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Informações gerais
Utilização da documentação
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Informações gerais

1.1

Utilização da documentação
Esta documentação é parte integrante do produto, incluindo informações importantes
sobre sua operação e manutenção. A documentação destina-se a todas as pessoas
encarregadas da montagem, instalação, colocação em operação e manutenção do
produto.
A documentação deve ser de fácil acesso e deve estar legível. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação, bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam a documentação inteiramente.
Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

1.2

Estrutura das indicações de segurança

1.2.1

Significado das palavras de aviso
A tabela abaixo mostra a graduação e o significado das palavras de aviso para as indicações de segurança, avisos sobre danos ao equipamento e outras observações.
Palavra de aviso Significado

1.2.2

Consequências em caso de não
observação

PERIGO!

Perigo iminente

Morte ou ferimentos graves

AVISO!

Possível situação de risco

Morte ou ferimentos graves

CUIDADO!

Possível situação de risco

Ferimentos leves

ATENÇÃO!

Possíveis danos no material

Dano no sistema do acionamento ou no
seu ambiente

NOTA

Informação útil ou dica: Facilita
o manuseio do sistema do
acionamento.

Estrutura das indicações de segurança relativas ao capítulo
As indicações de segurança relativas ao capítulo não se aplicam somente a uma ação
especial, mas sim para várias ações dentro de um tema. Os ícones utilizados indicam
um perigo geral ou específico.
Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança relativa ao capítulo:

PALAVRA DE AVISO!
Tipo de perigo e sua causa.
Possíveis consequências em caso de não observação.
•
1.2.3

Medida(s) para prevenir perigos.

Estrutura das indicações de segurança integradas
As indicações de segurança integradas são incorporadas diretamente nas instruções
pouco antes da descrição da ação perigosa.
Esta é a estrutura formal de uma indicação de segurança integrada:
•

PALAVRA DE AVISO! Tipo de perigo e sua causa.
Possíveis consequências em caso de não observação.
– Medida(s) para prevenir perigos.
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Reivindicação de direitos de garantia

1.3

1

Reivindicação de direitos de garantia
A observação da documentação é pré-requisito básico para a operação sem falhas e
para o atendimento a eventuais reivindicações dentro dos direitos de garantia. Por isso,
leia atentamente esta documentação antes de colocar a unidade em operação!

1.4

Perda de garantia
A observação da documentação é pré-requisito básico para a operação segura e para
atingir as características especificadas do produto e de seu desempenho. A SEWEURODRIVE não assume nenhuma garantia por danos em pessoas ou danos materiais que surjam devido à não observação das instruções de operação. Nestes casos,
a garantia contra defeitos está excluída.

1.5

Documentos válidos
Esta documentação complementa as instruções de operação e limita as indicações de
utilização de acordo com os dados a seguir. É possível utilizar esta documentação
apenas em combinação com as instruções de operação.

1.6

Nota sobre os direitos autorais
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Todos os direitos reservados.
É proibida qualquer reprodução, adaptação, divulgação ou outro tipo de reutilização
total ou parcial.
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Denominação do tipo
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00

2.1

Denominação do tipo
A partir da denominação do tipo da caixa de comutação MOVIPRO® PZM2xA-A...-...-00,
é possível ler os seguintes dados característicos da unidade:

P ZM 2 x A - A ... - ... - 00
Conexão MOVIPRO®:
D02 = Chave seccionadora até 25 A
D03 = Chave seccionadora até 40 A
M13 = Proteção do motor e da unidade até 5 A
M14 = Proteção do motor e da unidade até 9 A
M16 = Proteção do motor e da unidade até 15 A
Potência de comutação máxima:
022 = 2,2 kW
040 = 4,0 kW
075 = 7,5 kW
150 = 15,0 kW
Altura da carcaça:
2 = 110 mm
Tipo:
ZM = Acessórios da caixa de comutação
Série de produto:
P = MOVIPRO®

2.2

Plaqueta de identificação
Cada unidade possui uma plaqueta de identificação que fornece informações importantes. A figura abaixo mostra um exemplo de plaqueta de identificação:

D-76646 Bruchsal
Made in Germany
MOVIPRO
Feldumrichter
Field-Inverter

PZM2xA-A075-D02-00
Type:
SO#:
XX.XXXXXXXXXX.XXXX.XX
Eingang / Input
Ausgang / Output
U = 3 x 380...500 V ± 10%
P=
7.5 kW
I = 16 A
f = 50...60 Hz ± 5%
T = +5...+40 °C
IP 54

2081785611
Type
I

6

Denominação do tipo
Máx. capacidade de condução de corrente

SO#
P

Número de série
Potência de comutação máxima
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Atribuição das caixas de comutação

2.3

2

Atribuição das caixas de comutação
A seguir encontra-se uma visão geral da atribuição das caixas de comutação para as
diversas unidades MOVIPRO®:
MOVIPRO®

Caixa de comutação

Código

PZM2xA-A075-D02-00

1 825 014 9

PZM2xA-A150-D03-00

1 825 015 7

PZM2xA-A022-M13-00

1 825 023 8

PZM2xA-A040-M14-00

1 825 016 5

PZM2xA-A075-M16-00

1 825 017 3

2.4

até 2,2 kW

até 4,0 kW

até 7,5 kW

até 11,0 kW

até 15,0 kW

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

Unidade básica
A figura abaixo mostra a chave de comutação:
[5]

[4]

[1]

[2]

[3]
2048160523
[1]
[2]
[3]
[4]

MOVIPRO®

®

Conexão
(Han 10 B, fêmea)
Entrada de potência da régua de bornes X1
Frente de conexão
Chave de manutenção
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[5]

Dispositivo de suspensão (para guardar a caixa
de comutação, p. ex., durante uma troca da
unidade MOVIPRO®)
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Funções da unidade

2
2.5

Funções da unidade
A caixa de comutação permite as seguintes funções:

2.6

•

Conexão na rede 400 VCA

•

Conexão à tensão auxiliar de 24 VCC

•

Saída 24 VCC da fonte de alimentação integrada para autoalimentação do
MOVIPRO® sem cablagem 24 VCC externa (jumper com tensão auxiliar 24 VCC)

•

Conexão em realimentação das tensões conectadas

•

Seccionamento do MOVIPRO® via chave de manutenção

Chave de manutenção
A chave de manutenção da caixa de comutação permite interromper a tensão de alimentação 400 VCA na caixa de comutação. A chave de manutenção pode ser travada
com até três cadeados ou travas de segurança.
Se a chave de manutenção estiver na posição 0, o MOVIPRO® é desconectado da tensão de alimentação 400 VCA.

AVISO!
Choque elétrico devido a tensões elétricas perigosas que ainda estão presentes na
caixa de comutação.
Morte ou ferimentos graves.

10 minutos

•

Antes de todos os trabalhos, desligar a unidade da tensão de alimentação.

•

Após desligar a rede, aguardar pelo menos 10 minutos.

NOTA
Se algum sinal de liberação estiver presente no MOVIPRO®, o motor recebe corrente
assim que a chave de manutenção na posição 1 for ligada.

ATENÇÃO!
Alto desgaste dos contatores.
Destruição dos contatores.
•

Evitar ligar a chave de manutenção sob carga.

Dependendo do tipo, as caixas de comutação são equipadas com diversas chaves de
manutenção:
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•

D.. Chave seccionadora

•

M.. Proteção do motor e da unidade
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Instalação mecânica da caixa de comutação

2.6.1

2

D.. Chave seccionadora
Dependendo da potência da caixa de comutação, são possíveis as seguintes chave
seccionadora:

2.6.2

Potência

Abreviatura

Descrição

até 7,5 kW

D02

Chave seccionadora até 25 A

até 15,0 kW

D03

Chave seccionadora até 40 A

M.. Proteção do motor e da unidade
Dependendo da potência, é possível a seguinte proteção do motor e da unidade:
Potência

Abreviatura

Descrição

até 2,2 kW

M13

Proteção do motor e da unidade até 5 A

até 4,0 kW

M14

Proteção do motor e da unidade até 9 A

até 7,5 kW

M16

Proteção do motor e da unidade até 15 A

2.7

Instalação mecânica da caixa de comutação

2.7.1

Espaçamento mínimo
Durante a instalação, observar o espaçamento mínimo para:
•

a conexão dos cabos e conectores

•

o manuseio dos dispositivos, como p. ex., da chave de manutenção.

A medida para os espaçamentos mínimos necessários encontram-se no capítulo
"Dados técnicos (→ pág. 17)".
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Instalação mecânica da caixa de comutação

2
2.7.2

Montagem da caixa de comutação
Utilizar os seguintes elementos fornecidos para a instalação:
•

2 × parafusos M5 × 30 SW8

Instalar a caixa de comutação no lado direito do MOVIPRO® (com vista para a frente
da unidade).
Executar os seguintes passos para a instalação:
1. Realizar as conexões necessárias na frente de conexão da caixa de comutação,
p. ex., rede de alimentação 400 VCA e tensão auxiliar 24 VCC.

[1]
[2]

[3]

[4]
2062166283
[1] MOVIPRO®
[2] Flange da caixa de comutação

[3] Caixa de comutação
[4] Parafusos M5 × 30 SW8

2. Inserir o conector da caixa de comutação no conector do MOVIPRO®.
3. Fixar a caixa de comutação no MOVIPRO® apertando bem os dois parafusos
M5 × 30 SW8 com um torque de 1,6 Nm – 1,8 Nm (14 in-lb – 16 in-lb).
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Instalação elétrica da caixa de comutação

2.8

Instalação elétrica da caixa de comutação

2.8.1

Informações gerais

2

Favor seguir as seguintes observações durante a instalação elétrica:

2.8.2

•

É fundamental observar as indicações gerais de segurança.

•

É essencial observar os dados técnicos e as informações sobre as condições admissíveis no local de utilização.

Instalação dos cabos
Observar os seguintes itens na instalação dos cabos:

2.8.3

•

Utilizar cabos adequados para a conexão da alimentação de energia e
comunicação.

•

Instalar cabos de potência e cabos de sinal em eletrodutos separados.

•

Manter a maior distância possível entre os cabos de potência e cabos de sinal.

•

Evitar cabos longos e de percurso paralelo.

Conexões da caixa de comutação
A figura seguinte mostra as conexões da caixa de comutação:

[1]

[2]

[4]
[3]
1954903947

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

Conexão MOVIPRO® (Han-Modular® 10 B, fêmea)
Entrada de potência na régua de bornes X1
Prensa cabos (M32 ×1,5)
Prensa cabos (M25 ×1,5)
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Instalação elétrica da caixa de comutação

2
Conexão no
MOVIPRO®

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função
•
•

•

Entrada 400 V para alimentação da
unidade até 15,0 kW
Entrada e saída 24 VCC

•

Com contato de sinal para chave de manutenção
externa
Para conexão de uma caixa de comutação (PZM)

Tipo de conexão
Han-Modular®, 10 B, fêmea
Esquema de ligação

1 2 5 6 1 2 5 6

1

2

C

3

A

4

8

7 3 4 8 7

3
2365614987

Atribuição
Nº
[a] Módulo

Nome
Han®

Função

C, macho

1

L1

Conexão à rede de alimentação fase 1

2

L2

Conexão à rede de alimentação fase 2

3

L3

Conexão à rede de alimentação fase 3

[b] Módulo

Han®

EE, macho

Codificação da potência da unidade, ver item Codificação (→ pág. 13)
[c] Módulo Han® EE, macho
1

+24V_C

Entrada 24 VCC – Tensão auxiliar

2

SC

Contato de sinal para chave de manutenção (externa)

3

VO24

Saída 24 VCC

4

n.c.

Sem função

5

0V24_C

Potencial de referência 0V24 – Tensão auxiliar

6

n.c.

Sem função

7

GND

Potencial de referência

8

n.c.

Sem função

Quadro articulado
PE

12

PE

Conexão do cabo de proteção
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Instalação elétrica da caixa de comutação

Codificação

2

A tabela a seguir mostra a atribuição das diversas codificações para as respectivas
caixas de comutação e as respectivas unidades MOVIPRO®:
Caixa de comutação

Interface de potência – Codificação das
conexões

MOVIPRO®

1 2 5 6

C

A

PZM2xA-A022-M13-00

2,2 kW

4 3 8 7

1 2 5 6

C

A

PZM2xA-A040-M14-00

4,0 kW

4 3 8 7

1 2 5 6

C

A

PZM2xA-A075-M16-00

11,0 kW

4 3 8 7

1 2 5 6

C

A

2,2 kW
4,0 kW
11,0 kW

PZM2xA-A075-D02-00

4 3 8 7

1 2 5 6

C

A

2,2 kW
4,0 kW
11,0 kW
11,0 kW
15,0 kW

PZM2xA-A150-D03-00

4 3 8 7
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Instalação elétrica da caixa de comutação

2
2.8.4

Régua de bornes X1 da caixa de comutação
A figura seguinte mostra as conexões da caixa de comutação:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

L3

L2

L1

L3

L2

L1

HT2

HT1

0V24_C

DGND
+24V_C

VO24

VO24
DGND
+24V_C
0V24_C
HT1
HT2

[9]

[10]
9007201210059403
Régua de bornes X1 (Régua de bornes da entrada de potência)
Nº

14

Nome

Função

1

VO24

Saída 24 VCC

2

GND

Potencial de referência / Saída 24 VCC

3

+24 V_C

Entrada 24 VCC

4

0V24_C

Potencial de referência 0V24 – Entrada 24 VCC

5

HT1

Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão
(sem função interna)

6

HT2

Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão
(sem função interna)

7

L1

Fase L1

8

L2

Fase L2

9

L3

Fase L3

10

PE

Conexão de terra/Condutor de proteção

Seção
transversal
do borne

6 mm2

10 mm2

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®

Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Instalação elétrica da caixa de comutação

Alimentação
de 24 VCC

2

O MOVIPRO® possui uma saída 24 VCC, com a qual o MOVIPRO® pode ser alimentado
a partir do circuito intermediário.
Para utilizar a alimentação 24 VCC a partir do circuito intermediário, jumpear os
seguintes bornes:
•

1 com 3

•

2 com 4

A seguinte figura ilustra a cablagem para a utilização da alimentação 24 VCC a partir do
circuito intermediário.
1 2 3 4

2165934475

Para utilizar uma tensão auxiliar de 24 VCC, conectá-la nos seguintes bornes:
•

3

•

4

Neste caso, os bornes 1 e 2 não podem ser utilizados sob hipótese alguma!
A seguinte figura ilustra a cablagem para a utilização de uma alimentação 24 VCC
externa.
1 2 3 4

2165930891
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Dados técnicos das caixas de comutação

2
2.9

Dados técnicos das caixas de comutação

2.9.1

Unidade básica
A tabela seguinte mostra os dados técnicos das caixas de comutação PZM2xA-A...-...-00:
Caixa de comutação

Descrição

PZM2xA-A022M13-00

PZM2xA-A040M14-00

PZM2xA-A075M16-00

PZM2xA-A075D02-00

PZM2xA-A150D03-00

2,2 kW com proteção de potência e
da unidade

4 kW com proteção de potência e
da unidade

7,5 kW com proteção de potência e
da unidade

7,5 kW com chave
seccionadora

15 kW com chave
seccionadora

Temperatura ambiente

+5 – +40 °C (+41 – +104 °F)
(não condensante, sem condensação)

Redução
Temperatura ambiente
âamb

Redução PN: 3 % IN por K
até máx. 60 °C (140 °F)

Classe climática

EN 60721-3-3, Classe 3K3

Temperatura de
armazenamento âarmaz

−25 –+70 °C (−13 – 158 °F)

Grau de proteção

IP20, IP54 (já montado)

Peso

2,5 kg (5.5 lb)

Dimensões L ×A × P

139 mm × 116 mm × 341 mm (5.47 in × 4.57 in × 13.43 in)

Saída da unidade para MOVIPRO®
Corrente de saída máx.

5A

9A

15 A

25 A

40 A

Proteção integrada da
unidade

5A

9A

15 A

–

–

Potência de
comutação máx.
(IEC, AC 3)

2,2 kW

4,0 kW

11,0 kW

11,0 kW

15,0 kW

Potência de
comutação máx.
(UL, DOL-Rating)

–

–

–

7,5 HP

15,0 HP

Entrada da unidade
Tensão de alimentação
Vrede

3 380 – 500 VCA

Frequência de rede frede

50 – 60 Hz ±5 %

Seção transversal do
borne rede

2,5 mm2 – 10 mm2 (flexível com terminais)

Seção transversal do
borne 24 V

1,5 mm2 – 6 mm2 (flexível com terminais)

Fusível máximo permitido
(Características gL)

60 A

35 A1)

50 A1)

1) Em caso de instalação UL, também observar o fusível máximo para o MOVIPRO® conectado. Sempre aderir ao menor valor.
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Caixa de comutação PZM2xA-A...-...-00
Dados técnicos das caixas de comutação

2.9.2

2

Dimensionais da caixa de comutação
As dimensionais mostram as medidas mecânicas da caixa de comutação em mm (in):

M32 × 1.5 (2×)

(0

.3

9)

M25 × 1.5 (2×)

10

8
SW

Ø

361 (14.21)

341 (13.43)

10 (0.39)

44 (1.7)

152 (5.98)

122 (4.80)

139 (5.47)

2052458379

2.9.3

Informações adicionais

Normas e
certificados

Durante o desenvolvimento e testes da caixa de comutação foram consideradas as
seguintes normas:
•

VDE 0100

•

EN 50178

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®
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Caixa de sensor / atuador
Dados técnicos das caixas de comutação

3
3

Caixa de sensor / atuador
A caixa de sensor / atuador viabiliza a conexão de até 8 sensores / atuadores no
MOVIPRO®. Ela ocupa apenas uma conexão para entradas / saídas digitais no
MOVIPRO®.
A caixa de sensor / atuador possui um cabo de conexão com conectores M23 e slots
M12 para os sensores ou atuadores [1]. O LED verde "P" [2] sinaliza a utilização da tensão de alimentação de 24 VCC. Cada slot M12 possui adicionalmente um LED amarelo
para indicação de status das entradas / saídas [3].
A figura seguinte apresenta a caixa de sensor / atuador:
[3]
[2]
[1]

45035997344566411
[1] Slot M12
[2] LED de indicação operacional
[3] Indicação de estado das entradas / saídas

A caixa de sensor / atuador está disponível com diversos comprimentos de cabo de
conexão.

18

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®

Caixa de sensor / atuador
Instalação elétrica da caixa de sensor / atuador

3.1

Instalação elétrica da caixa de sensor / atuador

3.1.1

Sinais

Conexão

3

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função
Transmissão de sinal para uma unidade MOVIPRO®
Tipo de conexão
M23, aplicação P, 12 pinos, macho, codificado com 0°
Esquema de ligação

1

9

10

8
12

2

7

3

6
5

4
11

2264822027
Atribuição
Nº

Nome

Função

1

0

Sinal 0

2

1

Sinal 1

3

2

Sinal 2

4

3

Sinal 3

5

4

Sinal 4

6

5

Sinal 5

7

6

Sinal 6

8

7

Sinal 7

9

0V24

Potencial de referência 0V24

10

0V24

Potencial de referência 0V24

11

+24V

Saída 24 VCC

12

FE

Compensação de potencial / Função terra

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®
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Caixa de sensor / atuador
Dados técnicos da caixa de sensor / atuador

3

Cabos de conexão

A tabela abaixo apresenta os comprimentos disponíveis de cabos para caixas de
sensor / atuador:
Cabos e componentes de conexão
Comprimento /
Tipo de instalação

Cabo
Comprimento de 1 m: Código 1 330 926 9
Comprimento de 2 m: Código 1 330 927 7
Comprimento de 3 m: Código 1 330 928 5
Comprimento de 5 m: Código 1 330 929 3
Comprimento de 10 m: Código 1 330 930 7
Estrutura do cabo: (3X0.75+8X0.34)

Comprimento fixo

M23, 12 pinos, macho,
codificado com 0

3.2

Caixa de sensor /
atuador
(8 slots M12)

Dados técnicos da caixa de sensor / atuador
As tabelas seguintes mostram os dados técnicos da caixa de sensor / atuador:
Unidade básica
Tensão nominal

VN

24 VCC

Máxima tensão de serviço

Vmáx

30 VCC

Corrente máxima admissível
por slot

4A

total

8A

Indicação de tensão de serviço

LED verde

Indicação de status

LED amarelo (sinal 1)

Corrente de operação dos
elementos de indicação

≤ 5 mA

Grau de proteção

IP65 (com conectores aparafusados)
Cabo de conexão
[A] = 1 m
(3 ft)

[A] = 2 m
(7 ft)

[A] = 3 m
(10 ft)

[A] = 5 m
(20 ft)

[A] = 10 m
(33 ft)

Temperatura ambiente
com instalação fixa
com instalação móvel
Tipo de cabo

20

–30 – +80 °C (–22 – +176 °F)
–5 – +70 °C (–23 – +158 °F)
Cabo principal apropriado para porta cabo móvel
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Caixa de sensor / atuador
Dados técnicos da caixa de sensor / atuador

3.2.1

3

Conexão
A figura abaixo mostra a conexão da caixa de sensor / atuador:
0V

1/4

2/4

6/4

7/4

8/4

4

4

4

4

4

3

1
5

3

1
5

1

3

1
5

2

3

1
5

6

3

Uh

1
5

7

8
1214655371
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Caixa de sensor / atuador
Dados técnicos da caixa de sensor / atuador

3
3.2.2

Dimensionais
As figuras abaixo mostram as medidas mecânicas da caixa de sensor/atuador em
mm (in):

9 (0.4)

17 (0.7)

32 (1.3)

[A]

140 (5.5)
107 (4.2)

33 (1.3)

39 (1.5)

50 (2.0)

73 (2.9)

4.5 (0.2)

Ø 4.5 (0.2)
9007200325600523
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Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Denominação do tipo

4

4

Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
NOTA
A unidade de serviço e diagnóstico pode ser utilizada com as seguintes unidades:

4.1

•

MOVIPRO®-ADC com pacote de comunicação 5 ou 6

•

Unidades MOVIPRO® com a conexão X4421

Denominação do tipo
A partir da denominação do tipo da unidade de serviço e diagnóstico MOVIPRO®, é
possível ler os seguintes dados característicos:

P ZO 00 A - S AZ IR 0 - C 000 - 01
Versão:
01 = interface RS485
Protocolo, nível de função:
000 = irrelevante
Meio de comunicação:
C = CAN
Codificação de tipo:
0 = sem função especial
Tipo de função:
IR = infravermelho
Tipo de função:
AZ = indicação
Tipo de alimentação:
S = tensão de controle
Versão:
A = 1a geração
Altura e profundidade da
carcaça:
00 = irrelevante
Tipo:
ZO = acessórios e opcionais
Série de produto:
P = MOVIPRO®

4.2

Fornecimento
Os seguintes componentes fazem parte do fornecimento:
Componente

Código

Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01

1 300 342 9

Tampas protetoras para todos os conectores

-

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®
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Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Unidade básica

4
4.3

Unidade básica
A figura abaixo mostra a estrutura da unidade de serviço e diagnóstico:
[6]
[5]
[4]

[1]

[1]
[2]
[3]
[1]
1117095691

[1] Braçadeiras
[2] Conexão do módulo ID
(sem utilização com MOVIPRO®-ADC)
[3] Conexão do MOVIPRO®

24

[4] Interface de serviço
(sem utilização com MOVIPRO®-ADC)
[5] Interface infravermelho
[6] Indicação de estado com três dígitos
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Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Princípio de funcionamento

4.4

4

Princípio de funcionamento
A unidade de serviço e diagnóstico possibilita o diagnóstico e a operação de uma unidade MOVIPRO® em sistemas industriais, nos quais não se pode ter acesso direto ao
MOVIPRO®. Neste caso, a unidade de serviço e diagnóstico do MOVIPRO® pode ser
utilizada como um módulo remoto.

[1]

[3]
On

ACK
Link
Num
Low
Batt

10°

[2]

9007201673411467

[1]
[2]
[3]

Unidade de serviço e diagnóstico
Controle remoto
MOVIPRO®

NOTA
A descrição das mensagens de status e de irregularidade encontra-se nas instruções
de operação do MOVIPRO®.
4.4.1

Interface infravermelho
É possível utilizar a interface infravermelho através do controle remoto SEW.
Para mais informações, entre em contato com sua pessoa de contato na SEWEURODRIVE.

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®
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Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Instalação

4
4.5

Instalação

4.5.1

Informações gerais
Favor seguir as seguintes observações durante a instalação mecânica:

4.5.2

•

Instalar a unidade de serviço e diagnóstico de modo que a indicação de estado
possa ser lida claramente.

•

Deixar as distâncias e espaçamentos mínimos necessários para conexão dos
cabos.

•

Utilize elementos de fixação adequados para a instalação, tais como parafusos M4,
no respectivo comprimento com arruelas. Observar o torque admissível dos elementos de fixação de 1,8 - 2,0 Nm.

X4421: Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função
Interface para Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO...SAZIR-01 (rede de serviço RS485)
Tipo de conexão
M12, 8 pinos, fêmea, codificado com A
Esquema de ligação

2

1

8
3

7
6

4
5
2483886347

Atribuição

26

Nº

Nome

Função

1

+24V

Saída 24 VCC

2

GND

Potencial de referência

3

GND

Potencial de referência

4

RS-

Linha de dados RS485 (-)

5

CAN_H

Linha de dados CAN (positivo)

6

RS +

Linha de dados RS485 (+)

7

+24V

Saída 24 VCC

8

CAN_L

Linha de dados CAN (negativo)
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Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Manutenção

Cabos de conexão

4

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabos e componentes de conexão
Comprimento /
Tipo de
instalação

Cabo híbrido

Componente

Comprimento de 2 m: Código 1 325 053 1
Comprimento de 5 m: Código 1 325 055 8
Comprimento de 10 m: Código 1 325 056 6
Estrutura do cabo: (4X(2X0.16))
Comprimento fixo

M12, macho,
codificado com A

4.6

PZO00A-SAZIR0C000-00

M12, macho,
codificado com A

Manutenção
A unidade de serviço e diagnóstico dispensa manutenção. A SEW-EURODRIVE não
define trabalhos de manutenção regulares, mas recomenda uma verificação regular
dos seguintes componentes:
•

Cabos de conexão:
Se aparecerem danos ou sinais de fadiga, os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente.

•

Película do display:
Manter a película do display limpa. Em caso de acúmulo de sujeira, limpar a película
com um detergente suave e um pano macio.

4.7

Dados técnicos

4.7.1

Unidade básica

Informação geral

A tabela seguinte mostra os dados técnicos da unidade de serviço e de diagnóstico:
Unidade de serviço e diagnóstico
Emissão de interferências
em caso de instalação
compatível com EMC
Temperatura ambiente
âamb
Classe climática
Temperatura de
armazenamento âarmaz
Grau de proteção
Peso
Dimensões L x A x P

Adendo às instruções de operação – MOVIPRO®

De acordo com a classe de valor limite A conforme EN 55011 e
EN 55014
Atende à norma EN 61800-3
-5 ... +40 °C (23 ... 113 °F)
(não condensante, sem condensação)
EN 60721-3-3, Classe 3K3
-25 ... +70 °C (-13 ... 158 °F) (EN 60721-3-3, Classe 3K3)
IP65
0,46 kg (1 lb)
112 x 164 x 38 mm (4.41 x 6.46 x 1.5 in)
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Unidade de Serviço e Diagnóstico PZO00A-SAZIR0-C000-01
Dados técnicos

4
4.7.2

Dimensionais
A figura abaixo mostra as medidas mecânicas da unidade de serviço e diagnóstico em
mm (in):
150 (5.91)

112 (4.41)

95 (3.7)

164 (6.46)

5 (0.2)

4.4 (0.17)

> 70 (2.8)

6 (0.2)
43 (1.7)
9007200372473227
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Dados técnicos

5

5

Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
AVISO!
Choque elétrico devido a elevada tensão contínua nas linhas de alimentação (aprox.
900 VCC).
Morte ou ferimentos graves.
•

Utilize somente os cabos disponíveis na SEW-EURODRIVE.

•

Instalar os cabos dos resistores de frenagem de acordo com os regulamentos.

AVISO!
Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes. Resistores de frenagem alcançam altas temperaturas de até 250 °C sob carga.
Ferimentos graves.
•

Selecionar um local de montagem adequado e manter o espaçamento mínimo.

•

Proteger as superfícies quentes utilizando coberturas.

•

Instalar os dispositivos de proteção de acordo com os regulamentos.

•

Verificar regularmente os dispositivos de proteção.

Um resistor de frenagem externo é conectado ao MOVIPRO® para a operação regenerativa. Observar os dados técnicos durante a conexão.
A figura seguinte mostra um exemplo de resistor de frenagem no tamanho 1:

9007201338768011

NOTA
As normas do planejamento do projeto e as atribuições documentadas do conversor
de frequência e do resistor de frenagem devem ser observadas.
Resistores de frenagem em forma construtiva plana têm uma proteção térmica interna
(fusível lento que não pode ser substituído) que interrompe o circuito de corrente em
caso de sobrecarga.
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29

Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Instalação mecânica dos resistores de frenagem

5
5.1

Instalação mecânica dos resistores de frenagem

5.1.1

Posição de montagem
A tabela abaixo mostra as posições de montagem permitidas e não autorizadas para os
resistores de frenagem.
Resistores de
frenagem

Posições de montagem

BW100-004-00

BW033-012-01
BW050-008-01

BW017-024-02

5.1.2

Espaçamento mínimo
Dimensionar as superfícies de montagem, a proteção contra contato acidental e o espaçamento mínimo de acordo com a elevada temperatura de superfície. Porém, manter o
espaçamento mínimo de 30 mm. A medida para os espaçamentos mínimos necessários encontram-se nas dimensionais, no capítulo "Dados técnicos dos resistores de
frenagem externos (→ pág. 35)".
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Instalação mecânica dos resistores de frenagem

5.1.3

5

Montagem dos resistores de frenagem
É possível montar os resistores de frenagem diretamente através das chapas de
fixação. Respeitar os seguintes itens para a instalação:
•

É fundamental observar as indicações de segurança,

•

Manter as distâncias mínimas e os espaçamentos mínimos necessários.

Utilizar as seguintes peças para a instalação:
•

Por ex., uma placa de montagem para manter as distâncias mínimas e os espaçamentos mínimos necessários

•

Elementos adequados para a fixação e proteção

Durante a fixação, proceder da seguinte maneira:
1. As medidas para os orifícios encontram-se nas dimensionais, nos dados técnicos
dos resistores de frenagem.
2. Realizar os orifícios nos respectivos locais.
3. As figuras seguintes mostram como você deve instalar os resistores de frenagem:
Tamanho 0:

2110859403
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5

Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Instalação mecânica dos resistores de frenagem

Tamanhos 1 e 2:

1.

2.

2110862475

4. Conectar a carcaça do resistor de frenagem à terra.
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Instalação mecânica dos resistores de frenagem

5.1.4

5

Instalação dos resistores de frenagem com ângulos de montagem (somente tamanhos 1 e 2)
É possível fixar os resistores de frenagem com os seguintes ângulos de montagem:
•

BW050-008-01

•

BW033-012-01

•

BW017-024-02

Respeitar os seguintes itens para a instalação:
•

É fundamental observar as indicações de segurança.

•

Manter as distâncias mínimas e os espaçamentos mínimos necessários.

Utilizar as seguintes peças para a instalação:
•

os acessórios disponíveis na SEW-EURODRIVE "Ângulos de montagem BW",
código 1 822 968 9. Ele contém:
– 4 ângulos de montagem
– 8 parafusos de cabeça oval M5 × 12

Proceder da seguinte maneira para fixar os ângulos de montagem:
1. Fixar os ângulos de montagem [3] com parafusos de cabeça oval M5 × 12 [1] no
resistor de frenagem [2] como mostrado na figura abaixo:
[3]

[2]
[1]

[1]

Parafusos de cabeça oval M5 × 12

[2]

Resistor de frenagem

[3]

2091901579
Ângulo de montagem

2. Conectar a carcaça do resistor de frenagem à terra.

NOTA
Informações sobre a fixação em canos quadrados encontram-se no capítulo "Acessórios para instalação (→ pág. 41)".
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Dados técnicos dos resistores de frenagem externos

5
5.2

Dados técnicos dos resistores de frenagem externos

5.2.1

Atribuição dos resistores de frenagem
A seguir encontra-se uma atribuição dos resistores de frenagem externos para as
diversas unidades MOVIPRO®:

Resistor de
frenagem

Código

Seção transversal do borne

Tamanho

BW100-004-00 1 796 218 8

Tamanho 0

(cabo de
conexão
pré-montado)

BW050-008-01 1 796 224 2

Tamanho 1

6 mm2

BW033-012-01 1 796 219 6

Tamanho 1

6

mm2

BW017-024-02 1 796 221 8

Tamanho 2

6 mm2

5.2.2

MOVIPRO®
até
até
7,5 kW
11,0 kW

até
2,2 kW

até
4,0 kW

•

•

•

•
•

•
•

até
15,0 kW

•
•
•

•
•
•

Dados técnicos conforme IEC
As tabelas seguintes mostram os dados técnicos dos resistores de frenagem externos
conforme IEC:
Resistor de frenagem
BW100-004-00

Função

BW050-008-01

BW033-012-01

BW017-024-02

Dissipar energia regenerativa

Grau de proteção

IP65

Forma construtiva

Resistência em forma construtiva plana

Resistência
Potência de frenagem constante

100 Ω

50 Ω

33,3 Ω

16,7 Ω

100 % de duração do ciclo

0,4 kW

0,8 kW

1,2 kW

2,4 kW

50 % de duração do ciclo

0,8 kW

1,6 kW

2,4 kW

4,8 kW

25 % de duração do ciclo

1,5 kW

3,0 kW

4,5 kW

9,0 kW

12 % de duração do ciclo

2,2 kW

4,4 kW

6,6 kW

13,2 kW

6 % de duração do ciclo

3,6 kW

7,2 kW

10,8 kW

21,6 kW

Dimensões L × A × P

5.2.3

320 mm × 70 mm × 106 mm

550 mm × 105 mm × 230 mm

550 mm × 158 mm × 330 mm

Dados técnicos conforme UL
A tabela seguinte mostra os dados técnicos dos resistores de frenagem externos conforme UL:
Resistor de frenagem
BW100-004-00

Função

BW033-012-01

BW017-024-02

Dissipar energia regenerativa

Grau de proteção

IP65

Forma construtiva

Resistência em forma construtiva plana

Resistência
Potência de frenagem constante

Dimensões L × A × P
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BW050-008-01

100 Ω

50 Ω

33,3 Ω

16,7 Ω

100 % de duração do ciclo

0,24 kW

0,48 kW

0,72 kW

1,44 kW

50 % de duração do ciclo

0,5 kW

1,0 kW

1,5 kW

3,0 kW

25 % de duração do ciclo

1,0 kW

2,0 kW

3,0 kW

6,0 kW

12 % de duração do ciclo

2,2 kW

4,4 kW

6,6 kW

13,2 kW

6 % de duração do ciclo

3,6 kW

7,2 kW

10,8 kW

21,6 kW

320 mm × 70 mm × 106 mm
(12.6 in × 2.8 in × 4.17 in)

550 mm × 105 mm × 230 mm
(21.7 in × 4.13 in × 9.06 in)

550 mm × 158 mm × 330 mm
(21.7 in × 6.22 in × 13.0 in)
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Dados técnicos dos resistores de frenagem externos

5.2.4

Dimensionais dos resistores de frenagem

Resistor de
frenagem
tamanho 0

As figuras abaixo mostram as medidas mecânicas do resistor de frenagem no tamanho 0
em mm (in):

Ø6
(0.2)

10 (0.39)

106 (4.17)
86 (3.4)

5

300 (11.8)

10 (0.39)

70 (2.8)

10 (0.39)

ca. 1580 (62.20)
320 (12.6)
2062332427
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Dados técnicos dos resistores de frenagem externos

As figuras abaixo mostram as medidas mecânicas dos resistores de frenagem no
tamanho 1 em mm (in):

Ø 9 (0.4)
(2×)
15 (0.59)

215 (8.46)

Resistores
de frenagem
tamanho 1

230 (9.06)

5

v

105 (4.13)

542 (21.3)

M5

15 (0.59)

9 (0.4)

12 (0.47)

550 (21.7)
2062339339
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Resistores de frenagem externos BW..-0..-0.
Dados técnicos dos resistores de frenagem externos

Ø 9 (0.4)
(3×)

M5

15 (0.59)

542 (21.3)

158 (6.22)

12 (0.47)

9 (0.4)

15 (0.59)

165 (6.50)

330 (13.0)

As figuras abaixo mostram as medidas mecânicas dos resistores de frenagem no
tamanho 2 em mm (in):

315 (12.4)

Resistores
de frenagem
tamanho 2

5

550 (21.7)
2062328587
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Plugue jumper
Dados técnicos dos resistores de frenagem externos

6
6

Plugue jumper
AVISO!
Um desligamento seguro da unidade não é possível quando um plugue jumper for
utilizado.
Morte ou ferimentos graves.
•

Use o plugue jumper somente quando a unidade não tiver que realizar nenhuma
função de segurança conforme DIN EN ISO 13849-1.

O plugue jumper pode ser conectado na conexão X5502 do MOVIPRO®. O plugue jumper
desativa as funções de segurança do MOVIPRO®. Você pode usar essa função se quiser,
p. ex., mover um acionamento no modo manual durante a colocação em operação.
A figura abaixo mostra o plugue jumper, código 1 174 709 9:

36028798167876875
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Acessórios para instalação
Manípulos

7

Acessórios para instalação

7.1

Manípulos

7

Para um manuseio simplificado, é possível equipar o MOVIPRO® com manípulos:

2049840395

Dependendo do tamanho do MOVIPRO®, os manipulos estão disponíveis em dois
comprimentos:

7.1.1

Manípulos

Código

Altura da carcaça do
MOVIPRO®

Opção de manípulo 270
(2 unidades com 4 parafusos de fixação)

1 822 278 1

300 mm

Opção de manípulo 390
(2 unidades com 4 parafusos de fixação)

1 822 280 3

420 mm

Instalação dos manípulos
Apertar os dois parafusos de cabeça escareada com um torque de aperto máximo de
3,5 Nm (31 in-lb) por manípulo.

[1]
a
[2]

1531247243
[1]
[2]

Parafuso de cabeça escareada M8 × 20
(DIN EN ISO 10642)
Manípulo
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7
7.2

Ângulo de montagem
É possível fixar o MOVIPRO® de forma segura e fácil utilizando ângulos de montagem:

658542347
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Ângulo de montagem

Código

MOVIPRO®

Jogo de fixação, ângulo de montagem
grande (4 unidades)

1 270 830 5

Resistores de
frenagem:
BW050-008-01
BW033-012-01
BW017-024-02

Jogo de fixação, ângulo grande BW
(4 unidades)

1 822 968 9
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7.2.1

7

Fixação com ângulo de montagem
Respeitar os seguintes itens para a instalação:
•

É fundamental observar as instruções de segurança nesta documentação.

•

Manter as distâncias mínimas e os espaçamentos mínimos necessários.

Utilizar as seguintes peças para a instalação:
•

os acessórios disponíveis na SEW-EURODRIVE "Ângulos de montagem, grande",
código 1 270 830 5. Ele contém:
– 4 ângulos de montagem
– 8 pinos roscados M5 × 8 conforme DIN EN ISO 4027

•

elementos adequados de fixação e proteção para a fixação do acionamento no
suporte:
– p. ex., parafusos M6 ou M8, comprimento adequado com arruelas

Ângulo de
montagem

Proceder da seguinte maneira para fixar o acionamento:
1. Inserir os ângulos de montagem de forma alinhada com as arestas externas nas
ranhuras em T do controle acionamento.
2. Para evitar um deslocamento do ângulo de montagem nas ranhuras em T, é possível fixá-los com parafusos M8 × 30 nos furos roscados do acionamento.
3. Apertar bem os ângulos de montagem com os pinos roscados fornecidos.

Preparar o suporte

Canos quadrados ou barras são adequados para o suporte do acionamento.

NOTA
Para evitar interferências mecânicas, durante a instalação do acionamento só é
permitido utilizar exclusivamente tubos quadrados com um comprimento de canto
≤ 35 mm.
Proceda da seguinte maneira para preparar o suporte:
1. As dimensões para o furo roscado no suporte encontram-se na tabela abaixo:
Medida de
perfuração

Valor

X2

Dimensões da carcaça X − 30 mm (1.2 in), (ver dimensionais)

2. Cortar a rosca nos respectivos locais.
3. As dimensões para a distância do suporte encontram-se na tabela abaixo:
Distância

Valor

A

Dimensões da carcaça Y − 145 mm (5.71 in), (ver dimensionais)

4. Montar o suporte na distância calculada.
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7
Fixação do
acionamento

Proceder da seguinte maneira para fixação no suporte:
1. Pendure o acionamento no suporte utilizando os ângulos de montagem.
2. Apertar bem os ângulos de montagem no suporte. Elementos adequados de fixação
e proteção encontram-se na figura abaixo. Ela mostra os elementos essenciais de
fixação e as respectivas dimensionais em mm (in):

[1]
[2]
[4]
[5]
[6]
[5]
[4]

[7]

[3]

77.5 (3.05)

20 (0.79)

10 (0.39)
115 (4.53)

[2]

Ø 15 (0.59)

M5

66 (2.6)
40.5
(1.59)
114.5 (4.508)

135 (5.31)

M5

Ø 6.6 (0.26)

M6

M8

A

X2

Y

X

20 (0.79)
10 (0.39)

67.5 (2.66)

86.5 (3.41)

95 (3.7)

[8]

14.6 (0.575)
20 (0.79)

36028797434827531
[1]

Acionamento

[2]

Ângulo de montagem, grande

[3]

Suporte, p. ex., cano quadrado ou barras

Orifício para:
[4]

Parafuso M8 × 30

[5]

Pino roscado M5 × 8

[6]

Parafuso M8 com comprimento suficiente e arruela

[7]

Parafusos M6 de comprimento adequado com arruela pelo orifício [7] e [8]

X, Y Dimensões da carcaça
X2

Medida de perfuração

A

Distância

Torque máximo de aperto permitido: 3,2 Nm (28 in-lb)
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Componente do ventilador
Ângulo de montagem

8

8

Componente do ventilador
O componente do ventilador é conectado no MOVIPRO® externamente. O controle
automático dos ventiladores axiais é efetuado de acordo com a temperatura. Estes
estão encapsulados e possuem o grau de proteção IP54.
A figura seguinte apresenta o componente do ventilador:

[1]

[2]

[3]
36028797698977163

[1] Chapas de guia de ventilação
[2] Cabo de conexão
[3] Ventilador axial

Código
Componente do ventilador
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Componente do ventilador
Instalação mecânica do componente do ventilador

8
8.1

Instalação mecânica do componente do ventilador
Utilizar os seguintes elementos fornecidos para a instalação:
•

6 parafusos M5 × 75

•

6 arruelas dentadas

Proceder da seguinte maneira para montar o componente do ventilador:
1. Fixar o componente do ventilador [3] com os parafusos M5 × 75 [4] e as arruelas
dentadas como mostra a figura abaixo:

[1]

[4]

[2]

[3]
9007201339415307
[1]
[2]

®

Conexão no MOVIPRO X5111
MOVIPRO®

[3]
[4]

Componente do ventilador
Parafusos M5 × 75

2. Inserir o conector do cabo dos componentes do ventilador na conexão X5111 [1] no
MOVIPRO® [2].
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