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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Verifique a instalação do anel O-ring para os plugues de cabo rosqueado DIN
Os motores e atuadores Allen-Bradley® com motores e atuadores com alimentação/freio do motor SpeedTec motor e conectores de realimentação incluem anéis O-ring que 
estão incluídos em uma sacola separada. O tipo de plugue no cabo de conexão determina se é necessário que um anel O-ring seja instalado nos receptáculos de cabo do 
conector do motor, extensão do cabo ou extensão flexível contínua. Consulte as Kinetix Motion Accessories Specifications, publicação KNX-TD004 para ver detalhes 
de catálogo. 

Figura 1 - Aplicações do anel O-ring

Antes de começar
Remova todo o material da embalagem de dentro e ao redor do item. Após a remoção da embalagem, verifique o código de catálogo em comparação ao pedido de compra 
e inspecione visualmente o cabo e cada conector para se certificar de que não haja danos. Se necessário, notifique imediatamente a transportadora sobre qualquer dano 
no envio. 

Os cabos são armazenados e enviados em uma bobina. Os cabos mantêm essa forma até ser endireitados. Para endireitar um cabo, pendure um cabo curto em seu ponto 
médio ou coloque um cabo longo sobre o chão em uma linha reta. Qualquer enrolamento que permaneça no cabo é endireitado dentro das próximas 24 horas e um cabo 
reto é mais fácil para instalar.

IMPORTANTE Se seu motor/atuador incluir um conector SpeedTec-ready DIN (M7) e combina com um plugue de cabo rosqueado DIN (M4), 
instale o anel O-ring no conector do motor/atuador antes de conectar o plugue do cabo M4.

ATENÇÃO: Observe as seguintes precauções quando instalar cabos em um servo-sistema. A não observância desses 
procedimentos de segurança pode resultar em ferimentos ao usuário ou danos ao motor e ao equipamento.
• A formação de um arco ou um movimento inesperado podem ocorrer se os cabos da alimentação/freio ou de realimentação 

forem conectados ou desconectados enquanto o inversor de frequência está energizado. Sempre remova a alimentação ao 
servo-drive antes de conectar ou desconectar cabos no inversor de frequência ou no motor.

• Para evitar choque elétrico, certifique-se de que os cabos de alimentação blindados estão aterrados em pelo menos um ponto. 
Para evitar o acúmulo de energia elétrica, os cabos de alimentação fornecidos pela fábrica usam uma das seguintes técnicas 
de aterramento: 

- A blindagem geral é ligada ao alojamento do conector. 
- Uma seção da blindagem geral é exposta para conexão com ao terra. 
- A blindagem geral é conectada a um fio terra. 

Se estiver presente uma malha do cabo exposta ou um cabo terra, conecte-o ao grampo do cabo de alimentação, alojamento 
ou outro aterramento de rack adequado no inversor de frequência.

• O comprimento máximo do cabo entre o acionamento e o motor varia, dependendo da aplicação. Consulte Kinetix Servo Drives 
Specifications, publicação KNX-TD003, para obter informações adicionais. 

• Não una de modo apertado nem enrole o comprimento em excesso do cabo de alimentação. Dentro um cabo, gera-se calor 
sempre que a alimentação é aplicada. Sempre posicione um cabo de alimentação de modo que ele possa dissipar livremente 
o calor.

- Não enrole um cabo de alimentação, exceto para uso temporário quando construir ou testar uma máquina. Se você enrolar 
temporariamente um cabo de alimentação, deve também diminuir o cabo para atender ao código local ou seguir uma diretiva 
autoritária, como a Seção de Engenharia 310.15(C) do Manual NEC. 

• Os exemplos nesta publicação mostram todas as conexões disponíveis. Algumas conexões não são usadas para instalações 
específicas. Consulte as instruções de instalação do drive ou o manual do usuário para os comprimentos de corte dos cabos e 
exemplos de fiação para a aplicação do inversor de frequência e do motor.

- Não conecte cabos não usados. Corte e faça o acabamento em cabos não utilizados para evitar o contato acidental com outros cabos 
ou blindagens de cabos, ou com uma conexão de aterramento. 

IMPORTANTE Cabos-padrão (não flexíveis) podem ser dobrados ou reformados durante a instalação e a manutenção. Cabos flexíveis 
contínuos podem ser dobrados repetidamente dentro de um raio de curvatura específico quando adequadamente instalados.
Não use cabos-padrão em uma operação flexível contínua.

Não instale o anel O-ring quando usar
plugues de cabo SpeedTec DIN (M7).

Instale o anel O-ring ao usar
plugues de cabo rosqueado DIN (M4).

Conectores DIN SpeedTec-ready

Plugue de cabo SpeedTec DIN (M7)Plugue de cabo rosqueado DIN (M4)

• Cabos 2090-XXNxMF-xxSxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos 2090-CFBM4DF-xxAFxx (flexíveis contínuos)

• Cabos de realimentação 2090-CFBM7Dx-xxAAxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos de realimentação 2090-CFBM7Dx-xxAFxx (flexíveis contínuos)
• Cabos de alimentação 2090-CPxM7DF-xxAAxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos de alimentação 2090-CPxM7DF-xxAFxx (flexíveis contínuos)

Conectores DIN SpeedTec-ready
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Aplicações de cabo do motor/atuador (M4 e M7)
Observe estas orientações quando conectar seu plugue do cabo com o receptáculo de cabo correspondente no conector do motor, cabo de extensão do motor ou extensão:

• Os motores e atuadores que são equipados com conectores SpeedTec-ready DIN (M7) são compatíveis com plugues de cabo rosqueado DIN (M4).
• Os conectores de motor SpeedTec-ready DIN também são compatíveis com os plugues de cabo de extensão SpeedTec DIN (M7/E7).
• Os motores e atuadores que são equipados com conectores rosqueados DIN (M4) são compatíveis somente com plugues de cabo rosqueado DIN (M4).

Figura 2 - Compatibilidade do plugue do cabo e conector do motor/atuador

Cabos de realimentação e motor/freio
Quando instalar séries de cabos entre o motor e o inversor de frequência, tome cuidado para não forçar o cabo fazendo dobras muito pronunciadas. Consulte a tabela 
abaixo para obter as definições do raio de curvatura e as seções que seguem, quando direcionar cabos durante a instalação do sistema.

Tabela 1 - Definições do raio de curvatura do cabo de realimentação e alimentação do motor

Tipo de raio de 
curvatura Tipo de cabo Descrição

Raio de curvatura 
estático

Padrão (não flexível) O raio de curvatura estático (instalação) e a dimensão B são 7 vezes o diâmetro do cabo:
• Não inicie uma dobra estática dentro da dimensão B.
• Use essa medida quando direcionar o cabo em uma aplicação não flexível entre o motor e o inversor de frequência (a 

área de dobra).
– A área de dobra é onde os cabos-padrão (não flexíveis) ou flexíveis contínuos podem ser dobrados até seus raios de 

curvatura específicos.
Contínuo flexível

Raio de curvatura 
contínuo Contínuo flexível

O raio de curvatura contínuo para os cabos de realimentação e alimentação do motor Kinetix 2090 é 12 vezes 
o diâmetro do cabo:
• Prenda a área flexível contínua, a pelo menos 7 diâmetros de cabo (dimensão B) de cada extremidade do cabo, com um 

suporte rígido que ajuda a proteger contra o flexionamento do cabo onde ele se conecta com o motor ou o grampo da 
blindagem.

• Use essa medida quando direcionar o cabo em uma aplicação flexível contínua entre o motor e o inversor de frequência 
(a área de flexibilidade contínua).
– A área de flexibilidade contínua é onde os cabos flexíveis contínuos podem ser dobrados repetidamente.

• Conecte o plugue do cabo com um quarto de volta
• Recebe plugues de cabo M4 e M7

(Anel O-ring exigido para M4)

SpeedTec-ready
Conectores DIN

Rosqueado
Conector DIN

Anel O-ring

Plugue de cabo SpeedTec DIN (M7)

Plugue de cabo rosqueado DIN (M4)

• Cabos de realimentação 2090-XXNFMF-Sxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos de realimentação 2090-CFBM4DF-CDAFxx (flexíveis contínuos)
• Cabos de alimentação 2090-XXNPMF-xxSxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos somente de alimentação 2090-CPWM4DF-xxAFxx (flexíveis contínuos)
• Cabos de alimentação/freio 2090-CPBM4DF-xxAFxx (flexíveis contínuos)

• Conecte o plugue do cabo com 5 a 6 voltas
• Recebe somente plugues de cabo M4 

• Cabos de realimentação com terminal livre 2090-CFBM7DF-CEAAxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos de realimentação com conector de extremidade de inversor 2090-CFBM7DD-CEAAxx 

(padrão, não flexíveis)
• Cabos de realimentação com terminal flutuante 2090-CFBM7DF-CEAFxx (flexíveis contínuos)
• Cabos de realimentação com conector de extremidade de inversor 2090-CFBM7DD-CEAFxx 

(flexíveis contínuos)
• Cabos de realimentação com terminal livre 2090-CFBM7DF-CDAFxx (flexíveis contínuos) (1)

• Cabos de realimentação com terminal livre 2090-CFBM7DF-CFAFxx  (flexíveis contínuos) (2)

• Cabos somente de alimentação 2090-CPWM7DF-xxAAxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos de alimentação/freio 2090-CPBM7DF-xxAAxx (padrão, não flexíveis)
• Cabos somente de alimentação 2090-CPWM7DF-xxAFxx (flexíveis contínuos)
• Cabos de alimentação/freio 2090-CPBM7DF-xxAFxx (flexíveis contínuos)

• Conecte o plugue do cabo com um quarto de volta
• Recebe plugues de cabo M4 e M7

(Anel O-ring exigido para M4)
• Extensões de cabo de 3 m (9,8 pés)
• Cabos de extensão flexíveis contínuos

SpeedTec-ready
Conectores DIN

(1) Para terminais flutuantes 2090-CFBM7DF-CDAFxx são otimizados para acionamentos Kinetix.
(2) Para terminais flutuantes 2090-CFBM7DF-CFAFxx existe um termostato dedicado que é otimizado para acionamentos PowerFlex®.

Consulte as Instruções de instalação de cabos de motor simples série 2090, publicação 2090-IN051 para ver descrições do catálogo 2090-CS.
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Instale os cabos de alimentação/freio do motor

Esta figura ilustra como medir o raio de curvatura e onde as dobras do cabo podem ser feitas nos cabos de alimentação/freio do motor. 

Figura 3 - Exemplo do raio de curvatura do cabo de alimentação/freio do motor

Tabela 2 - Especificações do cabo de alimentação/freio (padrão, não flexível)

Tabela 3 - Especificações do cabo de alimentação/freio (flexível contínuo)

Tipo de cabo Código de catálogo do cabo Bitola do cabo
AWG

D
mm (pol.)

B (1)

mm (pol.)

(1) A dimensão B se baseia no diâmetro do cabo. Consulte as Definições do raio de curvatura do cabo de realimentação e alimentação do motor na página 3 
para obter mais informações.

Cabos de freio/alimentação
(padrão, não flexíveis)

2090-CPBM7DF-16AAxx 16 11,6 (0,47) 81,2 (3,2)

2090-CPBM7DF-14AAxx 14 12,7 (0,50) 88,9 (3,5)

2090-CPBM7DF-12AAxx 12 14,3 (0,56) 100 (3,9)

2090-CPBM7DF-10AAxx 10 16,8 (0,66) 118 (4,6)

2090-CPBM7DF-08AAxx 8 20,1 (0,79) 141 (5,5)

2090-CPBM7DF-06AAxx 6 24,3 (0,96) 170 (6,7)

2090-CPBM7DF-04AAxx 4 28,8 (1,13) 202 (7,9)

2090-CPBM7DF-02AAxx 2 32,7 (1,29) 229 (9,0)

Cabos somente alimentação
(padrão, não flexíveis)

2090-CPWM7DF-16AAxx 16 9,20 (0,36) 64,4 (2,5)

2090-CPWM7DF-14AAxx 14 10,3 (0,40) 72,1 (2,8)

2090-CPWM7DF-12AAxx 12 11,2 (0,44) 78,4 (3,1)

2090-CPWM7DF-10AAxx 10 15,3 (0,6) 107 (4,2)

2090-CPWM7DF-08AAxx 8 18,7 (0,74) 131 (5,2)

Tipo de cabo Código de catálogo do cabo Bitola do cabo
AWG

D
mm (pol.)

B (1)

mm (pol.)

(1) A dimensão B e o raio de curvatura contínuo se baseiam no diâmetro do cabo. Consulte as Definições do raio de curvatura do cabo de realimentação e alimentação do motor na página 3 
para obter mais informações.

Raio de curvatura contínuo (1)

mm (pol.)

Cabos de freio/alimentação
(flexível contínuo) 

2090-CPBM7DF-16AFxx 16 12,5 (0,49) 87,5 (3,4) 150 (5,9)

2090-CPBM7DF-14AFxx 14 13,7 (0,54) 95,9 (3,8) 164 (6,5)

2090-CPBM7DF-10AFxx 10 17,8 (0,70) 125 (4,9) 214 (8,4)

2090-CPBM7DF-08AFxx 8 20,6 (0,81) 144 (5,7) 247 (9,7)

Cabos somente alimentação
(flexível contínuo)

2090-CPWM7DF-16AFxx 16 9,7 (0,38) 67,9 (2,7) 116 (4,6)

2090-CPWM7DF-14AFxx 14 10,4 (0,41) 72,8 (2,9) 125 (4,9)

2090-CPWM7DF-10AFxx 10 15,7 (0,62) 110 (4,3) 188 (7,4)

2090-CPWM7DF-08AFxx 8 20,2 (0,79) 141 (5,5) 242 (9,5)

B B

D

2090-CPBM7DF-xxAAxx
2090-CPBM7DF-xxAFxx

2090-CPWM7DF-xxAAxx
2090-CPWM7DF-xxAAxx

U

V

W

PE

D

Área de curvatura ou área 
de flexibilidade contínua

Blindagens 
dos cabos

Raio de curvaturaRaio de curvatura

Cabo
Diâmetro

Cabo
Diâmetro

Blindagens 
dos cabos
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Tabela 4 - Pinagem do cabo de alimentação/freio 

Tipo de cabo de 
alimentação/freio

Código de catálogo 
do cabo Descrição

Cabos de alimentação/
freio (padrão, não 
flexíveis)

2090-CPBM7DF-
16AAxx, 2090-
CPBM7DF-14AAxx, 
2090-CPBM7DF-
12AAxx

Cabos de alimentação/
freio (flexíveis 
contínuos)

2090-CPBM7DF-
16AFxx, 2090-
CPBM7DF-14AFxx

Cabos somente 
alimentação
(padrão, não flexíveis) 

2090-CPWM7DF-
16AAxx, 2090-
CPWM7DF-14AAxx, 
2090-CPWM7DF-
12AAxx

Cabos somente 
alimentação
(flexível contínuo)

2090-CPWM7DF-
16AFxx, 2090-
CPWM7DF-14AFxx

Cabos de freio/
alimentação
(padrão, não flexíveis)

2090-CPBM7DF-
10AAxx, 2090-
CPBM7DF-08AAxx, 
2090-CPBM7DF-
06AAxx

Cabos de freio/
alimentação
(flexível contínuo)

2090-CPBM7DF-
10AFxx, 2090-
CPBM7DF-08AFxx

Cabos somente 
alimentação
(padrão, não flexíveis) 

2090-CPWM7DF-
10AAxx, 2090-
CPWM7DF-08AAxx

Cabos somente 
alimentação
(flexível contínuo)

2090-CPWM7DF-
10AFxx, 2090-
CPWM7DF-08AFxx

Cabos de freio/
alimentação
(padrão, não flexíveis)

2090-CPBM7DF-
04AAxx, 2090-
CPBM7DF-02AAxx

A
B
C
D

F
G

   
   

                        

                

C B

A

E
F

G

H
L

D

U
V
W
PE

MBRK+
MBRK-

Par trançado
São necessárias conexões 
blindagem-a-terra de 360°.

Para o motor

Conector blindado
360° Backshell Blindagem 

Conexão dos cabos 

Ao inversor de 
frequência Marrom

Preto
Azul

Verde/Amarelo

18 AWG branco
18 AWG preto

Blindagem

 
 

A
B
C
D

C B

A

E
F

G

H
L

D

U
V
W
PE

É necessária conexão 
blindagem-a-terra de 360°.

Para o motor

Blindagem 
Conexão dos cabos 

Ao inversor 
de frequência 

Conector
blindado 360°

Backshell

Marrom

Azul
Verde/Amarelo

Blindagem

Preto

U
V
W
PE

MBRK+
MBRK–

U
V
W

+
–

W
21

+ –

V

U

Par trançado

São necessárias conexões 
blindagem-a-terra de 360°.

Para o motor

Conector
blindado 360°

Backshell
Blindagem 

Conexão dos cabos 

Ao inversor 
de frequência

18 AWG branco
18 AWG preto

Blindagem

Marrom
Preto
Azul

Verde/Amarelo

U
V
W

U
V
W
PE

W
21

+ –
V

U

São necessárias conexões 
blindagem-a-terra de 360°.

Para o motor

Conector blindado 
360° Backshell

Blindagem 

Conexão dos cabos 

Ao inversor de 
frequência

Marrom
Preto
Azul

Verde/Amarelo

Blindagem

U
V
W

+
–

U
V
W

MBRK+
MBRK–

 V  –

 12

U

 +

 W

São necessárias conexões 
blindagem-a-terra de 360°

Para o motor

Conector blindado 
360° Backshell Blindagem 

Conexão dos cabos 

Par trançado

Marrom

Azul
Verde/Amarelo

Branco
Preto

Blindagem

Preto

Ao inversor de 
frequência 
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Instalar cabos de realimentação do motor

Esta figura ilustra como medir o raio de curvatura e onde as dobras do cabo podem ser feitas nos cabos de realimentação do motor. 

Figura 4 - Exemplos do raio de curvatura do cabo de realimentação do motor

Tabela 5 - Especificações do cabo de realimentação

Tabela 6 - Pinagens do cabo de realimentação (conectores de cabo pré-moldados)

Tipo de cabo  Código de catálogo do cabo D
mm (pol.)

B (1)

mm (pol.)

(1) A dimensão B e o raio de curvatura contínuo se baseiam no diâmetro do cabo. Consulte as Definições do raio de curvatura do cabo de realimentação 
e alimentação do motor na página 3 para obter mais informações.

Raio de curvatura contínuo (1)

mm (pol.)

Cabos de realimentação
(padrão, não flexíveis) 

2090-CFBM7DD-CEAAxx
9,8 (0,39) 68,6 (2,7) N/D

2090-CFBM7DF-CEAAxx

Cabos de realimentação 
(flexível contínuo) 

2090-CFBM7DD-CEAFxx
10,3 (0,40) 72,1 (2,8) 124 (4,9)

2090-CFBM7DF-CEAFxx

2090-CFBM7DF-CDAFxx 11,7 (0,46) 81,9 (3,2) 140 (5,5)

2090-CFBM7DF-CFAFxx 11,7 (0,46) 81,9 (3,2) 140 (5,5)

Tipo de cabo de 
realimentação

Código de catálogo 
do cabo Descrição

Cabo de realimentação
(padrão, não flexíveis)

2090-CFBM7DD-
CEAAxx

Cabo de realimentação
(flexível contínuo) 

2090-CFBM7DD-
CEAFxx

2090-CFBM7DD-CEAAxx
2090-CFBM7DD-CEAFxx

B B

B
D

2090-CFBM7DF-CEAAxx
2090-CFBM7DF-CEAFxx
2090-CFBM7DF-CDAFxx
2090-CFBM7DF-CFAFxx

Área de curvatura ou área 
de flexibilidade contínua

Raio de curvaturaRaio de curvatura

Diâmetro do cabo
Raio de curvatura

1
2
3
4
5

10
14
6
7

11

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14
12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
ECOM

SIN+/AM+
SIN-/AM-

COS+/BM+
COS-/BM-

DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2

EPWR 5V
ECOM 

EPWR 9V
TS+

 

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8
7

6

17 1

5
10

15

11
6

22 AWG preto
22 AWG branco/preto
22 AWG vermelho
22 AWG branco/vermelho
22 AWG verde
22 AWG branco/verde
22 AWG cinza

22 AWG branco/cinza
22 AWG laranja
22 AWG branco/laranja

36 AWG blindagem

Plugue do motor
Plugue do inversor 
de frequência

Par trançado
Conector blindado 360° Backshell

Conexão dos cabosBlindagem 
Conector blindado 360° Backshell

Cabos de realimentação 2090-CFBM7DD-CEAAxx 
Os cabos de realimentação (designação CE) têm 

menos condutores e são projetados para 
motores com encoders de alta resolução 

e posição absoluta.
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Tabela 7 - Pinagens do cabo de realimentação (terminais flutuantes)

Tipo de cabo de 
realimentação

Código de catálogo 
do cabo Descrição

Cabo de realimentação
(padrão, não flexíveis)

2090-CFBM7DF-
CEAAxx

Cabo de realimentação
(flexível contínuo)

2090-CFBM7DF-
CEAFxx

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14
12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
ECOM

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8
7

6

17

Plugue do motor

22 AWG preto
22 AWG branco/preto
22 AWG vermelho
22 AWG branco/vermelho
22 AWG verde
22 AWG branco/verde
22 AWG cinza
22 AWG branco/cinza
22 AWG laranja
22 AWG branco/laranja

36 AWG blindagem

Ao inversor 
de frequência 

Par trançado

Conector blindado 360° Backshell

Conexão dos cabosBlindagem 

Conecte a blindagem do cabo à terra
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Tabela 8 - Pinagens do cabo de realimentação (terminais flutuantes com sinais de Hall) 

Tipo de cabo de 
realimentação

Código de catálogo 
do cabo Descrição

Cabo de realimentação
(flexível contínuo) 

2090-CFBM7DF-
CDAFxx

2090-CFBM7DF-
CFAFxx

N/C N/C

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14
15
16
17
7
8

12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+
DATA-/IM-
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
S1 
S2 
S3 
Spare 
ABS
ECOM

N/C

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8
7

6

17

Par trançado

Plugue do motor

Conector blindado 360° Backshell

Conexão dos cabos

Ao inversor de 
frequência 

Blindagem 

Conecte a blindagem do cabo à terra

26 AWG preto
26 AWG branco/preto
26 AWG vermelho
26 AWG branco/vermelho
26 AWG verde
26 AWG branco/verde
16 AWG cinza
16 AWG branco/cinza
22 AWG laranja
22 AWG branco/laranja
26 AWG azul
26 AWG branco/azul
26 AWG amarelo
26 AWG branco/amarelo
26 AWG marrom
26 AWG branco/marrom

36 AWG blindagem

Cabos de realimentação 
2090-CFBM7DF-CDAFxx

Os cabos de realimentação (designação CD) 
incluem condutores de sinal Hall e são 

projetados para motores com 
encoders incrementais.

Observações:
(1) Os pinos 16 e 17 se conectam à placa de 
E/S. Não use esse cabo em um acionamento 
PowerFlex.

1     
2     
3     
4     
5     
6     
9 (1)

10    
11 (1) 
13 (2)
14 (2)
15    
16 (3)
17 (3)
7     
8     

12     

SIN+
SIN-
COS+
COS-
DATA+
DATA-
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
SPARE
PT1
PT2
CLK+
CLK-
ECOM

 Conector do motor

Conexão dos cabos Blindagem Par trançado

Observações:
(1) Os pinos 13 e 14 são isolados de 

outros comuns e são dedicados à 
entrada da chave térmica.

(2) Os pinos 16 e 17 são conectados à 
placa de E/S no acionamento 
PowerFlex.

26 AWG preto
26 AWG branco/preto

26 AWG vermelho
26 AWG branco/vermelho

26 AWG verde
26 AWG branco/verde

16 AWG cinza
16 AWG branco/cinza

22 AWG laranja
22 AWG branco/laranja

26 AWG azul

26 AWG branco/azul
26 AWG amarelo

26 AWG branco/amarelo
26 AWG marrom

26 AWG branco/marrom

DRENO
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Instalação dos cabos de extensão flexíveis contínuos
Esta figura ilustra como medir o raio de curvatura e onde as dobras do cabo podem ser feitas nos cabos de extensão flexíveis contínuos. 

Figura 5 - Exemplo de raio de curvatura do cabo de extensão flexível contínuo

Especificações e diagramas de pinagem do cabo de alimentação de extensão

Tabela 9 - Pinagens do cabo de alimentação/freio de extensão

Tipo de cabo de 
extensão

Código de catálogo do 
cabo Descrição

Cabo de alimentação/
freio de extensão
(flexível contínuo)

2090-CPBM7E7-16AFxx, 
2090-CPBM7E7-14AFxx, 
2090-CPBM7E7-10AFxx, 
2090-CPBM7E7-08AFxx

B

B
D

Área de curvatura ou área de 
flexibilidade contínua O cabo 2090-CPBM7E7-xxAFxx é mostrado.Raio de curvatura 

contínuo Diâmetro 
do cabo

C B

A

E

F

H L

CB

A
F

U

V
W

U

V

W

A

B
C

A

B

C

F

G
E
H
L

F

G
E
H
L

MBRK+

MBRK-

MBRK+

MBRK-
+

–
1
2

+

–
1
2

VV
–

–
WW

22 11

UU

+
+

G G

L E
H

2090-CPBM7E7-16AFxx 
2090-CPBM7E7-14AFxx 

2090-CPBM7E7-10AFxx 
2090-CPBM7E7-08AFxx

Marrom

Preto

Azul

Verde/Amarelo

18 AWG branco

18 AWG preto

Blindagem

Plugue do motor Plugue de extensão

Par trançado

Conector blindado 360° Backshell

Conexão dos cabosBlindagem 

Conecte a blindagem do cabo à terra
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Tabela 10 - Especificações do cabo de alimentação/freio de extensão 

Especificações e diagramas de pinagem do cabo de realimentação de extensão

Os cabos de realimentação de extensão 2090-CFBM7E7 estão disponíveis com e sem condutores de sinais de Hall.
• Os cabos de realimentação 2090-CFBM7E7-CEAFxx (designação CE) têm menos condutores e são projetados para motores com encoders de posição absoluta de 

alta resolução.
• Os cabos de realimentação 2090-CFBM7E7-CDAFxx (designação CD) incluem condutores de sinais de Hall e são projetados para motores com encoders 

incrementais.

Tabela 11 - Pinagem do cabo de realimentação de extensão

Tabela 12 - Especificações do cabo de realimentação de extensão

Tipo de cabo  Código de catálogo do cabo Bitola do cabo
AWG

D
mm (pol.)

B (1)

mm (pol.)

(1) A dimensão B e o raio de curvatura contínuo se baseiam no diâmetro do cabo. Consulte as Definições do raio de curvatura do cabo de realimentação e alimentação do motor na 
página 3 para obter mais informações.

Raio de curvatura contínuo (1)

mm (pol.)

Cabos de extensão de 
alimentação/freio (flexíveis 
contínuos)

2090-CPBM7E7-16AFxx 16 12,5 (0,49) 87,5 (3,4) 150 (5,9)

2090-CPBM7E7-14AFxx 14 13,7 (0,54) 95,9 (3,8) 164 (6,4)

2090-CPBM7E7-10AFxx 10 17,8 (0,70) 125 (4,9) 214 (8,4)

2090-CPBM7E7-08AFxx 8 20,6 (0,81) 144 (5,7) 247 (9,7)

 Tipo de cabo Código de catálogo do cabo Descrição

Cabo de extensão de 
realimentação 
(flexível contínuo) 

2090-CFBM7E7-CEAFxx,
2090-CFBM7E7-CDAFxx

Tipo de cabo  Código de catálogo do cabo D
mm (pol.)

B (2)

mm (pol.)

(2) A dimensão B e o raio de curvatura contínuo se baseiam no diâmetro do cabo. Consulte as Definições do raio de curvatura do cabo de realimentação e 
alimentação do motor na página 3 para obter mais informações.

Raio de curvatura contínuo (2)

mm (pol.)

Cabos de extensão de 
realimentação (flexíveis 
contínuos)

2090-CFBM7E7-CEAFxx 10,3 (0,40) 72,1 (2,8) 124 (4,9)

2090-CFBM7E7-CDAFxx (1)

(1) Os pinos 15, 16 e 17 (marcados com um asterisco) para sinais Hall S1, S2 e S3 aplicam-se somente ao cabo de realimentação CD. Os cabos de realimentação com a 
designação CE não incluem esses condutores.

11,7 (0,46) 81,9 (3,2) 140 (5,5)

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13

15*
16*
17*

1
2
3
4
5
6
9

10
11
13
14

15*
16*
17*
12

SIN+/AM+
SIN-/AM-
COS+/BM+
COS-/BM-
DATA+/IM+/R1
DATA-/IM-/R2
EPWR 5V
ECOM 
EPWR 9V
TS+
TS-
S1 
S2 
S3 
ECOM

SIN+/AM+
SIN-/AM-

COS+/BM+
COS-/BM-

DATA+/IM+
DATA-/IM-

EPWR 5V
ECOM 

EPWR 9V
TS+

S1 
S2 
S3 

1
2

3

4

5

16

1514

13
12

11
10

9

8

76

17

1
2

3

4

5

16

15
14

13

12
11

10

9

8
7 6

17

N/C N/C

N/C

26 AWG preto
26 AWG branco/preto
26 AWG vermelho
26 AWG branco/vermelho
26 AWG verde
26 AWG branco/verde
16 AWG cinza
16 AWG branco/cinza
22 AWG laranja
22 AWG branco/laranja

36 AWG blindagem

Plugue do motor Plugue de extensão

Par trançado

Conector blindado 360° Backshell
Conexão dos cabosBlindagem 

Conector blindado 360° Backshell

26 AWG azul
26 AWG branco/azul
26 AWG amarelo
26 AWG branco/amarelo
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Instale os cabos de ângulo reto
Siga estes passos para conectar o conector de cabo de ângulo reto ao conector do motor.

1. Alinhe todas as superfícies planas no conector do cabo com a superfície plana no conector do motor.
2. Empurre o conector do cabo no conector do motor para assentar totalmente a conexão.
3. Torça a extremidade dianteira serrilhada do conector do cabo no sentido horário aproximadamente 60° para prender a conexão.

Cabos de alimentação/freio com ângulo reto

Esta figura ilustra como medir o raio de curvatura e onde as dobras do cabo podem ser feitas nos cabos de alimentação/freio com ângulo reto. 

Figura 6 - Exemplo do raio de curvatura do cabo de alimentação/freio com ângulo reto

Tabela 13 - Especificações do cabo de alimentação/freio com ângulo reto

É possível reposicionar os cabos de alimentação com ângulo reto em incrementos de 90°. Siga estas etapas para reposicionar o conector do cabo de alimentação.
1. Remova os quatro parafusos hexagonais de 2 mm na parte traseira do conector do cabo.
2. Reposicione o corpo do conector em uma nova posição, girando o conector 90°, 180° ou 270°.
3. Prenda as duas partes unidas com os quatro parafusos hexagonais de 2 mm.

Aperte os parafusos até 0,25 Nm (2,2 lb-pol.), no máximo.

Tabela 14 - Pinagens do cabo de alimentação/freio com ângulo reto

Tipo de cabo de 
alimentação/freio Código de catálogo do cabo Bitola do cabo

AWG
Comprimentos 
disponíveis
mm (pol.)

Grau de proteção do conector

Cabo de alimentação/freio 
com ângulo reto (padrão, 
não flexível) 

2090-CPBM7DF-16RAxx 16 (alimentação)
18 (freio)

3, 6, 9, 15 m
(10, 16, 30, 49 pés)

IP54
(proteção contra poeira, respingos 
de água)

 Tipo de cabo de 
alimentação/freio

Código de catálogo 
do cabo Descrição

Cabo de alimentação/freio 
com ângulo reto (padrão, 
não flexível) 

2090-CPBM7DF-
16RAxx

71.0
(2.8)

82.0
(3.2)

150
(5.9)

11.6
(0.46)

81.2
(3.2)

81.2
(3.2)

Área de curvatura

Diâmetro 
do caboParafuso hexagonal (4x)

Blindagens 
dos cabos

A

BC

D

E
F

G

H
L

A
B
C

F
G
E
H
L

U
V
W

MBRK+
MBRK-

Conexão dos cabos Par trançado

Parafuso hexagonal (4x)
Marrom
Preto
Azul

Verde/Amarelo
Branco
Preto

Blindagem
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Cabos de realimentação com ângulo reto

Esta figura ilustra como medir o raio de curvatura e onde as dobras do cabo podem ser feitas nos cabos de realimentação com ângulo reto. 

Figura 7 - Exemplo do raio de curvatura do cabo de alimentação/freio com ângulo reto

Tabela 15 - Especificações do cabo de realimentação com ângulo reto

O cabo de realimentação com ângulo reto pode ser girado 124° para a esquerda do centro ou 200° para a direita do centro. Siga estas etapas para girar o conector do cabo 
de realimentação.

4. Monte o cabo no conector do motor.
5. Use as duas mãos para girar o conector para a posição.

a. Segure as seções dianteira e traseira do conector.
b. Use uma mão para estabilizar a seção dianteira do conector (a área com a luva de bloqueio serrilhada) e o conector no motor.
c. Use a outra mão para girar a seção traseira do conector (a área com o cabo) para a posição.

Tabela 16 - Pinagem do cabo de realimentação com ângulo reto

Tipo de cabo de 
realimentação Código de catálogo do cabo Bitola do cabo

AWG
Comprimentos 
disponíveis
mm (pol.)

Grau de proteção 
do conector

Cabo de realimentação 
com ângulo reto (padrão, 
não flexível) 

2090-CFBM7DF-CERAxx 22 3, 6, 9, 15 m
(10, 16, 30, 49 pés)

IP67
(à prova de poeira, imersão 
na água)

Tipo de cabo de 
realimentação

Código de catálogo do 
cabo Descrição

Cabo de realimentação com 
ângulo reto (padrão, não 
flexível)

2090-CFBM7DF-CERAxx

61.0
(2.4)

81.0
(3.2)

9.8
(0.38)

68.6
(2.7)

68.6
(2.7)

Área de curvatura

Diâmetro 
do caboPonto de rotação

9
10

11
12

13

14 15

16

17

2

3
4 5 6 7 8

1

1
2

3
4

5
6

9
10

11
13

14

12

Ponto de rotação

Conexão dos cabos Par trançado

Preto
Branco/preto

Vermelho
Branco/Vermelho

Verde
Branco/verde

Cinza
Branco/cinza

Laranja
Branco/laranja

Dreno

SIN+/AM+
SIN-/AM-

COS+/BM+
COS-/BM-

DADOS+/IM+/R1
DADOS-/IM-/R2

EPWR 5 Vcc
COM

EPWR 9 Vcc
TS+

TS-

COM
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Cabos de força e realimentação Kinetix 2090 Instruções de instalação
Recursos adicionais
Estes documentos contêm informações adicionais em relação a produtos relacionados da Rockwell Automation.

Você pode visualizar ou baixar publicações em rok.auto/literature.

Recurso Descrição

Kinetix Rotary Motion Specifications, publicação KNX-TD001
Fornece especificações de produto para motores rotativos Kinetix VPL, VPC, VPF, 
VPH, VPS; Kinetix MMA; Kinetix MPL, MPM, MPF, MPS; Kinetix TL and TLY, Kinetix TLP e 
Kinetix HPK.

Kinetix Linear Motion Specifications, publicação KNX-TD002
Fornece especificações de produto para as etapas lineares Kinetix MPAS e MPMA, 
para os cilindros elétricos Kinetix VPAR, MPAR e MPAI e para os motores lineares 
Kinetix LDC e Kinetix LDL.

Kinetix Servo Drives Specifications, publicação KNX-TD003
Fornece especificações do produto para movimento integrado Kinetix na rede 
EtherNet/IP, movimento integrado em interface sercos, rede EtherNet/IP e famílias 
de servo-drives componentes.

Kinetix Motion Accessories Specifications, publicação KNX-TD004
Fornece especificações de produto do motor e dos cabos de interface do Kinetix 
2090, kits de conectores de baixo perfil, componentes da alimentação do inversor e 
outros itens acessórios do servo-drive.

Guia de seleção de controle de movimento Kinetix, publicação KNX-SG001
Fornece as características gerais dos servo-drives Kinetix, motores, atuadores e 
acessórios de movimento projetados para ajudar a tomar decisões iniciais para os 
produtos de controle de movimento mais adequados aos requisitos do seu sistema. 

Saída do encoder Módulo Manual do usuário, publicação 2198-UM003

Fornece informações sobre a instalação, configuração, partida, localização de 
falhas e aplicações para o sistema de servo-drives Kinetix.

Manual do usuário dos servo-drives EtherNet/IP de eixo simples Kinetix 5300, 
publicação 2198-UM005

Manual do usuário de servo-drives Kinetix 5700, publicação 2198-UM002 

Manual do usuário de servo-drives Kinetix 5500, publicação 2198-UM001 

Manual do usuário de servo-drives modulares Kinetix 6200 e Kinetix 6500, 
publicação 2094-UM002 

Manual do usuário de servo-drives eixo múltiplo Kinetix 6000, 
publicação 2094-UM001 

Manual de usuário de servo-drives de indexação Kinetix 300 EtherNet/IP 
publicação 2097-UM001 

Manual do usuário dos servo-drives EtherNet/IP de eixo simples Kinetix 350, 
publicação 2097-UM002 

Manual do usuário do servo-drive de componente do Kinetix 3, 
publicação 2071-UM001 

Kinetix 7000 High Power Servo Drive User Manual, publicação 2099-UM001

System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, 
publicação  GMC-RM001 

Fornece informações, técnicas e exemplos projetados para minimizar as falhas no 
sistema causadas por ruídos elétricos.

Site de certificações de produto Rockwell Automation, rok.auto/certifications Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de 
certificação.
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td004_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/knx-sg001_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/intradoc-cgi/nph-idc_cgi.exe?IdcService=GET_SEARCH_RESULTS&QueryText=%28dWebExtension+%3CMATCHES%3E+%27pdf%27+%3Cand%3E+%28%3Cnot%3E+xViewableFile+%3CMATCHES%3E+%27No%27+%3Cor%3E+xViewableFile+%3CMATCHES%3E+%27%27%29+%3Cand%3E+%3Cnot%3E+xReleaseToFlag+%3CMATCHES%3E+%27Restricted%27+%3Cand%3E+dSecurityGroup+%3CMATCHES%3E+%27Literature%27+%3Cand%3E+%3Cnot%3E+xBrand+%3CMATCHES%3E+%27Other%27%29+%3CAND%3E+%28xPublicationNumber+%3CSUBSTRING%3E+%60GMC-SG001%60+%3COR%3E+xLegacyPubNumber+%3CSUBSTRING%3E+%60GMC-SG001%60%29+%3CAND%3E+%28xLanguage+%3CSUBSTRING%3E+%60EN+-+English%60+%3COR%3E+xLanguage+%3CSUBSTRING%3E+%60MU+-+Multi+Lingual%60%29&DefaultQuery=&urlTemplate=%2Fidc%2Fgroups%2Fpublic%2Fdocuments%2Fwebassets%2Fsearch_results.hcst&ftx=&SortField=dDocTitle&SortOrder=Asc&SortSpec=&passedLangVal=EN+-+English&prepopVal=GMC-SG001&passedType=xPublicationNumber&passedParameter=GMC-SG001
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/gmc-sg001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um003_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um005_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um002_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2198-um001_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um002_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um001_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um001_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um002_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2071-um001_-pt-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2099-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/gmc-rm001_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/literature-library.html


Resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

Suporte Rockwell Automation
Use estes recursos para acessar as informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação. Se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar nosso conteúdo, preencha o formulário em
rok.auto/docfeedback.

Centro de suporte técnico Encontre ajuda em vídeos tutoriais, perguntas frequentes, chats, fóruns de usuários e 
notificações de atualização de produtos. rok.auto/support

Knowledgebase Acesse artigos da Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de telefone do suporte técnico local Localize o número de telefone do seu país. rok.auto/phonesupport
Literature Library Encontre instruções de instalação, manuais, folhetos e publicações de dados técnicos. rok.auto/literature
Product Compatibility and Download Center 
(Centro de download e compatibilidade de 
produtos - PCDC)

Faça o download do firmware e os arquivos associados (como Add-on Profile, EDS e DTM) 
e acesse as notas da versão do produto. rok.auto/pcdc
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Allen-Bradley, expanding human possibility, FactoryTalk, Kinetix, PowerFlex e Rockwell Automation são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação. Se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar nosso conteúdo, preencha o formulário em rok.auto/docfeedback.
Para suporte técnico, visite rok.auto/support.

A Rockwell Automation mantém informações atuais de conformidade ambiental de produto em seu site em rok.auto/pec.

No fim da vida útil, esses equipamentos devem ser coletados separadamente de qualquer lixo municipal não selecionado.

Conecte-se conosco.

https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/pt-br/support.html
https://ab.rockwellautomation.com/pt-br/company/about-us/integrity-sustainability/product-environmental-compliance.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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