Capacidade de compensação
por fase

20 A, 30 A, 45 A, 60 A, 90 A, 120 A rms (a capacidade de condicionamento
diminui com a frequência das ordens a serem condicionadas)

Corrente nominal no neutro

3 x In em cada fase (resultado da recombinação harmônica no neutro)

Ordens de harmônicos
compensados

H2 a H50 (configuração de parâmetro possível)
Compensação global ou seletiva

Capacidade dinâmica em di/dt

20 A e 30 A

45 A e 60 A

90 A e 120 A

> 100 kA/s

> 200 kA/s

> 400 kA/s

Tempo de resposta

40 ms

Razão da atenuação

THDI de carregamento/THDI da rede elétrica >= 10 na corrente nominal do
filtro harmônico ativo
• Se THDI de carregamento > 40%
• Se THDI de carregamento < 40%

THDI da rede elétrica > 4% na corrente nominal do filtro harmônico
ativo
THDI da taxa de redução da compensação global = I-harmônico/I-fundamental
Sobrecarga

Limitação da corrente nominal
Operação limitada contínua possível

Corrente inrush

Menos de I nominal sem transformador conjugado

Perdas

20 A

30 A

45 A

60 A

90 A

120 A

< 1000 W

< 1200 W

< 1900 W

< 2400 W

< 3800 W

< 4800 W

Requisitos

Ar forçado por ventiladores internos (entrada pela parte inferior e saída pela
parte superior)
1000 m³/h para potências nominais de 20 a 60 A
2000 m³/h para potências nominais de 90 a 120 A

Ruído acústico na corrente
nominal na carga do computador
em confirmidade com ISO 3746

20 A

30 A

45 A

60 A

90 A

120 A

<58 dBA

<59 dBA

<62 dBA

<64 dBA

<65 dBA

<67 dBA

Condições ambientais
Temperatura ambiente

0 a 40ºC contínuos
A temperatura de funcionamento máxima dos sensores é 55°C

Taxa ou umidade relativa

Umidade relativa de 20% a 95% sem condensação

Altitude operacional

< 1000 m sem redução da carga
> 1000 m com 10% de redução da carga por 1000 m adicional
A altitude operacional máxima é 3000 m

990-4530A-024
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Proteção
Nota: As proteções devem ser determinadas de acordo com os padrões em vigor usando as
informações abaixo e de acordo com os requisitos de seletividade. Esses modelos servem
somente de orientação e não envolvem a responsabilidade da Schneider Electric.
Aviso: Dispositivos de disjunção upstream devem ser instalados de maneira a garantir
uma boa discriminação com os disjuntores recomendados nesta seção. É fornecido
um adesivo, como mostrado aqui, que deve ser aplicado ao dispositivo de desconexão
upstream (por exemplo, disjuntor).

Nota:
• Is = corrente de dimensionamento
• Pcu = capacidade de disjunção
• Isc = corrente de curto-circuito

Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 20 A
Neutro não distribuído

Neutro distribuído

Sistema de ligação à terra TT

Sistema de ligação à terra TT
Is = 25 A

Is = 25 A

1
2

2

3

3
Is = 65 A

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 32A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção do circuito
eletrônico:
- Magnético entre 2.4 a 3.6 In
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: 500mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 32A 3P
– Unidade de disparo: Curva Z
– Proteção contra fuga à terra: Módulo C60 Vigi;
configuração a 500mA

10
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N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: 100A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 40A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: dependente da instalação
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX100 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 100A / Configuração
de Ir =40 A
– Proteção contra fuga à terra: Vigicompact MH ou MB,
configuração dependente da instalação
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Neutro não distribuído

Neutro distribuído
Sistema de ligação à terra TNC
Is = 25 A

1
2
3
N

PEN

Is = 65 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: 32 A 3 polos
– Unidade de disparo: Tipo de proteção do circuito
eletrônico:
- Magnético entre 2.4 e 3.6 In
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 32A 3P
– Unidade de disparo: Curva Z

Sistema de ligação à terra TNS
Is = 25 A

1
2
3

Is = 65 A

N

PE

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: 100A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 40A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX100 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 100 A / Configuração
de Ir=40 A

990-4530A-024
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Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 30 A
Neutro não distribuído

Neutro distribuído

Sistema de ligação à terra TT

Sistema de ligação à terra TT
Is = 35 A

Is = 35 A

1
2

2

3

3
Is = 100 A

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 32A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção do circuito
eletrônico:
- Magnético entre 2.4 a 3.6 In
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: 500 mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 32A 3P
– Unidade de disparo: Curva Z
– Proteção contra fuga à terra: Módulo C60 Vigi;
configuração a 500mA

1

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 100A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 40A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: dependente da instalação
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX100 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 100 A / Configuração
de Ir=40 A
– Proteção contra fuga à terra: Vigicompact MH ou MB,
configuração dependente da instalação
Sistema de ligação à terra TNC
Is = 35 A

1
2
3
N

PEN

Is = 100 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 32A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção do circuito
eletrônico:
- Magnético entre 2.4 e 3.6 In
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 32A 3P
– Unidade de disparo: Curva Z

Sistema de ligação à terra TNS
Is = 35 A

1
2
3

Is = 100 A

N

PE

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 100A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 40A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX100 4p3d
12
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Neutro distribuído
– Unidade de disparo: Micrologic2 100 A / Configuração
de Ir=40 A
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Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 45 A
Neutro não distribuído

Neutro distribuído

Sistema de ligação à terra TT

Sistema de ligação à terra TT
Is = 50 A

Is = 50 A

1
2

2

3

3
Is = 150 A

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: In = 63A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito
eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
- Proteção contra fuga à terra: 1.000mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 63A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
– Proteção contra fuga à terra: Módulo C60 Vigi;
configuração a 1000 mA

1

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 160A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 63A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: dependente da instalação
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX160 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 160 A / Configuração
de Ir=63 A
– Proteção contra fuga à terra: Vigicompact MH ou MB,
configuração: dependente da instalação
Sistema de ligação à terra TNC
Is = 50 A

1
2
3
N

PEN

Is = 150 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: In = 63A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito
eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 63A 3P
– Unidade de disparo: Curva B

Sistema de ligação à terra TNS
Is = 50 A

1
2
3

Is = 150 A

N

PE

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 160A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 63A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX160 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 100 A / Configuração
de Ir=63 A
14
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Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 60 A
Neutro não distribuído

Neutro distribuído

Sistema de ligação à terra TT

Sistema de ligação à terra TT
Is = 65 A

Is = 65 A

1
2

2

3

3
Is = 200 A

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 80 A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito
eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
- Proteção contra fuga à terra: 1.000mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C120H 80 A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
– Proteção contra fuga à terra: C60 Vigicomodule ;
configuração a 1000 mA

1

N

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 250A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 100A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: configuração dependente
da instalação
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX250 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 250 A / Configuração
de Ir=100 A
– Proteção contra fuga à terra: Vigicompact MH ou MB,
configuração dependente da instalação
Sistema de ligação à terra TNC
Is = 65 A

1
2
3
N

PEN

Is = 200 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: In=120 A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito
eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C120H 80 A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
Sistema de ligação à terra TNS
Is = 65 A

1
2
3

Is = 200 A

N

PE

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Alcance de disjuntor: 250A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 100A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX250 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 250 A / Configuração
de Ir = 100 A
990-4530A-024
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Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 90 A com neutro não
distribuído
Neutro não distribuído
Sistema de ligação à terra TT
Is = 50 A

1

Is = 50 A

1

2

2

3

3

N

N
Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: In = 63A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
- Proteção contra fuga à terra: 1.000mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 63A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
– Proteção contra fuga à terra: Módulo C60 Vigi; configuração a 1000 mA

16
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Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 90 A com neutro
distribuído
Neutro distribuído
Sistema de ligação à terra TT
Is = 50 A

Is = 50 A

1
2

2

3
Is = 150 A

1
3

Is = 150 A

N

N

Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: 160A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 63A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: configuração dependente da instalação
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX160 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 160 A / Configuração de Ir=63 A
– Proteção contra fuga à terra: Vigicompact MH ou MB, configuração dependente da instalação
Sistema de ligação à terra TNC
Is = 50 A

Is = 50 A

1

2

3

3

N
PEN

1

2

N
Is = 150 A

PEN

Is = 150 A

Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: In = 63A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C60 63A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
Sistema de ligação à terra TNS
Is = 50 A

1

Is = 50 A

2

2

3
Is = 150 A

N

PE

1
3

Is = 150 A

N

PE
Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: 160A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 63A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:

990-4530A-024
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– Disjuntor: NSX160 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 100 A / Configuração de Ir=63 A

Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 120 A com neutro não
distribuído
Neutro não distribuído
Sistema de ligação à terra TT
Is = 65 A

1

Is = 65 A

1

2

2

3

3

N

N
Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
– Alcance de disjuntor: 80 A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
- Proteção contra fuga à terra: 1.000mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C120H 80 A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
– Proteção contra fuga à terra: C60 Vigicomodule ; configuração a 1000 mA

Quadro de proteção recomendada e conexão ao bloco
de terminais do AccuSine SWP 120 A com neutro
distribuído
Neutro distribuído
Sistema de ligação à terra TT
Is = 65 A

1

Is = 65 A

2

2

3

Is = 200 A

N

1

3

Is = 200 A

N

Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Variedade de disjuntor: 250A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 100A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
- Proteção contra fuga à terra: configuração dependente da instalação
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX250 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 250 A / Configuração de Ir=100 A
– Proteção contra fuga à terra: Vigicompact MH ou MB, configuração dependente da instalação
18
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Neutro distribuído
Sistema de ligação à terra TNC
Is = 65 A

Is = 65 A

1

2

3

3

N
PEN

1

2

Is = 200 A

N
PEN

Is = 200 A

Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Variedade de disjuntor: 80 A 3 polos
- Unidade de disparo: Tipo de proteção de circuito eletrônico: Magnético entre 3.2 e 4.8 In
- Proteção contra fuga à terra: 1.000mA
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: C120H 80 A 3P
– Unidade de disparo: Curva B
– Proteção contra fuga à terra: C60 Vigicomodule; configuração a 1000 mA
Sistema de ligação à terra TNS
Is = 65 A

1

Is = 65 A

2

2

3

Is = 200 A

N

PE

1

3

Is = 200 A

N

PE

Is < 50 A

ESPECIFICAÇÕES DE DISJUNTOR:
- Variedade de disjuntor: 250A protegido por 4/3 polos
- Unidade de disparo:
- Limiar térmico: Ir = 100A
- Limiar magnético: Im = 2 x Ir
- Neutro não protegido
RECOMENDAÇÕES DA SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disjuntor: NSX250 4p3d
– Unidade de disparo: Micrologic2 250 A / Configuração de Ir=100 A

990-4530A-024
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Diagramas de linha única
Aviso: O isolamento do AccuSine SWP deve ser feito em todas as unidades
interconectadas do AccuSine SWP antes da instalação ou manutenção em uma delas.

Nota: Dependendo do tipo de problema a ser resolvido, a posição dos sensores e do ponto
de conexão do filtro harmônico ativo AccuSine SWP pode ser diferente de uma instalação
para outra. A auditoria realizada antes da instalação permite que as respectivas posições
ideais sejam determinadas.
Nota: O filtro harmônico ativo AccuSine SWP é conectado em paralelo com a carga.

Nota: Ele será alimentado a partir de um alimentador de saída específico. Esta linha deve
ser protegida por um disjuntor. O filtro harmônico ativo AccuSine SWP usa esta linha
para enviar harmônicos destinados a compensar os harmônicos de carga de volta para
a rede elétrica.
• É possível conectar dois, três ou quatro filtros harmônicos ativos com a mesma potência nominal em
paralelo para compensar as cargas mais altas.
• Cada filtro harmônico ativo usa independentemente medições de corrente de três sensores, não importa
qual seja o estado do outro filtro harmônico ativo: em execução, parado, desenergizado.
• Dois cabos entre os filtros harmônicos ativos permitem que cada um deles conheça o estado do outro
e, assim, determinam a cota de harmônicos que terão de ser fornecidos: metade ou tudo, se outro
filtro harmônico ativo não estiver em execução.
• Cada circuito de energia permanece independente e tem sua própria proteção.

Exemplo de 20 A, 30 A, 45 A ou 60 A

A

Rede elétrica

D

Sensor de corrente

B

Controle de distribuição de baixa
voltagem

E

Carga a ser compensada

C

Corrente harmônica a ser compensada

F

Corrente de compensação de harmônico
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Exemplo de 90 A ou 120 A

A

Rede elétrica

D

Sensor de corrente

B

Controle de distribuição de baixa
voltagem

E

Carga a ser compensada

C

Corrente harmônica a ser compensada

Exemplo de dois 20 A, 30 A, 45 A ou 60 A em paralelo

A

Rede elétrica

D

Corrente de compensação de harmônico

B

Controle de distribuição de baixa
voltagem

E

Sensor de corrente

C

Corrente harmônica a ser compensada

F

Carga a ser compensada

990-4530A-024
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Exemplo de dois 90 A ou 120 A em paralelo

A

Rede elétrica

D

Sensor de corrente

B

Controle de distribuição de baixa
voltagem

E

Carga a ser compensada

C

Corrente harmônica a ser compensada
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Montagem mecânica
W
C1

H

C2

D

Dimensões (mm)

Altura A

Largura L

Distância central da fixação
(mm)
Profundidade Largura C1
P

Diâmetro de
parafusos de
fixação (mm)

Peso (kg)

Altura C2

Filtros harmônicos ativos de 20 A e 30 A
680

540

280

475

660

8

65

525

760

8

110

Filtros harmônicos ativos de 45 A e 60 A
780

590

325

Filtros harmônicos ativos de 90 A e 120 A são compostos de dois filtros harmônicos ativos com as mesmas
dimensões que os filtros harmônicos ativos de 45 A e 60 A. Esses filtros harmônicos ativos podem ser colocados
lado a lado ou um em cima do outro (sujeito aos requisitos para a instalação no que respeita à ventilação).

990-4530A-024
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Requisitos para a instalação
Aviso: O AccuSine SWP deve ser montado verticalmente e distante de qualquer fonte
de calor (sistema de aquecimento, transformador, motor etc.). Pode ser instalado em
um gabinete ou fixado contra uma parede.

Aviso: Qualquer que seja o método de instalação, uma distância mínima de 600
mm deve ser criada na frente do AccuSine SWP para que a porta seja aberta
completamente.

Requisitos para a instalação do AccuSine SWP autônomo

B

A

Espaço mínimo de 50 mm

C

Espaço de 300 mm para fiação e ventilação

Espaço mínimo de 300 mm para ventilação

• O ar é sugado na parte inferior do filtro harmônico ativo e expelido pela parte superior. Devem ser
criados espaços para permitir a circulação de um fluxo de ar:
– 1000 m³ por hora para as potências 20 a 60 A
– 2000 m³ por hora para as potências 20 a 120 A.
• A temperatura do ar na entrada de cada filtro harmônico ativo não deve exceder 40ºC (recomenda-se
25ºC).
• Os cabos elétricos e os fios finos são introduzidos na parte inferior do filtro harmônico ativo.
Nota: Para instalar um filtro harmônico ativo 90 A ou 120 A, consulte como instalar dois
filtros harmônicos ativos um em cima do outro ou lado a lado.
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Requisitos para a instalação de dois AccuSine SWP em gabinete
Aviso: A instalação de dois filtros harmônicos ativos AccuSine SWP um sobre o outro
deve ser feita somente no interior de um gabinete.

A: Espaço mínimo de 50 mm

C: Espaço mínimo de 300 mm para ventilação

B : Defletor de ventilação

A(*) : Espaço mínimo de 80 mm para ventilação para as
potências 20 – 30 A
Espaço mínimo de 200 mm para ventilação para as
potências 45 – 120 A

• Devem ser criadas aberturas nas partes superior e inferior do gabinete para ajudar no esfriamento
dos filtros harmônicos ativos.
• Um defletor de ventilação deve ser usado para que sejam respeitadas as características térmicas dos dois
filtros harmônicos ativos. A distância entre os dois filtros harmônicos ativos é determinada pela altura.
O ar é sugado na parte inferior de cada filtro harmônico ativo e em seguida expelido:
– do alto, no caso do filtro harmônico ativo superior
990-4530A-024
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– para trás, no caso do filtro harmônico ativo inferior
• O fluxo de ar necessário para esfriar o gabinete é 2000 m³ por hora.
• A temperatura do ar na entrada de cada filtro harmônico ativo não deve exceder 40ºC (recomenda-se
25ºC).
• Cabos elétricos e cabos de sinal são introduzidos na parte inferior do filtro harmônico ativo.

Requisitos para a instalação de dois AccuSine SWP lado a lado

A

Espaço mínimo de 300 mm para ventilação

B

Espaço mínimo de 300 mm para fiação e
ventilação

C

Espaço mínimo de 50 mm

• Espaços devem ser criados para permitir a circulação de um fluxo de ar de 1000 m³ por hora por
filtro harmônico ativo. O ar é sugado na parte inferior de cada filtro harmônico ativo e em seguida
expelido da parte superior.
• A temperatura do ar na entrada de cada filtro harmônico ativo não deve exceder 40ºC (recomenda-se
25ºC).
• Cabos elétricos e cabos de sinal são introduzidos na parte inferior de cada filtro harmônico ativo.
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Preparar para instalação
Aviso: As operações de conexão devem ser realizadas quando os filtros harmônicos
ativos NÃO estão energizados.

Aviso: Para proteger as pessoas, lembre-se de que o condutor protetor PE ou PEN deve
sempre ser conectado primeiro.

Aviso:
Mangas de isolamento adequadas devem ser colocadas nos bornes elétricos de conexão
para evitar o risco de choque elétrico.
Consulte IEC 60364-4-41.
O AccuSine SWP é adequado para todos os tipos de sistema de ligação à terra, exceto sistemas de ligação
à terra TI.

1. Verifique se o estropo de suspensão foi
removido.

2. Verifique se o disjuntor de suprimento do
AccuSine SWP colocado no gabinete de
distribuição de baixa voltagem está na posição
de aberto (O).

3. A fiação é conectada através da parte inferior,
na frente do filtro harmônico ativo. Remova
as placas de proteção dianteira e inferior para
acessar o bloco de terminais de conexão.

4. As conexões de energia são feitas no bloco de
terminais aparafusado.

5. A placa de proteção inferior do bloco de
terminais de energia deve ser equipado com
buchas para a passagem do cabo. Se vários
furos forem feitos para passar os cabos, recorte
um slot comum a todos os furos para impedir a
geração de correntes parasitas.

6. Conecte o condutor PE ou PEN primeiro
7. Conecte os outros condutores para que se
conformem à direção da rotação das fases e às
indicações nas figuras ao lado.

990-4530A-024
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Aviso: Os cabos de conexão devem
ser fixados mecanicamente perto
dos terminais, de modo a impedir
qualquer tensão mecânica sobre os
condutores.
Nota: Se houver tração nos cabos,
o PE ou o PEN deve ser o último
condutor submetido a seus efeitos.
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Conectar contatos secos e a porta de
comunicação
Aviso: As conexões do cabo de sinal devem ser fixadas mecanicamente perto de
conectores, de modo a impedir qualquer tensão mecânica sobre os condutores.

Nota: Capacidade de quebra de contato: P = 2 VA, U = 30 V máx., I = 1 A máx.

1. Os cabos são conectados através da parte inferior, na frente do dispositivo.

1

10

10
1

10
1

B

A

C

A

Cabo de contato seco (não fornecido)

B

Conector removível com polarização (fornecido)

C

Vínculo de comunicação (opcional) (não fornecido)

2. Configuração do bloco de terminais de contato seco:
Dois comutadores sem tensão: Filtro harmônico ativo em execução/parado.
Um comutador sem tensão: operação limitada de corrente.

3. A conexão com o bloco de terminais pode ser feita enquanto o AccuSine SWP está em
funcionamento.

4. Estes contatos estão em conformidade com os requisitos adicionais seguros de isolamento de
baixa voltagem:

990-4530A-024
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9

Comum

8

AccuSine SWP parado

10

7

AccuSine SWP em
execução

9

6

Comum

7

5

Operação normal

6

4

Operação limitada

5

3

Comum

2

AccuSine SWP parado

1

NO

8

NC

NO
NC

4
3

NO

2

AccuSine SWP em
execução

NC

1

5. Configuração do conector Sub-D de 9 pinos do vínculo de comunicação RS 422/485 (opcional)
6. O vínculo de comunicação pode ser conectado ao conector Sub-D sem desligar o AccuSine SWP.
7. Esta interface está em conformidade com os requisitos adicionais seguros de isolamento de baixa
voltagem.

O conector do AccuSine SWP visto de baixo
Tecla

1

2

3

5

4

pino 1: 0 volts
pino 2: RP_5V

6

7

8

9

pino 3: RC_A
pino 4: RD-(B’)
pino 5: TD-(B)
pino 6: RP_0V
pino 7: RC_B
pino 8: RD+(A’)
pino 9: TD+(A)
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Conectar cabos chatos
Aviso: As operações de conexão devem ser realizadas com o filtro harmônico ativo
desernegizado.

Aviso: As conexões do cabo de sinal devem ser fixadas mecanicamente perto de
conectores, de modo a impedir qualquer tensão sobre os condutores ou à ligação à terra
que blinda o operador.

Aviso: O isolamento do AccuSine SWP deve ser feito em todas as unidades
interconectadas do AccuSine SWP antes da instalação ou manutenção em uma delas.
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Conectar cabos chatos para filtros de 90 A e 120 A

A

1 conjunto de CTs

B

Mestre

C

Escravo

Detalhe de conectores

A

Conector intergabinete

C

Conectores de instalação paralela: 2 conectores
equivalentes

B

Conexão entre dois paineis

D

Tiras e chaves de configuração para conexão
paralela

A

Conector

C

Bloco de blindagem de ligação à terra

B

Blindagem

D

Conexão intergabinetes do AccuSine SWP de 90
A ou 120 A
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1. A fiação é conectada através da parte inferior,
na frente do filtro.

2. Remova a placa de proteção.
3. Feche corretamente os conectores do condutor.
4. Aterre a blindagem de acordo com as
indicações nesta página.

5. Configure o painel de conexão paralela usando
as indicações em “Configurações de tira para
cada filtro paralelo“.

Conectar cabos chatos para instalações paralelas
Conexão paralela de 30 A e 60 A

A

1 conjunto de CTs

B

Até 4 unidades

Conexão paralela de 90 A e 120 A

A

1 conjunto de CTs

C

Escravo

B

Mestre

D

Até 4 unidades

Configurações de tira para cada filtro paralelo
AccuSine SWP no. 1

1
2
3
4

990-4530A-024

AccuSine SWP no. 2

1
2
3
4

AccuSine SWP no. 3

1
2
3
4
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AccuSine SWP no. 4

1
2
3
4
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Instalar sensores de corrente
Nota: Os sensores de corrente devem ser comprados separadamente.

Nota: São fornecidos três adesivos, como mostrados aqui, e devem ser aplicados aos três
sensores de corrente do AccuSine SWP (um adesivo por sensor) antes da conexão.

Durante a instalação dos três sensores de corrente do AccuSine SWP, todas as unidades
interconectadas do AccuSine SWP devem desconectadas do sistema de alimentação.
Aviso: Os fios dos três sensores de corrente são conectados ao potencial neutro no
interior da unidade do AccuSine SWP e, portanto, requerem um isolamento duplo.

Depois de instalados, os secundários do sensor de corrente devem ser submetidos a curto-circuito.
Os terminais secundários dos sensores de corrente devem ser submetidos a curto-circuito assim que
forem instalados. Esse curto-circuito é obtido movendo uma tira (X1) para a posição MAINT na placa
CCTY onde os terminais secundários estão conectados. A tira deve permanecer nesta posição até o filtro
harmônico ativo AccuSine SWP ter sido colocado em serviço.

Instalar sensores de abertura redondos para
implementação de cabo
Fornecidos no kit de fiação: S1 = azul, S2 = marrom. Os sensores devem ser fechados e aparafusados em
ambos os lados. Sensor 600/1: É aconselhável fixar o sensor ao cabo. Bornes de fixação são fornecidos
para este fim.

Instalar sensores de abertura retangulares para
implementação da barra coletora
O kit de fiação não é fornecido. Os sensores devem ser fechados e aparafusados em ambos os lados. Sensor
600/1 e 2000/1: É aconselhável fixar o sensor à barra. Bornes de fixação são fornecidos para este fim.
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Montar direção de sensores
Os sensores de corrente devem ser montados em cada uma das fases que fornecem a carga. Eles devem ser
montados na direção mostrada aqui:

A

Carga L1

D

Carga neutro

B

Carga L2

E

Carga PE ou PEN

C

Carga L3

*

Sensor usado se o neutro estiver
conectado

990-4530A-024
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Instalar sensores para unidades paralelas de 20, 30,
45 e 60 A
Aviso: Os terminais secundários dos sensores de corrente devem ser submetidos a
curto-circuito assim que estiverem instalados colocando uma tira X1 na posição
MAINT na placa CCTY. A tira X1 permanecerá na posição MAINT até o filtro
harmônico ativo AccuSine SWP ter sido colocado em serviço.

A

Vista superior da CCTY (removido e virado)

X1

Tira X1 para submeter os sensores de
corrente a curto-circuito

*

Sensor usado se o neutro estiver conectado

1. Remova a placa CCTY que está conectada à placa TIFY por meio do conector XR4.
2. Vire a placa CCTY para conectar os terminais secundários dos sensores de corrente aos terminais
de parafusos XR1, XR2 e XR3 dessa placa. Deve-se tomar cuidado para garantir que a ordem de
fase e a polaridade dos sensores sejam respeitadas.

3. Uma vez concluídas as conexões, ajuste a placa CCTY novamente à placa TIFY.
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Instalar sensores para duas unidades paralelas de 90
A ou 120 A
Aviso: Os terminais secundários dos sensores de corrente devem ser submetidos a
curto-circuito assim que estiverem instalados colocando uma tira X1 na posição
MAINT na placa CCTY. A tira X1 permanecerá na posição MAINT até o filtro
harmônico ativo AccuSine SWP ter sido colocado em serviço.

A

Vista superior da CCTY (removida e virada)

X1

Tira X1 para submeter os sensores de
corrente a curto-circuito

*

Sensor usado se o neutro estiver conectado

1. Remova a placa CCTY que está conectada à placa TIFY por meio do conector XR4.
2. Vire a placa CCTY para conectar os terminais secundários dos sensores de corrente aos terminais
de parafusos XR1, XR2 e XR3 dessa placa. Deve-se tomar cuidado para garantir que a ordem de
fase e a polaridade dos sensores sejam respeitadas.

3. Uma vez concluídas as conexões, ajuste a placa CCTY novamente à placa PARY.
Os fios de conexão fornecidos com os filtros harmônicos ativos permitirão que os filtros
harmônicos ativos AccuSine SWP funcionem em paralelo através de comunicação em circuito.
Outros fios fornecidos com os fios harmônicos ativos irão assegurar conexões entre os dois filtros
harmônicos ativos que compõem cada 120 A.
990-4530A-024
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Conectar os sensores
Nota: Os cabos de sinal que conectam os sensores de corrente ao AccuSine SWP devem
ficar distantes dos cabos elétricos para evitar interrupções.

Nota: Os cabos de sinal devem ser fixados mecanicamente perto dos terminais, de modo a
evitar qualquer tensão mecânica sobre os condutores.

1. A fiação é conectada através da parte inferior, na frente do filtro harmônico ativo.
2. As conexões dos cabos de sinal são feitas em três terminais de parafusos.
3. Reponha os paineis de proteção e feche a porta.
4. Feche o disjuntor de proteção do filtro harmônico ativo AccuSine SWP.
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Mover o display
O display do AccuSine SWP pode ser movido para o painel frontal de um quadro de distribuição onde um
AccuSine SWP está instalado. Para isso, use o kit opcional PCSPAKP, que contém:
• Uma placa de cobertura que substitui a porta do display localizada na porta do AccuSine SWP.
• Um fio de extensão de 2,5 metros. Este fio não pode ser estendido sem causar o risco de uma operação
anormal.

1. Desconecte o cabo chato do display na parte

cut

posterior da porta.

2. Remova o display desaparafusando os quatro
parafusos.

3. Fixe a placa de cobertura no lugar do display

116

com quatro parafusos de fixação.

129

4. Conecte o cabo chato ao fio de extensão.
5. Introduza o fio de extensão através da bucha
retangular na parte inferior do AccuSine SWP.

6. Fixe o display no local necessário.
7. Conecte o fio de extensão ao display.

66

4 x ∆3.4

70
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Sistema de comunicação Modbus e JBUS
Visão geral

A

A

Conector SUB-D fêmea de 9 pinos para a conexão com o padrão de comunicação EIA RS485

Função
O sistema de comunicação, que tem o suporte de um vínculo de dados ao padrão EIA RS485, permite a
transmissão para uma ferramenta de computador de um conjunto de informações relativas ao estado da
operação do AccuSine SWP. O protocolo de comunicação usado é compatível com os padrões JBUS e
MODBUS. Os termos JBUS e MODBUS neste documento podem, portanto, ser usados de maneira
intercambiável.
Nota: Os endereços do parâmetro são dados como “@JBUS Hexa” e são equivalentes aos
endereços do MODBUS na sintaxe “%MW Hexa” de IEC61131 com índices baseados em 0.

Interface RS485
Para um funcionamento adequado, a polaridade das linhas de dois e quatro fios EIA RS485 deve ser
definida como apenas um ponto e as linhas terminadas na extremidade. Este princípio é ilustrado em
“Topologia RS485 de vínculo intergabinete de dois fios“ e “Topologia RS485 de vínculo intergabinete
de quatro fios“, como descrito nas páginas seguintes.
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Topologia RS485 de vínculo intergabinete de dois fios
Rp = resistor de polarização
Ra = resistor de fim de linha
(adaptação)

A

Unidade principal

E

Conexão se fim de linha

B

Placa de um filtro
harmônico ativo
intermediário

F

Conjugação

C

Placa de um filtro
harmônico ativo de
fim de linha

G

Transmitir/receber dados

D

Polaridade

990-4530A-024
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Topologia RS485 de vínculo intergabinete de quatro fios
Rp = resistor de polarização
Ra = resistor de fim de linha
(adaptação)

A

Unidade principal

F

Conjugação

B

Placa de um filtro
harmônico ativo
intermediário

G

Receptor escravo

C

Placa de um filtro
harmônico ativo de fim
de linha

H

Transmissor mestre

D

Polaridade

I

Transmitir dados

E

Conexão se fim de linha

J

Receber dados
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Configurar vínculo RS485
Interface de vínculo RS485
Nota: As microchaves (SA3–X e SA2–X) estão na posição aberta quando o AccuSine
SWP é entregue.

RD + (A')

SA3-2
0V
Ra

RD – (B')

SA3 -1

SA3-3

1

RP

6

0V
RP

2

Ra

3

5V
7

SA2-4

8
4

TD + (A)
Ra
TD – (B)

SA3-4

SA2-3

0V
5V

9

SA2 -2
SA2 -1

RP

5

RP
conne cte ur
S ub-D 9 points

Polarização
O uso e a lógica requerem que o dispositivo principal da rede polarize a linha (resistências Rp).

Conjugação
A conjugação (resistências Ra) deve ser realizada em ambas as extremidades da linha. Para evitar a
não-conjugação da linha ao desconectar um dispositivo, providencie uma ou duas tampas correspondentes.
O AccuSine SWP é um dispositivo escravo. Contudo, sua interface de vínculo RS485 pode ser polarizada
e conjugada em todas as topologias de conexão escolhidas, seja por conector externo seja por microchaves
no painel MERY do AccuSine SWP.
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Polarização e/ou término através do conector externo
A polaridade e/ou o término devem ser manipulados por jumpers na ligação do conector macho do cabo.
Nota: A polarização pode ser executada somente na recepção ou transmissão.

Interface RS485 de dois fios
A. Interface com
polaridade e
término.
B. Interface com
polaridade e sem
término.
C. Interface sem
polaridade e com
término.

1

1

1
6
2

6

7

7

8

3

8

4

8

8

4

4
9

L+
L-

7

3

3

9

2

7

3

6

2

2

5

1

6

5

-A-

4
9

L+
L-

5

-B-

L+
L-

9
5

-C-

L+
L-

-D-

D. Interface sem
polaridade e sem
término.

Interface RS485 de quatro fios
A. Interface com
polaridade e
término.
B. Interface com
polaridade e sem
término.

1

6

2
7
8

5
-A-

R+
RT+
T-

2
7

7

3

3

4

6

2
7

3

1
6

2

9

C. Interface sem
polaridade e com
término.

1

1
6

8
4
9
5

R+
RT+
T-

3
8

4
9
5

-B-

-C-

R+
RT+
T-

8
4
9
5

R+
RT+
T-

-D-

D. Interface sem
polaridade e sem
término.
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Polarização e/ou conjugação através do painel MERY
Visão geral após a remoção da tampa protetora

MERY boa rd

Y bo
NUM

b
P ARY

O
N

o a rd

R301

O
N
1 2 3 4
SA2
SA2

a rd

ON

1 2 3 4
SA3
SA3

B
XM16

OFF
ON

A

C
OFF

A

Interruptores de configuração do
vínculo RS485

B

Interruptor fechado: na posição
superior

C

Interruptor aberto: na posição inferior

Configuração dos microinterruptores
Aviso: Ao configurar os microinterruptores, é vital que o filtro harmônico ativo seja
desenergizado para funcionar sem risco na área reservada aos paineis. Consulte o
Manual de Operação do AccuSine SWP 990 – 4532.

Nota: A polarização é possível na recepção e na transmissão.

990-4530A-024
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Exemplo de topologia de dois fios
Rp = resistor de polarização
Ra = resistor de fim de linha
(adaptação)

A

Linha polarizada e
terminada do AccuSine
SWP

G

SA2-3

B

Linha não polarizada
e não terminada do
AccuSine SWP

H

Conexão se fim de linha

C

Linha não polarizada,
mas terminada, do
AccuSine SWP, se fim
de linha

I

Conjugação

D

Transmitir/receber dados

J

SA2-2

E

SA2-1

K

SA3-4

F

Polaridade

L

SA2-4
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Exemplo de topologia de quatro fios
Rp = resistor de polarização
Ra = resistor de fim de linha
(adaptação)
R- = nome do sinal de recepção
– sem valor de resistência
R+ = nome do sinal de recepção
– sem valor de resistência

A

Linha polarizada, mas não
terminada, do AccuSine SWP

I

SA2-1

B

Linha não polarizada e não
terminada do AccuSine SWP

J

SA3-4

C

Linha não polarizada, mas
terminada, do AccuSine SWP, se
fim de linha

K

SA2-4

D

Transmitir dados

L

Receber dados

E

Polaridade

M

SA3-2

F

SA2-2

N

Conjugação

G

Conexão se fim de linha

O

SA3-1

H

SA2-3

P

SA3-3
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Escolher o cabo de conexão
A escolha de cabos depende do setor relevante da aplicação, das taxas de fluxo e do ambiente em questão.
Os cabos de transmissão a seguir podem ser escolhidos:
Setor
industrial

• Um, dois ou três pares de condutores por cabo
• Blindagem por par de condutores
• Condutores multifilares
• Pares torcidos blindados de telefone podem ser usados

Setor terciário • Um, dois ou três pares de condutores por cabo
• Blindagem de cabo, se necessário
• Pares de telefone blindados ou não blindados podem ser usados

Doméstico

• Um ou dois pares de condutores por cabo
• Pares de telefone podem ser usados

Proteção
Todas as blindagens são aterradas em ambos os lados.
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Centro de serviços de atendimento ao cliente
O atendimento ao cliente para este ou qualquer outro produto está disponível sem custo:

• Entre em contato com o Centro de serviços de atendimento ao cliente por telefone ou e-mail.
Para centros locais, específicos de países: consulte www.apc.com/support/contact, para obter
informações de contato.
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