
Instruções de instalação

Servo-drives de componentes Kinetix 3
Códigos de catálogo 2071-AP0, 2071-AP1, 2071-AP2, 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10, 2071-A15

Sobre os inversores Kinetix 3
Os servo-drives de componentes Kinetix® 3 fornecem soluções simples para aplicações com 
consumo de energia de saída na faixa de 0,6 a 9,9 A rms (50 a 1500 W). 

Consulte o Kinetix 3 Component Drive User Manual, publicação 2071-UM001, para obter 
informações detalhadas sobre fiação, aplicação de energia, localização de falhas e integração com 
Micro800™ ou plataformas controladoras MicroLogix™.
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2     Servo-drives de componentes Kinetix 3
Informações importantes ao usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre instalação, configuração e operação deste 
equipamento antes de instalar, configurar, operar o produto ou fazer sua manutenção. Os usuários precisam se familiarizar com 
as instruções de instalação e cabeamento, além dos requisitos de todos os códigos, leis e normas aplicáveis.

As atividades — incluindo instalação, ajustes, início da operação, uso, montagem, desmontagem e manutenção — devem ser 
efetuadas por pessoal treinado, de acordo com o código de prática aplicável.

Se este equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser 
prejudicada.

Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou consequentes resultantes do uso ou 
aplicação destes equipamentos.

Os exemplos e diagramas nesse manual são incluídos somente para propósitos ilustrativos. Por causa das muitas variáveis e 
especificações associadas a qualquer instalação em particular, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a responsabilidade 
pelo uso real com base nos exemplos e diagramas.

A Rockwell Automation, Inc. não assume nenhuma responsabilidade explícita com respeito ao uso de informações, circuitos, 
equipamentos ou software descritos nesse manual.

É proibida a reprodução do conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem a permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Ao longo desse manual, quando necessário, são utilizadas observações para chamar sua atenção para considerações de segurança.

As etiquetas também podem estar dentro ou sobre o equipamento para fornecer precauções específicas.

ADVERTÊNCIA:  Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar uma explosão 
em uma área classificada, que pode levar a ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades e perdas 
econômicas.

ATENÇÃO:  Identifique as informações a respeito de práticas e circunstâncias que podem ocasionar 
ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou prejuízo financeiro. Manter-se atento o ajuda 
a identificar e evitar situações perigosas, além de reconhecer as consequências.

IMPORTANTE Identifica informações que são críticas para a aplicação e o entendimento corretos do produto.

PERIGO DE CHOQUE:  Pode haver etiquetas dentro do equipamento, por exemplo, de um inversor ou motor, 
para alertar as pessoas de que pode haver tensões perigosas.

PERIGO DE QUEIMADURA:  Pode haver etiquetas dentro do equipamento, por exemplo, de um inversor 
ou motor, para alertar as pessoas de que as superfícies podem alcançar temperaturas perigosas.

PERIGO DE ARCO ELÉTRICO:  As etiquetas podem estar sobre o equipamento ou dentro dele, por exemplo, 
no centro de controle de motor, para alertar as pessoas sobre o possível arco elétrico. O arco elétrico causa 
ferimentos graves ou morte. Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Siga TODOS os requisitos 
regulamentares para práticas de trabalho seguro e para equipamentos de proteção individual (EPI).
Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Explicação sobre o código de catálogo
Essa publicação se aplica aos seguintes inversores Kinetix 3.

Antes de começar
Remova todo o material da embalagem, os calços e as amarras de dentro e ao redor dos 
componentes. Após desembalar, compare o código de catálogo da placa de identificação do 
item com o pedido de compra.

Lista de peças
Os inversores Kinetix 3 são enviados com o seguinte:

• Cabeçote de entrada de alimentação (IPD) para uso geral, resistor de dissipação (BC) e 
cabeçote de potência do motor (MP)

• Uma ferramenta conectora para abrir grampos de cabos no conector de alimentação

• Um grampo para fio terra e dois parafusos nº 6-32 x 1 para fornecer aterramento e 
proteção para o cabo de alimentação de motor

• Estas instruções de instalação, publicação 2071-IN001

Cód. cat. Tensão de entrada Potência de saída contínua
kW

Corrente de saída contínua 
A (0-pk)

2071-AP0

240 VCA rms, 1 Ø

50 W  0,85

2071-AP1 100 W 1,56

2071-AP2 200 W 2,40

2071-AP4 400 W 4,67

2071-AP8 240 VCA rms, 1 Ø ou 3 Ø 800 W 7,07

2071-A10
220 VCA rms, 3 Ø

1 kW 9,90

2071-A15 1.5 kW 13,99

DICA Os circuitos de fuga para a realimentação do motor (cód. cat. 2071-TBMF) e as conexões de 
E/S (cód. cat. 2071-TBIO) não são fornecidos. Consulte Kinetix Servo Drives Specifications 
Technical Data, publicação GMC-TD003, para obter mais informações.

Cabos de interface serial de controle e configuração (cód. cat. 2090-CCMxxDS-xxAAxx) e 
conjuntos de conectores de substituição (cód. cat. 2071-CONN1) também estão disponíveis. 
Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação GMC-TD004, 
para obter mais informações.
 Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Instale o inversor Kinetix 3 
Esses procedimentos presumem que você preparou seu painel e compreende como conectá-lo ao 
seu sistema. Para obter instruções de instalações sobre equipamentos e acessórios não incluídos 
aqui, consulte as instruções que acompanham tais produtos.

Instale o inversor Kinetix 3
Siga estas etapas para instalar o inversor. 

1. Observe estas especificações de espaço quando montar o inversor no painel. 

2. Instale o inversor Kinetix 3 no subpainel do gabinete com parafusos de máquina de aço 
M4 (nº 6-32) com torque de 1,1 N•m (9,8 lb•pol.).

PERIGO DE CHOQUE:  Para evitar riscos de choque elétrico, execute toda a montagem e fiação do 
inversor Kinetix 3 antes de aplicar a alimentação. Uma vez que a alimentação for aplicada, os 
terminais de conectores poderão ter tensão mesmo quando não estiverem em uso.

ATENÇÃO:  Planeje a instalação de seu sistema de forma que você possa realizar todos os cortes, 
furos, rosqueamentos e soldas com o sistema fora do gabinete. Como o sistema é do tipo 
de construção aberta, seja cauteloso para evitar que detritos de metal caiam dentro dele. 
Detritos de metal ou outras matérias estranhas podem se instalar no circuito, o que poderá 
danificar os componentes.

IMPORTANTE Instale o módulo em uma posição vertical conforme mostrado. Não instale o 
módulo pela lateral.

50,0 (1,97) 

30,0 (1,18)

 50,0 (1,97) 

10,0 (0,39) 
Mínima 

profundidade do painel
 235 (9,25)

As dimensões estão em milímetros (polegadas)
Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Dimensões do produto
Códigos de catálogo 2071-AP0, 2071-AP1 e 2071-AP2

As dimensões estão em milímetros (polegadas). Os inversores foram projetados para dimensões métricas; as polegadas são uma 
conversão matemática. 

Código de catálogo 2071-AP4 

As dimensões estão em milímetros (polegadas). Os inversores foram projetados para dimensões métricas; as polegadas são uma 
conversão matemática.

141,0
(5,55)

153,4 
(6,04)

155,0
(6,11)

50,0
(1,97)

53,0
 (2,09)

48,3 
(1,9)

145,0
(5,71)

5,0
(0,2)

5,0
(0,2)

O furo de montagem (na parte superior) e o slot 
(na parte inferior) exigem parafusos M4 x 10.

Terminal de aterramento 
do rack (1) 

155,0
 (6,11)

141,0
(5,55)

153,4
(6,04)

50,0
(1,97)

58,0
(2,29)

48,3
(1,9)

145
(5,71)

5,0
(0,2)

5,0
(0,2)

O furo de montagem (na parte superior) e o slot 
(na parte inferior) exigem parafusos M4 x 10. Terminal de aterramento do rack (2) 
 Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Códigos de catálogo 2071-AP8, 2071-A10 e 2071-A15 

As dimensões estão em milímetros (polegadas). Os inversores foram projetados para dimensões métricas; as polegadas são uma 
conversão matemática.

155,0 
(6,11)

198,6 
(7,82)

186,2
(7,34)

81,0
(3,19)

50,0 
(1,97)

59,0
(2,32)

145,0
(5,71)

5,0
(0,2)

O furo de montagem (na parte superior) e o slot 
(na parte inferior) exigem parafusos M5 x 10.

Terminal de aterramento 
do rack (2)
Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Dados do conector
Use essa ilustração para identificar os recursos e indicadores do inversor Kinetix 3.

Recursos e indicadores Kinetix 3 

Conectores Kinetix 3 

Item Descrição

1 Chaves esquerda/direita e para cima/para baixo 

2 Saída analógica (saída A)

3 Interruptor de comunicação RS-485 

4 Potência de entrada (IPD) 

5 Indicador de alimentação principal

6 Capacidade de dissipação (BC)

7 Potência de motor (MP)

8 Terminal de aterramento

9 Realimentação de motor (MF)

10 Entrada/saída (E/S)

11 Interface serial (Comm0B) (para baixo)

12 Interface serial (Comm0A) (para cima)

13 Tecla Enter 

14 Tecla de modo/definição 

15 Indicador de status de 7 segmentos 

Indicador Descrição Conector

Saída A Saída analógica Cabeçote conector de 4 pinos

IPD Entrada de alimentação CA e controle Borne de conexão rápida com 6 pinos

BC Capacidade de dissipação Borne de conexão rápida com 2 pinos

MP Potência do motor Borne de conexão rápida com 3 pinos

CommOA Interface serial para cima Conector IEEE 1394 de 6 pinos

CommOB Interface serial para baixo Conector IEEE 1394 de 6 pinos

IOD E/S Conector mini-D de 50 pinos

MF Realimentação do motor Conector mini-D de 20 pinos

I/O
Motor Feedback

DC -

15 

1

5

14

13

9

10
4

6

7

12 2

3

8

11 
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Conector da saída analógica (saída A)

Pino da saída A Descrição Sinal

1 Saída analógica nº 1 AOUT1

2 Aterramento da saída analógica nº 1 ACOM

3 Saída analógica nº 2 AOUT2

4 Aterramento da saída analógica nº 2 ACOM

Conector de alimentação de entrada (IPD)

Pino IPD Descrição Sinal

L1 Principal alimentação CA L1

L2 Principal alimentação CA L2

L3 Principal alimentação CA(1) L3

L1C L1C - Alimentação de controle L1C

L2C L2C - Alimentação de controle L2C

CC Barramento CC negativo CC- (não aceito)

(1) O L3 não é usado para inversores monofásicos.

Conector da capacidade de dissipação (BC)

Pino BC Descrição Sinal

B1 Resistor de dissipação + 
barramento CC positivo

B1
 (não aceito)

B2 Resistor de dissipação - B2

Conector de alimentação do motor (MP)

Pino MP Descrição Sinal

U Potência de motor U U

V Potência de motor V V

W Potência de motor W W
Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Conector de realimentação do motor (MF)

Pino MF Descrição Sinal

1 Aterramento de energia do encoder ECOM

2 Entrada do sensor térmico TS

3 Entrada diferencial positiva A+

4 Entrada diferencial negativa A-

5 Entrada diferencial positiva B B+

6 Entrada diferencial negativa B B-

7 Entrada diferencial positiva de índice I+

8 Entrada diferencial negativa de índice I-

9 Entrada negativa limite do sensor LMT-

10
Serial positivo
Realimentação do Hall S1

SD+
S1

11 Dreno de proteção GND

12 Reservado –

13 Serial negativo SD-

14 Realimentação do Hall S2 S2

15 Reservado –

16 Realimentação do Hall S3 S3

17 Entrada positiva limite do sensor LMT+

18 BAT+ para o lado do motor BAT+

19 BAT- para o lado do motor BAT-

20 Mais de 5 entradas de alimentação do encoder EPWR

Conector da interface serial (Comm0A, para cima) e (Comm0B, para baixo)

Pinos CommOA e 
CommOB 

2071-Axx (Série A) 2071-Axx (Série B)

Descrição Sinal Descrição Sinal

1 Transmissão RS-232 XMT Transmissão RS-232 XMT

2 Recepção RS-232 RCV Recepção RS-232 RCV

3 Reservado – +5 Vcc +5 Vcc

4 Aterramento +5V GND Aterramento +5V GND

5 RS-485 + DX+ RS-485 + DX+

6 RS-485 - DX- RS-485 - DX-
 Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Conector de E/S (IOD)

Pino IOD Descrição Sinal

1 Entrada 24V +24V PWR

2 Entrada 24V +24V PWR

3 Entrada digital 1 (/SV-ON) INPUT1

4 Entrada digital 2 (P-OT) INPUT2

5 Entrada digital 3 (N-OT) INPUT3

6 Entrada digital 4 (/P-CON) INPUT4

7 Entrada digital 5 (/A-RST)) INPUT5

8 Entrada digital 6 (/N-TL) INPUT6

9 Entrada digital 7 (/P-TL) INPUT7

10 ESTOP (padrão: desabilitado) ESTOP 

11 Entrada de seguimento A+ PLUS +

12 Entrada de seguimento A- PLUS -

13 Entrada de seguimento B+ SINAL +

14 Entrada de seguimento B- SINAL - 

15 Entrada por pulso de alta frequência A+ HF_PULS +

16 Entrada por pulso de alta frequência A- HF_PULS - 

17 Pulso z do encoder Z-PULSE+

18 Pulso z do encoder Z-PULSE-

19 Entrada de comando de velocidade + VCMD+ 

20 Entrada de comando de velocidade - VCMD-

21 Entrada de comando de corrente + ICMD+ 

22 Entrada de comando de corrente - ICMD- 

23 Entrada por pulso de alta frequência B+ HF_SIGN +

24 Entrada por pulso de alta frequência B- HF_SIGN -

25 Circuito aberto para o nível do sinal 24V 24V_SIGN +

26 Entrada digital 8 INPUT8

27 Entrada digital 9 INPUT9

28 Entrada digital 10 INPUT10

29 Canal do encoder do buffer A+ AM+

30 Canal do encoder do buffer A- AM-

31 Canal do encoder do buffer B+ BM+

32 Canal do encoder do buffer B- BM-
Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013



Servo-drives de componentes Kinetix 3     11
33 Canal do encoder do buffer Z+ IM+

34 Canal do encoder do buffer Z- IM-

35 Dados seriais do encoder absoluto PS+

36 Dados seriais do encoder absoluto PS-

37 Saída de alarme 1 
Saída digital 4

FAULT1
OUTPUT4

38 Saída de alarme 2 
Saída digital 5

FAULT2
OUTPUT5

39 Saída de alarme 3 
Saída digital 6

FAULT3
OUTPUT6

40 Saída de alarme 
Aterramento de saídas digitais

FCOM
OUT COM

41 Saída digital 1 + (P_COM+) OUTPUT1+

42 Saída digital 1 – (P_COM-) OUTPUT1-

43 Saída digital 2 + (TG_ON+) OUTPUT2+

44 Saída digital 2 – (TG_ON-) OUTPUT2-

45 Alarme servo + FAULT+

46 Alarme servo - FAULT-

47 Saída digital 3 + (BK+) OUTPUT3+

48 Saída digital 3 – (BK-) OUTPUT3-

49 Circuito aberto para o pulso do nível 24V 24V_PULS +

50 Reservado –

Conector de E/S (IOD) (cont.)

Pino IOD Descrição Sinal
 Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Especificações da cablagem da alimentação
Os fios devem ser de cobre com classificação mínima de 75 °C (167 °F). A fase de alimentação 
CA da rede elétrica é arbitrária, e a conexão de aterramento é necessária para uma operação 
correta e segura.

Cód. cat. do 
inversor. Descrição

 Terminais Bitola do cabo
 recomendada

mm2 (AWG)

Compri-
mento da 
faixa
mm (pol.)

Valor de 
torque 

N•m (lb•pol.)
Pino Sinal

2071-AP0
2071-AP1
2071-AP2
2071-AP4

Entrada e alimentação 
de controle

IPD-L1
IPD-L2
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
L1C
L2C

2,5 (14) 8 (0,3)

N/A

Parafuso de 
aterramento Aterramento 1,25 (11)

2071-AP8

IPD-L1
IPD-L2
(IPD-L3)
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
(L3)
L1C
L2C

N/A

Parafuso de 
aterramento Aterramento 1,25 (11)

2071-A10
2071-A15

IPD-L1
IPD-L2
IPD-L3
IPD-L1C
IPD-L2C

L1
L2
L3
L1C
L2C

N/A

Parafuso de 
aterramento Aterramento 1,25 (11)

2071-xxx Potência do motor

MP-U
MP-V
MP-W

U
V
W

N/A

Parafuso de 
aterramento GND 1,25 (11)

2071-xxx Resistor de dissipação (1)

(1) Use somente para a conexão do resistor de dissipação.

BC-B1
BC-B2

B1
B2 N/A
Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Conectores e cabos correspondentes

ATENÇÃO:  Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, certifique-se de que:

• A instalação segue as especificações considerando os tipos de fios, o tamanho do condutor, 
a proteção do circuito de ramificação, e desconecte os dispositivos. O National Electrical Code 
(NEC) e os códigos locais apresentam provisões para as instalações seguras dos equipamentos 
elétricos.

• Os conectores de alimentação do motor são usados somente com o propósito de conexão. 
Não use os conectores de alimentação do motor para ligar e desligar a unidade.

• Os cabos de alimentação blindados são aterrados para prevenir potenciais altas tensões na 
blindagem.

Conector Tipo de conector Bitola do cabo Cód. do inversor.

Alimentação de entrada Conectores de fixação de 
mola de fiação única com 
espaçamento de 
7,5 mm (0,30 pol.) 

2,5 a 0,08 mm2 
(12 a 28 AWG) 
8 mm (0,31 pol.) de 
fiação exposta 

2071-CONN1 (1)

(1) A ferramenta (Wago 231-131) para a abertura de conectores de alimentação individuais da caixa de grampos é fornecida com o 
inversor. Você pode comprar a ferramenta de substituição separadamente.

Saída de alimentação (motor)

Entrada/saída Mini-D de 50 pinos 0,25 a 0,05 mm2 
(24 a 30 AWG) 

2071-TBIO

Realimentação do motor Mini-D de 20 pinos 2071-TBMF

Conector Tipo de cabo de correspondência Cabo

Interface serial
Comm0A, Comm0B

Configuração
2090-CCMPCDS-23AA01

2090-CCMPCDS-23AA03 

Controle
2090-CCMCRDS-48AA01

2090-CCMCRDS-48AA03

Controle de inversor para inversor
2090-CCMDSDS-48AA01

2090-CCMDSDS-48AAP3 

Inversor ao conversor 1203-USB (1)

(1) Para utilização com inversores Kinetic 3 série B e posteriores.

2090-CCMUSDS-48AA01

2090-CCMUSDS-48AA03
 Publicação Rockwell Automation 2071-IN001D-PT-P - Agosto 2013
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Aterre o inversor Kinetix 3 ao subpainel
Fixe o inversor Kinetix 3 no barramento de aterramento do gabinete. Para fazer isso, coloque uma 
cinta de aterramento trançada ou 0,4 mm de fio de cobre puro 2 (12 AWG) de 100 mm (3,9 pol.) 
de comprimento entre o parafuso de fixação superior e o aterramento do gabinete ligado.

Item Descrição

1 Parafuso de fixação

2 Cinta de aterramento trançada

3 Barramento de aterramento do gabinete ligado

4 Malha de aterramento ou aterramento de distribuição de energia

5 Exibição do inversor 2071-AP4 Kinetix 3

3

4

2

1

5
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Cablagem de alimentação e aterramento do inversor Kinetix 3
Esta instalação se aplica a um motor da TL-Series™ (Bulletin TL) com cabo 2090-DANPT-16S xx.

Finalize o fio terra da alimentação de entrada com um terminal de olhal. Conecte os 
aterramentos da alimentação de entrada e da potência de motor a parafusos de aterramento, 
com torque de 1,25 N•m (11 lb•pol.).

Item Descrição

1 Exibição do inversor Kinetix3 2071-AP4

2 Cabo de alimentação de entrada

3 Cabo de alimentação de controle

4 Cabo de alimentação do motor

5 Terminal de olhal

6 Parafuso de aterramento (1)

(1) Os inversores 2071-AP0, 2071-AP1 e 2071-AP2 têm um parafuso de aterramento no dissipador de calor. 
Os inversores 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10 e 2071-A15 têm dois parafusos de aterramento no 
dissipador de calor.

2

4

5 6

1

3
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Esta instalação se aplica a motores rotativos da TL-Series (Bulletin TLY), Motores lineares 
das LDC-Series™ e LDL-Series™ e atuadores das MP-Series™ (Bulletin MPAS), TL-Series 
(Bulletin TLAR) e LDAT-Series.

Finalize o fio terra da alimentação de entrada com um terminal de olhal, conforme o exibido. 
Conecte os aterramentos da alimentação de entrada e da potência de motor a parafusos de 
aterramento, com torque de 1,25 N•m (11 lb•pol.).

Item Descrição

1 Exibição do inversor Kinetix3 2071-AP4

2 Grampo de aterramento da potência de motor

3 Cabo de alimentação do motor

4 Exponha 25 mm (1 pol.) da blindagem do cabo

5 Se o painel for pintado, remova a tinta para fornecer o contato de metal com metal

6 Subpainel

7 Terminal de olhal

8 Parafuso de aterramento (1)

(1) Os inversores 2071-AP0, 2071-AP1 e 2071-AP2 têm um parafuso de aterramento no dissipador de calor. 
Os inversores 2071-AP4, 2071-AP8, 2071-A10 e 2071-A15 têm dois parafusos de aterramento no 
dissipador de calor.

50…75
 (2…3)

50…75
 (2…3)

 34,0
(1,34)

25 
(1,0)

12,7
(0,50)

3

6

7

1

4

5

2

8

As dimensões estão em milímetros (polegadas)
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Proteção contra sobrecarga do motor

Este servo-drive usa proteção de estado sólido contra sobrecarga do motor que opera de acordo 
com UL 508C. A proteção contra sobrecarga do motor é fornecida por algoritmos (memória 
térmica) que predizem a temperatura real do motor com base em condições de operação, desde 
que a alimentação de controle seja continuamente aplicada. Contudo, quando a alimentação de 
controle é removida, a memória térmica não é mantida.

Além da proteção de memória térmica, este inversor fornece uma entrada para um dispositivo 
externo de termistor/sensor de temperatura, embutido no motor, para cumprir as especificações 
UL de proteção contra sobrecarga do motor.

Alguns motores compatíveis com este inversor não contêm termistores/sensores de temperatura; 
portanto, não são compatíveis com a proteção de sobrecarga do motor que evita sobrecargas 
consecutivas excessivas devido ao ligar e ao desligar a alimentação.

Este inversor cumpre os seguintes requisitos UL 508C de proteção de estado sólido contra 
sobrecarga.

Consulte o manual do usuário do servo-drive para obter o esquema de interconexão que ilustra a 
fiação entre o motor e o inversor.

Ponto de desarme da proteção de sobrecarga de motor Valor

Final 100% de sobrecarga

Em 8 minutos 200% de sobrecarga

Em 20 segundos 600% de sobrecarga

ATENÇÃO:  Para evitar danos ao motor devido ao superaquecimento causado por um excesso 
de desarmes sucessivos de sua sobrecarga, siga o esquema elétrico fornecido no manual do 
usuário para sua combinação de motor e inversor.
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Recursos adicionais
Esses documentos contêm informações adicionais sobre os produtos da Rockwell Automation 
relacionados.

Você pode visualizar ou fazer o download das publicações em 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para solicitar cópias impressas 
da documentação técnica, entre em contato com seu distribuidor local da Allen-Bradley 
ou seu representante de vendas da Rockwell Automation.

Recurso Descrição

Kinetix 3 Component Servo Drive User Manual, 
publicação 2071-UM001

Informações sobre a instalação, a configuração, a partida, a 
localização de falhas e as especificações para seu sistema servo-drive 
Kinetix 3. 

Motor Feedback Breakout Board Installation Instructions, 
publicação 2071-IN003

Informações sobre a instalação e a fiação do circuito de realimentação 
de fuga do motor Kinetix 3.

I/O Breakout Board Installation Instructions, publicação 
2071-IN002

Informações sobre a instalação e a fiação do circuito de E/S de fuga do 
motor Kinetix 3.

Serial Communication Cables Installation Instructions, 
publicação 2090-IN019

Informações sobre a instalação e a esquematização dos cabos de 
comunicação serial usados   c om o inversor Kinetix 3.

MicroLogix 1100 Programmable Controllers Installation 
Instructions, publicação 1763-IN001 

Informações sobre como instalar o controlador, como fazer upgrade 
do firmware e especificações técnicas do controlador.

Instruções de instalação: Controladores Programáveis 
MicroLogix 1400, publicação 1766-IN001

Micro810™ Programmable Controllers Users Manual, 
publicação 2080-UM001

Manual do usuário: Controladores programáveis 
Micro830 e Micro850, publicação 2080-UM002

Kinetix 3 Component Servo Drive Serial Host Command 
Reference Manual, publicação 2071-RM001

Informações sobre os comandos de comunicação serial, ASCII e 
ModBus, para conectar por interface um controlador de movimento 
com o inversor Kinetix 3. 

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, 
publicação 1770-4.1

Fornece orientações gerais para a instalação de um sistema industrial 
da Rockwell Automation™.

Web de certificação dos produtos, http://www.ab.com Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes 
de certificação.
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2071-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2071-in003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2071-in002_-en-p.pdf
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2071-rm001_-en-p.pdf
http://www.literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-en-p.pdf
http://ab.com
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A Rockwell Automation fornece informações técnicas na Web para ajudá-lo na utilização de seus produtos. 
Em http://www.rockwellautomation.com/support, você pode encontrar notas técnicas e de aplicação, códigos de amostra e links para 
service packs de software. Você também pode visitar nosso centro de suporte, em https://rockwellautomation.custhelp.com/, para 
obter atualizações de software e informações técnicas, acessar bate-papo e fóruns de suporte, visualizar perguntas frequentes e 
receber atualizações de notificação de produtos.

Além disso, oferecemos vários programas de suporte à instalação, à configuração e à solução de problemas. Para mais informações, 
entre em contato com seu distribuidor local ou com o representante Rockwell Automation ou visite 
https://www.rockwellautomation.com/services/online-phone/.

Assistência à instalação
Se você enfrentar algum problema dentro das primeiras 24 horas da instalação, revise as informações contidas nesse manual.  Você 
também pode entrar em contato com um número especial de suporte ao cliente a fim de obter ajuda inicial para colocar seu produto 
em funcionamento.

Devolução de produto novo por insatisfação
A Rockwell Automation testa todos os seus produtos para assegurar que eles estejam em perfeito funcionamento ao deixar as 
instalações industriais.  Porém, se seu produto não estiver funcionando e precisar ser devolvido, siga estes procedimentos.

Comentários sobre a documentação  
Seus comentários nos ajudam a fazer com que a documentação atenda melhor as suas necessidades.  Se tiver alguma sugestão sobre 
como melhorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002, disponível em 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Estados Unidos ou Canadá 1.440.646.3434

Fora dos Estados Unidos ou 
Canadá

Use o Worldwide Locator em 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page ou entre em 
contato com o representante local da Rockwell Automation.

Estados Unidos
Entre em contato com seu distribuidor.  Você deve fornecer um número de caso de suporte ao cliente 
(ligue para o número acima para obter um) ao seu distribuidor para concluir o processo de devolução.

Fora dos Estados Unidos
Entre em contato com seu representante Rockwell Automation local para obter o procedimento de 
devolução.

Allen-Bradley, Kinetix, LDC-Series, LDL-Series, MicroLogix, Micro800, Micro810, Micro830, Micro850, MP-Series, Rockwell Software, 
Rockwell Automation e TL-Series são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
© 2013 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/support
https://rockwellautomation.custhelp.com/
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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