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1  Informações gerais
1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação inclui as informações gerais de segurança e uma selecção de infor-
mações relativas à unidade.
• Tenha em atenção que esta documentação não substitui as instruções de operação

detalhadas. 
• Por isso, leia atentamente as instruções de operação detalhadas antes de trabalhar

com a unidade. 
• Observe as informações, instruções e notas incluídas nas instruções de operação

detalhadas. Esta medida é condição para um funcionamento sem falhas das uni-
dades e para manter o direito à garantia. 

• As instruções de operação detalhadas e documentação adicional relativas à uni-
dade podem ser encontradas como ficheiro PDF no CD ou DVD fornecido. 

• No site da SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) pode também encontrar
toda a documentação técnica da SEW-EURODRIVE em forma de ficheiros PDF. 

1.2 Validade desta documentação
Esta documentação aplica-se para as seguintes unidades MOVITRANS®:
• Conversor estacionário TPS 
• Módulo transformador TAS 
• Equipamento de instalação TCS, TVS, TLS, TIS
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2 Informações de segurança
2.1 Notas preliminares

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com aten-
ção a fim de serem evitados ferimentos e danos materiais. Garanta que estas informa-
ções de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas. 
Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem
como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com as uni-
dades, leram e compreenderam completamente a documentação antes de iniciarem as
suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte
a SEW-EURODRIVE.
As seguintes informações de segurança referem-se essencialmente à utilização das
unidades MOVITRANS®. Se forem utilizados outros componentes da SEW, consulte
também as informações de segurança correspondentes nas respectivas instruções de
operação.
Observe também as notas suplementares de segurança dos vários capítulos destas
instruções de operação.

2.2 Informação geral
A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação
ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e
ferimentos graves.

2.3 Utilizador alvo
Os trabalhos mecânicos podem ser realizados apenas por pessoal devidamente quali-
ficado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal qualificado,
todas as pessoas familiarizadas com a montagem, instalação mecânica, eliminação de
irregularidades e reparação das unidades, e que possuem a seguinte qualificação téc-
nica:
• Formação na área da mecânica (por exemplo, engenheiro mecânico ou mecatró-

nico) concluída com êxito.
• Conhecimento destas instruções.

Os trabalhos electrotécnicos podem ser realizados apenas por pessoal técnico devida-
mente qualificado. No âmbito destas instruções de operação, é considerado pessoal
qualificado, todas as pessoas familiarizadas com a instalação eléctrica, colocação em
funcionamento, eliminação de irregularidades e reparação das unidades, e que pos-
suem a seguinte qualificação técnica:
• Formação na área da electrotecnia (por exemplo, engenheiro electrotécnico ou

mecatrónico) concluída com êxito.
• Conhecimento destas instruções.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do pro-
duto, devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.
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2.4 Uso recomendado
Respeite a utilização recomendada para as seguintes unidades MOVITRANS®:
• Informação geral sobre as unidades MOVITRANS®

As unidades MOVITRANS® são unidades destinadas a ser utilizadas em sistemas
comerciais e industriais para operar sistemas de transmissão de energia sem con-
tacto.

• Conversores estacionários TPS e módulos transformadores TAS
Os conversor estacionário TPS e o módulo transformador TAS são destinados a
serem instaladas de forma fixa em quadros eléctricos. Ao conversor estacionário
TPS e ao módulo transformador TAS devem ser ligados apenas os componentes
MOVITRANS® adequados, como por exemplo, condutores de linha TLS, distribui-
dores de ligação TVS e caixas de compensação TCS.

• Condutores de linha TLS
Os condutores de linha TLS são instalados ao longo do trajecto de transmissão. Os
condutores de linha TLS são usados para ligar o lado de saída do módulo transfor-
mador TAS.

• Caixas de compensação TCS
Em trajectos de transmissão de maior extensão, as caixas de compensação TCS
são ligadas em série em relação ao condutor de linha TLS. 

• Distribuidores de ligação TVS
Os distribuidores de ligação TVS devem ser usados como pontos de ligação no
campo para o condutor de linha TLS. 

• Equipamento de instalação TIS
O equipamento de instalação TIS...025... só pode ser utilizado com os colectores do
tipo plano THM..E.
O equipamento de instalação TIS...008... só pode ser utilizado com os colectores do
tipo U THM..C.

Todas as instruções referentes à informação técnica e às condições admissíveis de fun-
cionamento das unidades devem ser rigorosamente cumpridas.
É proibido colocar a unidade em funcionamento (início da utilização correcta) antes de
garantir que a máquina respeita a Directiva EMC 2004/108/CE e que o produto final
está em conformidade com a Directiva Máquinas 98/37/CE (respeitar a norma
EN 60204).
Durante a instalação, colocação em funcionamento e operação de sistemas de trans-
missão de energia sem contacto por indução em áreas industriais, devem ser seguidas
a regulamentação e, em particular a regra B11 “Campos electromagnéticos” da Asso-
ciação Profissional (Berufsgenossenschaft, BG).
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2.5 Transporte
Tenha em atenção as seguintes informações ao receber o produto:
• No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados

pelo transporte.
• Informe imediatamente a transportadora se forem constatados dados provocados

pelo transporte.
• Não coloque a unidade em funcionamento se forem constatados danos provocados

pelo transporte.

Observe as seguintes informações para o transporte das unidades MOVITRANS®:
• Tenha atenção para que as unidades não sofram impactos durante o transporte.
• Use equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
• Observe as informações respeitantes às condições climatéricas, de acordo com a

informação técnica.
• Antes da colocação em funcionamento, retire todos os dispositivos de fixação

usados durante o transporte.

2.6 Armazenamento
Observe as seguintes informações ao colocar as unidades MOVITRANS® fora de ser-
viço ou para o seu armazenamento:
• Tenha atenção para que as unidades não sejam sujeitas a impactos enquanto esti-

verem armazenadas.
• Em caso de armazenamento prolongado, ligue o conversor estacionário TPS à ten-

são de alimentação durante pelo menos 5 minutos, a cada 2 anos.
• Observe as informações respeitantes temperatura de armazenamento de acordo

com a informação técnica.

2.7 Montagem
Observe as seguintes informações para a montagem das unidades MOVITRANS®:
• Proteja as unidades MOVITRANS® contra esforços não permitidos. 
• Em particular, os componentes do equipamento não devem ser dobrados durante o

transporte e manuseamento e/ou as distâncias de isolamento serem alteradas. 
• Previna danos mecânicos ou a destruição dos componentes eléctricos.

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas
expressas para as tornar possíveis:
• uso em ambientes potencialmente explosivos
• uso em ambientes expostos a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases,

vapores, pó, radiações, etc.
• uso em aplicações sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque

que estejam em desacordo com as exigências da norma EN 61800-5-1.

2.8 Segurança funcional
As unidades MOVITRANS® não podem assumir funções de segurança sem um sistema
de alto nível de prevenção de segurança!
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2.9 Ligação eléctrica
Observe as seguintes informações ao efectuar a ligação eléctrica das unidades
MOVITRANS®:
• Não ligue nem desligue cabos, conectores ou barras condutores sob tensão!
• Observe os regulamentos nacionais de prevenção de acidentes ao trabalhar nas

unidades MOVITRANS® com estes sob tensão. 
• Efectue a instalação eléctrica de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex.

secções transversais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção).
Observe também todas as restantes informações incluídas na documentação. 

• As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem respeitar os regu-
lamentos em vigor (por ex., EN 60204-1 ou EN 50178). 

• Tome as precauções adequadas para garantir que as medidas de protecção des-
critas nas instruções de operação das respectivas unidades MOVITRANS® estejam
cumpridas e que os respectivos dispositivos de protecção estejam instalados.

2.10 Desconexão segura
O conversor estacionado TPS cumpre todas as exigências para uma desconexão
segura entre as ligações dos cabos e os componentes electrónicos, de acordo com a
norma EN 50178. Para garantir uma desconexão segura, todos os circuitos eléctricos
ligados devem também satisfazer os necessários requisitos.

Medidas de prevenção necessárias:  – Ligação das unidades à terra 
Dispositivo de protecção obrigatório:  – Dispositivos de protecção para o cabo de 

alimentação
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2.11 Colocação em funcionamento / Operação
Observe as seguintes informações ao colocar as unidades MOVITRANS® em funciona-
mento e durante o seu funcionamento:
• Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento e manutenção nas uni-

dades só podem ser efectuados por pessoal qualificado com formação em preven-
ção de acidentes sob observação e seguimento dos regulamentos aplicáveis (p. ex.,
EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).

• Nunca instale ou coloque em funcionamento unidades danificadas.
• Não desligue o equipamento de monitorização e protecção mesmo durante o teste

de ensaio.
• Tome as medidas de precaução adequadas (por ex., ligando a entrada binária DI00

"/INIBIÇÃO DO ESTÁGIO DE SAÍDA" do conversor estacionário TPS a DGND) para
garantir que o sistema não entra involuntariamente em funcionamento quando a ali-
mentação for ligada. 

• Durante a operação, as unidades MOVITRANS® poderão possuir, de acordo com
os seus índices de protecção, partes livres ou móveis condutoras de tensão, bem
como superfícies quentes.

• Tensões perigosas estão presentes nos terminais de saída, nos cabos, nos termi-
nais e nas unidades MOVITRANS® quando as unidades estão ligadas. Da mesma
forma, tensões perigosas podem também existir quando o conversor estacionário
TPS estiver inibido e o sistema estiver imobilizado.

• O facto do LED de estado V1 e outros elementos de visualização do conversor esta-
cionário TPS não estarem iluminados não significa que a unidade e as unidades
MOVITRANS® estejam desligados da alimentação e se encontrem sem tensão.

• As funções de segurança interna da unidade podem levar à paragem do sistema.
Aeliminação da causa da irregularidade ou um reset podem provocar o rearranque
automático do sistema. Se, por motivos de segurança, tal não for permitido, desligue
o conversor estacionário TPS10A da alimentação antes de eliminar a irregularidade.

• Antes de retirar a tampa de protecção, desligue as unidades da alimentação
eléctrica. Depois de desligadas da tensão, é possível que as unidades e unidades
MOVITRANS® ainda permaneçam sob tensão perigosa durante até 10 minutos.

• Com a tampa de protecção removida, as unidades MOVITRANS® possuem o índice
de protecção IP00. Estão presentes tensões perigosas em todos os sub-sistemas.
Todas as unidades devem permanecer fechadas durante o seu funcionamento.

• Durante a preparação, especialmente ao soldar os condutores de linha TLS, use
sempre vestuário de protecção adequado. 

• Exclua o risco de queimadura no ferro de soldar ou na solda de estanho quente,
tomando as medidas de segurança adequadas. Tome as medidas de segurança
adequadas para evitar o derrame de solda de estanho quente.
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2.12 Inspecção / Manutenção
A reparação da unidade pode ser realizada apenas pela SEW-EURODRIVE.
Nunca abra a unidade!

2.13 Reciclagem
Respeite os regulamentos nacionais em vigor! 
Elimine as várias partes separadamente de acordo com a natureza dos seus compo-
nentes e as normas nacionais em vigor, por ex.:
• Sucata electrónica
• Plástico
• Chapa
• Cobre
• Alumínio 
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3 Instalação mecânica
3.1 Conversor estacionário TPS e módulo transformador TAS
3.1.1 Binários de aperto

Use apenas elementos de ligação de origem.
Observe os seguintes binários de aperto:
• Conversor estacionário TPS, tamanho 2:

– todos os terminais de potência → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
• Conversor estacionário TPS, tamanho 4:

– todos os terminais de potência → 14 Nm (124 lb.in)
• Módulo transformador TAS, tamanho 2:

– terminais X2/X3 → 1,5 Nm (13.3 lb.in)
– terminais LA/LI → 8 Nm (69.33 lb.in)

• Módulo transformador TAS, tamanho 4:
– todos os terminais de potência → 14 Nm (124 lb.in)

3.1.2 Posição de montagem
O conversor estacionário TPS e o módulo transformador TAS tem de ser instalado em
posição vertical. Não instale as unidades na horizontal, inclinadas ou voltadas para
baixo!

3.1.3 Montagem
O conversor estacionário TPS e o módulo transformador TAS podem ser instados para-
lelamente na vertical ou lado a lado. A SEW-EURODRIVE recomenda instalar as uni-
dades em paralelo na vertical.

Instalação em 
paralelo na vertical

Observe as seguintes informações ao instalar o conversor estacionário TPS e o módulo
transformador TAS em paralelo na vertical:
• Monte o conversor estacionário TPS e o módulo transformador TAS paralelamente

na vertical.
• Para a ligação do módulo transformador TAS do tamanho 2 ao conversor estacioná-

rio TPS do tamanho 2, use cabos torcidos como descrito no capítulo "Esquema de
ligações dos terminais de potência".
Para a ligação do módulo transformador TAS do tamanho 4 ao conversor estacioná-
rio TPS do tamanho 4, use barras condutoras standard, como descrito no capítulo
"Esquema de ligações dos terminais de potência".
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• Ao instalar as unidades, respeite as distâncias entre as unidades apresentadas na
figura seguinte:

Instalação em 
paralelo lado a 
lado

Para informações sobre a instalação em paralelo lado a lado, consulte a seguinte docu-
mentação:
• Instruções de operação "Módulo conversor MOVITRANS® TAS10A"

3.1.4 Compensação
Para informações sobre a instalação dos condensadores de compensação, consulte a
seguinte documentação:
• Instruções de operação "Módulo conversor MOVITRANS® TAS10A"

147038347

Tamanho A [mm] B [mm] C [mm]

Tamanho 2
105 300+1 348+2 

(4.13 in) (11.8 + 0.04 in) (13.7 + 0.08 in)

Tamanho 4
140 502+1 548+2

(5.51 in) (19.8 + 0.04 in) (21.6 + 0.08 in)

A

B

C
 

B

TPS

TAS



3Instalação mecânica
Equipamento de instalação TCS, TVS, TLS, TIS (sistemas de transmissão de energia)

Instruções de Operação Resumidas – Componentes estacionários MOVITRANS® 13

3.2 Equipamento de instalação TCS, TVS, TLS, TIS (sistemas de transmissão de 
energia)

Para informações sobre a instalação dos sistemas de transmissão de energia, consulte
a topologia do sistema na seguinte documentação:
• Instruções de operação "Equipamento de instalação MOVITRANS® TVS / TCS /

TLS / TIS"
• Manual "Elaboração de projectos MOVITRANS®"
• Manual "Instalação do MOVITRANS®

Sistemas de transmissão de energia com componente para colectores THM10E" 
• Manual "Instalação do MOVITRANS®

Sistemas de transmissão de energia com placa de instalação TIS para colectores
THM10E" 
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4 Instalação eléctrica
4.1 Conversor estacionário TPS e módulo transformador TAS
4.1.1 Secções transversais dos cabos

Observe as seguintes secções transversais para os cabos:
• Conversor estacionário TPS:

– Cabo de alimentação → Secção transversal do cabo de acordo com a corrente
nominal de entrada Ialim com carga nominal.

– Cabos do sistema electrónico: 

• Conversor estacionário TPS e módulo transformador TAS:
– Secção transversal do cabo entre X2/X3 (TPS) e X2/X3 (TAS):

4.1.2 Ligação da terra PE (EN 50178)
Observe as seguintes informações para a ligação da terra PE:
• Para cabo de alimentação < 10 mm2 (AWG8), são permitidas duas variantes para a

ligação da terra PE:
– Instale um segundo condutor de terra PE com a mesma secção transversal dos

condutores de alimentação paralelo ao condutor de protecção e através de ter-
minais separados ou

– utilize um condutor de terra de protecção em cobre com uma secção transversal
de 10 mm2 (AWG8). 

• Para cabos de alimentação ≥ 10 mm2 (AWG8), utilize um condutor de terra de pro-
tecção em cobre com a mesma secção transversal dos condutores de alimentação.

4.1.3 Ligação do condutor de linha
Observe as seguintes informações para a ligação do condutor de linha:
• Ligue somente condutores de linha TLS aprovados. Os condutores de linha TLS têm

que ser devidamente ligados. 
• A montagem de ponteiras para cabos em cordões de alta-frequência só pode ser

realizado por soldadura usando um ferro de soldar potente (no mínimo 200 W) ou
por banho de solda. As ponteiras não podem são montadas nos cordões por pres-
são! 

• Para efectuar a ligação dos condutores de linha TLS, observe também as instruções
adicionais e os esquemas de ligações apresentadas no capítulo "Esquema de liga-
ções dos terminais de potência".

1 condutor por terminal  → 0,20...2,5 mm² (AWG24...12)
2 condutores por terminal  → 0,20...1 mm² (AWG24...17)

Tamanho 2 (TPS10A040 e TAS10A040)  → 4 mm² (AWG11)
Tamanho 4 (TPS10A160 e TAS10A160)  → Barra condutora de ligação ou

 → 16 mm² (AWG5)
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4.1.4 Passagem do condutor de linha
Observe as seguintes informações para a passagem do condutor de linha:
• Instale os condutores de linha juntos uns dos outros (use abraçadeiras, calhas para

cabos, etc.). Evite passar os cabos próximos de chapas de aço ou outros metais
magnéticos (aquecimento devido a correntes parasita). São possíveis, por ex., as
seguintes opções de instalação:
– Calha ou tubo plástico em espaçadores 
– Espaçador em chapa de alumínio 

• Se os cabos forem passados através de paredes (quadro eléctrico, etc.), use, se
possível, uma ligação por parafuso comum para o condutor de alimentação e para
o condutor de retorno. Se isto não for possível, use uma placa passa-muro em alu-
mínio ou plástico. Instale os condutores de linha separados dos cabos de sinal.

4.1.5 Blindagem e ligação à terra
Observe as seguintes informações para a blindagem e ligação à terra:
• A SEW-EURODRIVE recomenda blindar os cabos de controlo. 
• Efectue a blindagem no trajecto mais curto possível e garanta que a ligação à terra

seja feita através de uma área grande. Poderá ligar à terra uma das extremidades
através de um condensador de supressão (220 nF / 50 V) para evitar retornos pela
terra. Se usar cabos com blindagem dupla, ligue a blindagem externa na unidade e
a blindagem interna na outra extremidade. 

• Para a blindagem dos cabos (não nos condutores de linha!) dentro do quadro eléc-
trico, poderá também utilizar condutas ou tubos metálicos ligados à terra. Instale os
cabos de potência e os cabos de sinal separados. 

• Efectue a ligação à terra as unidades MOVITRANS® e de todas as unidades adicio-
nais adequada para alta-frequência. Para isso, crie contactos metal/metal de área
adequada entre a unidade e a terra (por ex., no painel de montagem do quadro eléc-
trico sem pintura).
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4.1.6 Esquema de ligações dos terminais de potência

Tamanho 2 Ligue a secção de potência do conversor estacionário TPS do tamanho 2 e do módulo
transformador do tamanho 2 de acordo com o esquema de ligações seguinte:

146871179

[1]
[2]
[3] 

Cabos torcidos
Estribo de curto-circuito
Condutor de linha TLS

[A] Variante de ligação A: para a colocação 
em funcionamento 
do conversor estacionário TPS sem 
condutor de linha TLS ligado

[B] Variante de ligação B: para a colocação 
em funcionamento 
e operação com condutores de linha TLS 
ligados

[2]

[1]

[1]

[3]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2 N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2 N.C. -I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

LA LI
TASTAS

[B]

LA LI

[A]
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Tamanho 4 Ligue a secção de potência do conversor estacionário TPS do tamanho 4 e do módulo
transformador do tamanho 4 de acordo com o esquema de ligações seguinte:

[3] [4] [4] [4][3]

[2]

[5]

[1]

[5] [5]

L1
L2
L3
PE

L1 L2 L3

L1' L2' L3'

F11/F12/F13

K11

NF...

(AC-3)

L1 L2 L3 -UZ +UZ PE

X2 X3

X1 X4

G1 G2N.C. -I +I PE

TPS

4 5 6 9

1 2 3 7 8

X2 X3
G1 G2N.C.

N.C.

N.C.-I +I PE

IG IL

4 5 6 9

TAS

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2
TASTAS TAS

[B]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[C]

N.C. N.C.LI1LA1 LA2 PELI2

[A]

1331776523

[1]
[2]
[3] 
[4]

[5]

Cabos blindados
Barra condutora de ligação
Estribo de curto-circuito
Ligação PE opcional para 
Garantir a alta-frequência
ligação à terra adequada
Condutor de linha TLS

[A] Variante de ligação A: para a colocação em 
funcionamento 
do conversor estacionário TPS sem 
condutor de linha TLS ligado

[B] Variante de ligação B: para a colocação em 
funcionamento 
e operação com um laço de condutor

[C] Variante de ligação C: para a colocação em 
funcionamento 
e operação com 2 laços de condutor
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4.1.7 Esquema de ligações dos terminais de controlo
Tamanhos 2 e 4 Ligue o colector do conversor estacionário TPS dos tamanhos 2 e 4 de acordo com o

esquema de ligações seguinte:

-10 V

+10 V
+
-

IL  1

X10:

S 12
S 11

R11

I

X
10

:A
I1

1/
A

I1
2

G
ra

m
po

 
da

 b
lin

da
ge

m

ON  OFF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11

SC12

SS11

SS12

AGND
DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05

DCOM
VO24
DGND

DO02

DO00

DGND
VI24

U

Conversor estacionário TPS

Potencial de referência para os sinais analógicos

Controlo de tensão/Controlo de corrente
Modo de referência A
Modo de referência B
Ref. X10:DI00...DI05

Saída de +24 V

Entrada de +24 V

Resistência de terminação do bus do sistema
Comutação sinal I / sinal U

Definição de fábrica sinal U

Potencial de referência para os sinais binários

Potencial de referência para os sinais binários

/Irregularidade

Pronto a funcionar

/Inibição do estágio de saída
/Irregularidade externa

Reset automático

AGND (potencial de referência para os sinais analógicos de 10 V)
DGND (potencial de referência para os sinais binários de 24 V)
Condutor de protecção (blindagem)

-10…+10 V -40…+40 mA

Entradas binárias

Saídas binárias

Referência
saídas binárias

Controlador
de alto nível

DGND

Bus do sistema alto

Bus do sistema baixo

Sinal de sincronização baixo

Sinal de sincronização alto

+ + --

146888587
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4.1.8 Descrição funcional dos terminais de potência e de controlo
Conversor 
estacionário TPS

A tabela seguinte mostra a descrição funcional dos terminais de potência e de controlo
do conversor estacionário TPS dos tamanhos 2 e 4:

Terminal Função
X1: 1/2/3
X2: 4/5
X3: 6/9
X4: +UZ/-UZ

L1/L2/L3
G1/G2
-I/+I
+UZ/-UZ

Alimentação
Ligação do girador
Retorno da corrente
Ligação do circuito intermédio

X10: 1
X10: 2/4
X10: 3
X10: 5/7
X10: 6
X10: 8

REF1
AI11/AI12
REF2
SC11/SC12
-
AGND

Tensão de referência +10 V (máx. 3 mA) para potenciómetro de referência
Entrada de referência IL1 (entrada de diferencial), comutação de entrada em corrente/ 
entrada em tensão com S11
Tensão de referência -10 V (máx. 3 mA) para potenciómetro de referência
Bus de sistema (SBus) alto/baixo
Sem função
Potencial de referência para sinais analógicos (REF1, REF2, AI11, AI12)

X10: 9

X10: 10

X10: 11
X10: 12

X10: 13
X10: 14
X10: 15
X10: 16
X10: 17

DI00

DI01

DI02
DI03

DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND

Entrada binária 1, com definição fixa “/Inibição do estágio 
de saída”
Entrada binária 2, com definição fixa “/Irregularidade 
externa”
Entrada binária 3, reset automático, com definição fixa
Entrada binária 4, com definição fixa controlo da tensão/ 
controlo da corrente
Entrada binária 5, com definição fixa “Modo de referência A”
Entrada binária 6, com definição fixa “Modo de referência B”
Referência para as entradas binárias DI00...DI05
Saída de tensão auxiliar +24 V (máx. 200 mA)
Potencial de referência para sinais binários

As entradas binárias estão 
isoladas electricamente 
com opto-acopladores. Se 
as entradas binárias forem 
ligadas com a tensão de 
+24 V de VO24, DCOM terá 
que ser ligado a DGND!

X10: 18 - Sem função

X10: 19
X10: 21
X10: 23

DO02
DO00
DGND

Saída binária 2, irregularidade parametrizável
Saída binária 0, Pronto a funcionar parametrizável
Potencial de referência para sinais binários

Carga máxima: máx. 50 mA

X10: 20/22 SS11/SS12 Sinal de sincronização alto/baixo

X10: 24 VI24 Entrada para alimentação com tensão de +24 V (só necessário para efeitos de diagnós-
tico)

S11
S12

I ↔ U
On ↔ Off

AI11/AI12-Comutação do sinal I (-40 ... +40 mA) ↔ Sinal U (-10 ... +10 V), definição de 
fábrica: sinal U
Resistência de terminação do bus do sistema
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Módulo 
transformador TAS

A tabela seguinte mostra a descrição funcional dos terminais de potência do módulo
transformador TAS do tamanho 2:

A tabela seguinte mostra a descrição funcional dos terminais de potência do módulo
transformador TAS do tamanho 4:

Terminal Função
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Ligação do girador (→ vindo de X2:G1/G2 do TPS)
Retorno de corrente (→ vindo de X3: -I/+I do TPS)

LA
LI

Ligação do condutor de linha (exterior)
Ligação do condutor de linha (interior)

Terminal Função
X2: 4/5
X3: 6/9

G1/G2
-I/+I

Ligação do girador (→ vindo de X2:G1/G2 do TPS)
Retorno de corrente (→ vindo de X3: -I/+I do TPS)

LA1
LI1
LA2
LI2

Ligação do 1º condutor de linha (exterior)
Ligação do 1º condutor de linha (interior)
Ligação do 2º condutor de linha (exterior)
Ligação do 2º condutor de linha (interior)
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