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Sobre os inversores Kinetix 300
Os servo-drives de indexação Kinetix® 300 EtherNet/IP fornecem um solução habilitada pela
Ethernet para aplicações com especificações de potência de saída na faixa de 0,4 a 3,0 kW
(2 a 12 A rms).
Consulte Kinetix 300 EtherNet/IP Indexing Servo Drives User Manual, publicação
2097-UM001, para informações detalhadas sobre fiação, aplicação de alimentação, localização de
falhas e integraçaõ com plataformas de controlador ControlLogix®, CompactLogix™, ou
MicroLogix™.
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Informações importantes ao usuário
Leia esse documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre instalação, configuração e operação desse
equipamento antes de instalar, configurar, operar ou fazer a manutenção desse produto. Os usuários precisam familiarizar-se com as
instruções de instalação e de fiação, bem como com as especificações dos códigos, leis e normas aplicáveis.
As atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em operação, uso, montagem, desmontagem e manutenção, devem ser
executadas por pessoas devidamente treinadas de acordo com o código de prática aplicável.
Se esse equipamento for usado de maneira não especificado 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.
ADVERTÊNCIA: Identifica informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar uma explosão em
um ambiente classificado, 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 em
ferimentos pessoais ou morte, danos à propriedade ou prejuízo financeiro. Manter-se atento lhe 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.
As etiquetas também podem estar sobre ou dentro do equipamento para fornecer as precauções específicas.

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.
RISCO DE ARCO ELÉTRICO: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento, por exemplo, um centro
de controle de motores, para alertar as pessoas sobre potenciais arcos elétricos. O arco elétrico causará
ferimentos graves ou morte. Vista o equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Siga todos os
requisitos das regulamentações para práticas de trabalho seguro e para o equipamento de proteção individual
(EPI).
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Explicação sobre o código de catálogo
Essa publicação se aplica aos seguintes inversores Kinetix 300.

Inversores Kinetix 300 (monofásico)
Cód. cat.

Tensão de entrada

2097-V31PR0

Corrente de saída
contínua A (0-pk)

Recursos

2,8

• Modo duplicador 120 V
• Safe torque-off

120/240 V, 1 Ø
2097-V31PR2

5,7

2097-V32PR0

2,8

2097-V32PR2

5,7

240 V, 1 Ø

2097-V32PR4

11,3

• Filtro de linha CA
integrado
• Safe torque-off

Inversores Kinetix 300 (monofásico ou trifásico)
Cód. cat.

Tensão de entrada

2097-V33PR5

Recursos

2,8

2097-V33PR1
2097-V33PR3

Corrente de saída
contínua A (0-pk)

120 V, 1 Ø
240 V, 1 Ø
240 V, 3 Ø

2097-V33PR6

5,7
Safe torque-off
11,3
17,0

Inversores Kinetix 300 (trifásico)
Cód. cat.

Tensão de entrada

2097-V34PR3
2097-V34PR5
2097-V34PR6

Corrente de saída
contínua A (0-pk)

Recursos

2,8
480 V, 3 Ø

5,7

Safe torque-off

8,5
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Antes de começar
Remova todo o material da embalagem, os calços e as amarras de dentro e ao redor dos
componentes. Após desembalar, compare a placa de identificação do item com o pedido de
compra.

Lista de peças
O inversor Kinetix 300 é enviado com:

• Cabeçote de entrada de alimentação (IPD) para uso geral, cabeçote de alimentação
reserva (BP), resistor de dissipação e cabeçote do barramento CC (BC), cabeçote de
potência do motor (MP) e cabeçote safe torque off (STO)

• Um grampo de aterramento que também fornece um protetor para o cabo de
alimentação do motor

• Essas instruções de instalação, publicação 2097-IN001
DICA

O kit de conectores para realimentação do motor (código de catálogo 2090-K2CK-D15M) não é
fornecido.
Conjuntos de conectores de reposição (código de catálogo 2097-CONN1) também estão
disponíveis.
Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação GMC-TD004,
para mais informações.
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Instale o inversor Kinetix 300
Esses procedimentos presumem que você preparou seu painel e compreende como conectá-lo ao
seu sistema. Para instruções de instalações sobre equipamentos e acessórios não incluídos aqui,
consulte as instruções que acompanham tais produtos
PERIGO DE CHOQUE: Para evitar riscos de choque elétrico, execute toda a montagem e fiação do
inversor Kinetix 300 antes de aplicar a alimentação. Uma vez que a alimentação é aplicada, os
terminais de conectores podem 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. Porque o sistema é um 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 e danificar os componentes.

Monte o inversor Kinetix 300
Siga estas etapas para montar o inversor.
1. Observe estas especificações de espaço quando montar o inversor no painel.
IMPORTANTE

Monte o módulo em uma posição vertical conforme mostrado. Não monte o
módulo pela lateral.
25 mm (1,0 pol.) Espaço para vazão
de ar e instalação

Cód. cat.
do inversor

A
mm (pol.)

2097-V31PR0

A

185 (7,29)
2097-V31PR2
3 mm (0,12 pol.)
Espaço lateral

3 mm (0,12 pol.)
Espaço lateral

2097-V32PR0
2097-V32PR2

230 (9,04)

2097-V32PR4
2097-V33PR1
25 mm (1,0 pol.) Espaço para vazão de
ar e instalação

• Espaço extra e padrões de furos diferentes são necessários para filtros de linha
CA com montagem lateral e traseira. Consulte a tabela e a etapa 2 para saber
mais detalhes.
• O espaço adicional é necessário dependendo dos outros acessórios instalados.
• É necessário espaço adicional para os cabos e fios conectados pela parte
superior, frontal e inferior do inversor.
• Um espaço extra de 150 mm (6,0 pol.) é necessário quando o inversor for
montado próximo a equipamentos sensíveis a ruídos ou condutores
transparentes.
Consulte a página 6 para obter as dimensões do inversor Kinetix 300.

2097-V33PR3

185 (7,29) (1)

2097-V33PR5
2097-V33PR6
2097-V34PR3

230 (9,04)
185 (7,29) (1)

2097-V34PR5
2097-V34PR6
(1)

230 (9,04)

Se você usar um filtro de linha CA,
adicione 50 mm (2 pol.).
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2. Monte o inversor Kinetix 300 no subpainel do gabinete com um parafuso máquina de
aço (nº 6-32) com torque de 1,1 N•m (9,8 lb•pol.).
Para os códigos de catálogos 2097-V33PR1, 2097-V33PR3, 2097-V33PR5,
2097-V34PR3 e 2097-V34PR5 que usam um filtro de linha CA, consulte AC Line Filter
Installation Instructions, publicação 2097-IN003, para obter o gabarito de furos de
montagem do subpainel.

Dimensões de montagem do inversor Kinetix 300
As dimensões estão em mm (pol.).
A

5.0
(0.19)

7.1
(0.28)

9.7
(0.38)

30.8
(1.21)

300

182
(7.18)

2097-TB1
238 Bloco de expansão
(9.37) do terminal de E/S

190
(7.50)

6.6
(0.26)
2090-K2CK-D15M
Kit do conector de perfil baixo para o 61.0
cabo de alimentação (condutor (2.40)
suspenso) de cód. cat. 2090

11.8
(0.46)

38.1
(1.5)

Ø 4.57
(0.18) 3x
B

É necessário deixar um espaço extra abaixo do kit do conector para
tenha o raio de curvatura do cabo recomendado.

Dimensões mm (pol.)
Cód. cat.

Dimensões mm (pol.)
Cód. cat.

A

B

A

B

2097-V31PR0

185,1 (7,29)

68,0 (2,68)

2097-V33PR3

185,1 (7,29)

68,5 (2,70)

2097-V31PR2

185,1 (7,29)

68,5 (2,70)

2097-V33PR5

185,1 (7,29)

94,4 (3,72)

2097-V32PR0

229,6 (9,04)

68,0 (2,68)

2097-V33PR6

229,6 (9,04)

68,0 (2,68)

2097-V32PR2

229,6 (9,04)

68,5 (2,70)

2097-V34PR3

185,1 (7,29)

68,5 (2,70)

2097-V32PR4

229,6 (9,04)

86,8 (3,42)

2097-V34PR5

185,1 (7,29)

94,4 (3,72)

2097-V33PR1

185,1 (7,29)

68,0 (2,68)

2097-V34PR6

229,6 (9,04)

68,0 (2,68)
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Dados do conector
Use essa ilustração para identificar os recursos e indicadores do inversor Kinetix 300.

Recursos e indicadores do inversor Kinetix 300.

12

1
2

Item

Descrição

1

Terminal de terra

2

Tela de status e diagnósticos

3

Botões de controle da tela (3)

4

Conector de alimentação reserva (BP)

5

Resistor de dissipação e conector do
barramento CC (BC)

6

Terminal de terra

7

Flange instalado na parte inferior

8

Conector de realimentação do motor (MF)

9

Conector de E/S (IOD)

10

Porta de comunicação Ethernet (Porta 1)

11

Módulo de memória

12

Flange instalado na parte superior

13

Conectores da rede elétrica (IPD)

14

Conector de alimentação do motor (MP)

15

Conector Safe torque off (STO)

16

Dissipador de calor (em alguns modelos)

3

11

10

9

4

5
8

7

6

Vista superior
(2097-V33PR5
inversor Kinetix 300 é mostrado)

Vista inferior
(2097-V33PR5
inversor Kinetix 300 é mostrado)
14
16

13

15
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Conectores do inversor Kinetix 300
Indicador

Descrição

Conector

IPD

Alimentação de entrada da rede de CA

Plugue/cabeçote de 4 posições

PORT1

Porta de comunicação Ethernet

RJ45 Ethernet

IOD

E/S

Conector de alta densidade SCSI com 50 pinos

MF

Realimentação do motor

D-shell de alta densidade com 15 pinos (macho)

BP

Alimentação reserva

Borne de conexão rápida com 2 pinos

BC

Resistor de dissipação e barramento CC

Borne de conexão rápida com 5 pinos

MP

Potência do motor

Borne de conexão rápida com 6 pinos

STO

Terminal Safe torque off (STO)

Borne de conexão rápida com 6 pinos

Pinagem dos conectores da rede elétrica (IPD)
Indicador IPD

Descrição

Sinal

L3

Entrada de potência CA (modelos trifásicos)

L3

L2

Entrada de potência CA

L2

L1

Entrada de potência CA

L1

PE

Terra de proteção (aterramento)

PE

Orientação do pino para porta de comunicação Ethernet de 8 pinos (porta 1)
Pino da porta 1

Descrição

Sinal

1

Porta de transmissão (+) do terminal de dados

+ TX

2

Porta de transmissão (–) do terminal de dados

– TX

3

Porta de recebimento (+) do terminal de dados

+ RX

4

–

–

5

–

–

6

Porta de recebimento (–) do terminal de dados

– RX

7

–

–

8

–

–
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Pinagem do conector E/S (IOD)
Pino IOD

Descrição

Sinal

1

Encoder mestre A+/entrada Step+

MA+

2

Encoder mestre A–/entrada Step–

MA–

3

Encoder mestre B+/entrada Direction+

MB+

4

Encoder mestre B–/entrada Direction–

MB–

5

Ponto lógico comum do inversor

GND

6

Reservado

–

7

Saída do encoder com buffer: canal A+

BA+

8

Saída do encoder com buffer: canal A–

BA–

9

Saída do encoder com buffer: canal B+

BB+

10

Saída do encoder com buffer: canal B–

BB–

11

Saída do encoder com buffer: canal Z+

BZ+

12

Saída do encoder com buffer: canal Z–

BZ–

13 a 21

Reservado

–

22

Ponto comum analógico

ACOM

23

Saída analógica (máx. 10 mA)

AO

24

Positivo (+) da entrada de sinal analógica

AIN1+

25

Negativo (–) da entrada de sinal analógica

AIN1–

26

Terminal ACOM do grupo de entrada digital

IN_A_COM

27

Entrada digital A1

IN_A1

28

Entrada digital A2

IN_A2

29

Entrada digital A3

IN_A3

30

Entrada digital A4

IN_A4

31

Terminal BCOM do grupo de entrada digital

IN_B_COM

32

Entrada digital B1

IN_B1

33

Entrada digital B2

IN_B2

34

Entrada digital B3

IN_B3

35

Entrada digital B4

IN_B4

36

Terminal CCOM do grupo de entrada digital

IN_C_COM

37

Entrada digital C1

IN_C1

38

Entrada digital C2

IN_C2

39

Entrada digital C3

IN_C3

40

Entrada digital C4

IN_C4

1

26

25

50
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Pinagem do conector E/S (IOD) (continuação)
Pino IOD

Descrição

Sinal

41

Coletor da saída pronta

RDY+

42

Emissor de saída do sinal de pronto

RDY–

43

Coletor da saída programável nº 1

OUT1-C

44

Emissor da saída programável nº 1

OUT1-E

45

Coletor da saída programável nº 2

OUT2-C

46

Emissor da saída programável nº 2

OUT2-E

47

Coletor da saída programável nº 3

OUT3-C

48

Emissor da saída programável nº 3

OUT3-E

49

Coletor da saída programável nº 4

OUT4-C

50

Emissor da saída programável nº 4

OUT4-E
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Pinagem do conector de realimentação do motor (MF)
Pino MF

Descrição

Sinal

1

Entrada diferencial do seno+
AM+ Entrada diferencial+

SIN+
AM+

2

Entrada diferencial do seno–
AM– Entrada diferencial–

SIN–
AM–

3

Entrada diferencial do cosseno+
BM+ Entrada diferencial+

COS+
BM+

4

Entrada diferencial do cosseno–
BM– Entrada diferencial–

COS–
BM–

5

Entrada diferencial de dados+
Pulso de índice+

DATA+
IM+

6

Ponto comum

ECOM

7

Alimentação do encoder (+9 V)

EPWR_9V (2)

8

Comunicação de efeito Hall de 5 V com extremidade
simples

S3

9

Reservado

–

10

Entrada diferencial de dados–
Pulso de índice–

DATA–
IM–

11

Interruptor térmico do motor (normalmente fechado) (1)

TS

12

Comunicação de efeito Hall de 5 V com extremidade
simples

S1

13

Comunicação de efeito Hall de 5 V com extremidade
simples

S2

14

Alimentação do encoder (+5 V)

EPWR_5V (2)

15

Reservado

–

(1)
(2)

Pin 15
Pin 11
Pin 6

Pin 10
Pin 5
Pin 1

Não aplicável a menos que o motor tenha a proteção térmica integrada.
A fonte de alimentação do encoder usa 5 V ou 9 Vcc com base no encoder e no motor utilizados.

Pinagem do conector de alimentação reserva (BP) de controle
Indicador BP

Descrição

Sinal

+24 V

24 Vcc positivo

+24 Vcc

–24 V

Retorno da fonte de alimentação de 24 Vcc

Retorno
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Pinagem do resistor de dissipação e do barramento CC (BC)
Indicador BC

Descrição

+

Sinal
+

Resistor de dissipação e barramento CC positivo
+
SH

+
Resistor de dissipação

–

SH
–

Barramento CC negativo
–

–

Pinagem de alimentação do motor (MP)
Indicador MP

Descrição

Sinal

PE

Terra de proteção (aterramento)

PE

W

Saída de potência do motor

W

V

Saída de potência do motor

V

U

Saída de potência do motor

U

Pinagem Safe torque off (STO)
Pino STO

Descrição

Sinal

1

Saída de +24 Vcc do inversor

Controle de +24 Vcc

2

Ponto comum de saída de +24 Vcc

COM de controle

3

Status de segurança

Status de segurança

4

Entrada de segurança 1 (+24 Vcc para habilitar)

Entrada de segurança 1

5

Ponto comum de segurança

COM de segurança

6

Entrada de segurança 2 (+24 Vcc para habilitar)

Entrada de segurança 2

Os inversores Kinetix 300 é enviado com o circuito Safe Torque-Off habilitado. Conecte as
entradas safe torque off a um circuito de segurança ou instale os jumpers que permitem
movimento para obtê-lo. Consulte Kinetix 300 EtherNet/IP Indexing Servo Drives User
Manual, publicação 2097-UM001, para detalhes.

Especificações da fiação da alimentação
O fio deve ser de cobre com taxa mínima de 75 °C (167 °F). A fase de alimentação CA da rede
elétrica é arbitrária e a conexão de aterramento é necessária para a operação correta e segura.
IMPORTANTE

O National Electrical Code e os códigos elétricos locais têm prioridade sobre os valores e
métodos fornecidos.
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Especificações da fiação da alimentação do inversor Kinetix 300
Terminais
Cód. cat.

Descrição
Pino

2097-V31PR0
2097-V32PR0
2097-V32PR2
2097-V33PR1
2097-V33PR3
2097-V34PR3
2097-V34PR5
2097-V34PR6

Sinal

Alimentação de entrada da
rede elétrica

L3
L2
L1
PE

PE
W
V
U

Potência do motor

Resistor de dissipação e
barramento CC(1)

+
+
SH
–
–

2097-V33PR6
Alimentação reserva de
controle

2097-V3xPRx
Safe torque-off

(1)
(2)

0,56 a 0,79
(5,0 a 7,0)

6,0 (10)

2097-V33PR6

2097-V3xPRx

0,5 (4,5)
7 (0,28)
4,0 (12)

2097-V31PR2
2097-V33PR6

2097-V31PR0
2097-V32PR0
2097-V32PR2
2097-V32PR4
2097-V33PR1
2097-V33PR3
2097-V33PR5
2097-V34PR3
2097-V34PR5
2097-V34PR6
2097-V31PR2

Comprime Valor de
nto da tira torque
mm (pol.)
N•m (lb•in)

2,5 (14)

2097-V32PR4
2097-V33PR5

2097-V31PR0
2097-V32PR0
2097-V32PR2
2097-V32PR4
2097-V33PR1
2097-V33PR3
2097-V33PR5
2097-V34PR3
2097-V34PR5
2097-V34PR6
2097-V31PR2

Bitola do cabo
recomendada
mm2 (AWG)

STO-1 (2)
STO-2 (2)
STO-3
STO-4
STO-5
STO-6

2,5 (14)

7 (0,28)

0,5 (4,5)

4,0 (12)

7 (0,28)

0,5 (4,5)

2,5 (14)

7 (0,28)

0,5 (4,5)

4,0 (12)

7 (0,28)

0,5 (4,5)

1,5 (16)

6 (0,25)

0,5 (4,5)

Retorno
de +24 Vcc
Controle de +24 Vcc
COM de controle
Status de segurança
Entrada de segurança 1
COM de segurança
Entrada de segurança 2

Use somente para shunt ligado.
Use somente para fazer o bypass do circuito STO.
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ATENÇÃO: Para evitar os ferimentos pessoais e danos ao equipamento, certifique-se de

• A instalação segue as especificações considerando os tipos de fios, o tamanho do condutor, a
•
•

proteção do circuito de desconexão, 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 apenas para fins de conexão. Não use-os
para ligar e desligar a unidade.
Os cabos de alimentação blindados são aterrados para prevenir potenciais altas tensões na
blindagem.

Aterre seu inversor Kinetix 300 ao subpainel
Se o inversor Kinetix 300 foi montado no subpainel pintado, aterre-o ao barramento de
aterramento do painel ligado por uma cinta de aterramento trançada ou um fio de cobre sólido de
4,0 mm2 (12 AWG) e comprimento de 100 mm (3,9 pol.).

Conexão da cinta de aterramento trançada
Cinta de
aterramento trançada

Barra de terra do
painel com ligação

Pino de aterramento
Malha ou terra de distribuição
de alimentação

Para dimensões, consulte Dimensões de montagem do inversor Kinetix 300 na página 6.
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Blindagem do fio de alimentação do motor do inversor Kinetix 300
Um grampo de aterramento de alimentação do motor e dois parafusos nº 6-32 x 1 são fornecidos
com o inversor Kinetix 300.
Instale o grampo de aterramento de alimentação do motor fornecido entre de 50 a 75 mm
(2 a 3 pol.) do inversor usando os dois parafusos nº 6-32 x 1.

Instalação do grampo de aterramento da alimentação do motor
Instalação do grampo de aterramento
da alimentação do motor

25
(1.0)
34.0
(1.34)

12.7
(0.50)

As dimensões estão em mm (pol.).
50…75
(2…3)
50…75
(2…3)

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

Proteção contra sobrecarga do motor
Esse servo-drive usa proteção contra sobrecarga do motor estado sólido que opera de acordo com
UL 508C. A proteção contra sobrecarga do motor é fornecida pelos algoritmos (memória
térmica) que prevê a temperatura real do motor com base nas condições de operação desde que a
alimentação de controle seja continuamente aplicada. Porém, quando a alimentação de controle
for removida, a memória térmica não é mantida.
Além da proteção da memória térmica, esse inversor fornece uma entrada para um dispositivo
sensor de temperatura externa/termistor, incorporado ao motor, para conformidade com a
norma UL para proteção contra sobrecarga do motor.
Alguns motores suportados por esse inversor não contêm sensores de temperatura/termistores;
portanto, a proteção contra sobrecarga do motor contra sobrecargas excessivas consecutivas do
motor com rearme da fonte de alimentação não é suportada.
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Esse servo-drive atende os seguintes requisitos da UL 508C para proteção contra sobrecarga de
estado sólido.
Ponto de desarme da proteção contra sobrecarga do motor

Valor

Basicamente

100% de sobrecarga

Dentro de 8 minutos

200% de sobrecarga

Dentro de 20 segundos

600% de sobrecarga

ATENÇÃO: Para evitar danos ao seu motor devido ao sobreaquecimento causado por
desarmes por sobrecarga do motor sucessiva e excessiva, siga o esquema elétrico fornecido
no manual usuário para sua combinação do motor e inversor.
Consulte o manual de usuário de seu servo-drive para o diagrama de interconexão que ilustra a
fiação entre seu motor e o inversor.

Recursos adicionais
Esses documentos contêm informações extras relacionadas da Rockwell Automation.
Recurso

Descrição

Kinetix 300 EtherNet/IP Indexing Servo Drives User Manual,
publicação 2097-UM001

Fornece informações sobre como instalar, configurar, partida e
localizar falhas em seu sistema servo-drive Kinetix 300.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data,
publicação GMC-TD003

Fornece especificações do produto para controle de movimento
integrado Kinetix em EtherNet/IP, controle de movimento integrado
sobre interface sercos, rede EtherNet/IP e as famílias do servo-drive
do componente.

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data,
publicação GMC-TD004

Fornece especificações de produtos para cabos e interface e
motores cód. cat. 2090, conectores de perfil baixo, componentes de
potência do inversor e outros itens acessórios do servo-drive.

Você pode visualizar ou fazer o download das publicações em
http://www.rockwellautomation.com/literature. Para solicitar cópias de papel da documentação
técnica, entre em contato com seu distribuidor local da Allen-Bradley ou com o representante de
vendas da Rockwell Automation.
Allen-Bradley, CompactLogix, Kinetix, MicroLogix, Rockwell Software, and Rockwell Automation são marcas comerciais
Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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