
Instruções de instalação

Kinetix 5500 Servo-drives
Códigos de catálogo 2198-H003-ERS, 2198-H008-ERS, 2198-H015-ERS, 2198-H025-ERS, 
2198-H040-ERS, 2198-H070-ERS, 2198-H003-ERS2, 2198-H008-ERS2, 2198-H015-ERS2, 
2198-H025-ERS2, 2198-H040-ERS2, 2198-H070-ERS2

Sobre os servo-drives Kinetix 5500
Os servo-drives Kinetix® 5500 fornecem uma solução de controle de movimento integrado 
através da rede EtherNet/IP para aplicações com potência de saída e requisitos de corrente na 
faixa de 0,2 a 14,6 kW e 1,4 a 32,5 A 0-pk, respectivamente.

Consulte o Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001, para obter 
informações detalhadas sobre fiação, aplicação de alimentação, localização de falhas e integração 
com módulos de rede EtherNet/IP ControlLogix® ou controladores CompactLogix™ 5370.
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2     Servo-drives Kinetix 5500
Informações importantes para o 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 ou fazer a manutenção deste produto. Os usuários devem familiarizar-se com as 
instruções de instalação e fiação além das especificações de todos os códigos, leis e normas aplicáveis.

As atividades abrangendo a instalação, os ajustes, a colocação em serviço, a utilização, a montagem, a desmontagem e a manutenção 
devem ser realizadas por pessoal adequadamente treinado em conformidade com o código aplicável de práticas.

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

Em nenhum caso, a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da aplicação deste 
equipamento.

Os exemplos e diagramas contidos neste manual destinam-se unicamente a fins ilustrativos. Devido às diversas variáveis e requisitos 
associados a instalações específicas, a Rockwell Automation, Inc. não se responsabiliza pelo uso real com base nos exemplos e diagramas.

Nenhuma responsabilidade de patente será assumida pela Rockwell Automation, Inc. em relação ao uso de informações, circuitos, 
equipamentos ou software descritos neste manual.

É proibida a reprodução, integral ou parcial, do conteúdo deste manual sem permissão escrita da Rockwell Automation, Inc.

Ao longo do manual, sempre que necessário, serão usadas notas para alertá-lo sobre tópicos relacionados à segurança.

As etiquetas também podem estar sobre ou dentro do equipamento para informar sobre precauções específicas.

ADVERTÊNCIA: Identifica informações sobre práticas ou situações que podem causar uma explosão em uma 
área classificada e resultar em ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perda econômica.

ATENÇÃO: Identifica informações sobre práticas ou situações que podem levar a ferimentos pessoais ou morte, 
prejuízos a propriedades ou perda econômica. A atenção ajuda a identificar e evitar um perigo e a reconhecer a 
consequência.

IMPORTANTE Identifica informações importantes relacionadas à utilização correta e à familiarização com o produto.

PERIGO DE CHOQUE: As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, um inversor ou 
um motor, para alertar as pessoas de que pode haver uma tensão perigosa.

PERIGO DE QUEIMADURA:  As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, um 
inversor ou um motor, para alertar as pessoas de que há superfícies que podem atingir temperaturas perigosas.

PERIGO DE ARCO ELÉTRICO:  As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, um 
centro de controle de motores, para alertar as pessoas sobre possível arco elétrico. Um arco elétrico causará 
ferimentos graves ou morte. Use equipamento de proteção individual (EPI) adequado. Siga TODAS as 
especificações de regulamentação quanto a práticas de trabalho seguro e de equipamento de proteção 
individual (EPI).
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014



Servo-drives Kinetix 5500     3
Explicação do código de catálogo
Esta publicação se aplica aos servo-drives Kinetix 5500 a seguir. Para conectar sinais de safe 
torque-off, os inversores da instalação usam o conector de safe torque-off (STO) e são fornecidos 
com a tampa protetora removida. Os inversores de safe torque-off em rede não usam o conector 
de STO e são fornecidos com a tampa protetora no lugar. Consulte Dados de conectores na 
página 9 para localizar a tampa.

Códigos de catálogo dos servo-drives Kinetix 5500

Antes de começar
Remova toda a embalagem, calços e amarras de dentro e ao redor dos componentes. Após remover a 
embalagem, compare o código de catálogo da placa de identificação do item com o pedido de compra.

Lista de peças

Os servo-drives Kinetix 5500 são fornecidos com os seguintes elementos:

• Conjunto de conectores do tipo fêmea de fiação para a alimentação das seções de entrada 
(IPD), alimentação de entrada de controle (CP) de 24 V, entradas digitais (IOD), 
alimentação do motor (MP), frenagem do motor (BC) e safe torque-off (STO)

• Kit de conectores 2198-KITCON-DSL para conexões de realimentação do motor
• Conector do tipo fêmea de fiação para conexões de alimentação shunt (RC) instaladas 

no servo-drive

• Estas instruções de instalação, publicação 2198-IN001

Cód. de cat. do 
servo-drive
(STO da instalação)

Cód. de cat. do 
servo-drive
(STO em rede)

Tamanho 
de frame Tensão de entrada

Potência de 
saída constante
kW

Corrente de 
saída constante
A 0-pk

2198-H003-ERS 2198-H003-ERS2

1
195 a 264 V rms, monofásico
195 a 264 V rms, trifásico
324 a 528 V rms, trifásico

0,2 kW
0,3 kW
0,6 kW

1,4

2198-H008-ERS 2198-H008-ERS2
0,5 kW
0,8 kW
1,6 kW

3,5

2198-H015-ERS 2198-H015-ERS2

2

1,0 kW
1,5 kW
3,2 kW

7,1

2198-H025-ERS 2198-H025-ERS2

195 a 264 V rms, trifásico
324 a 528 V rms, trifásico

2,4 kW
5,1 kW 11,3

2198-H040-ERS 2198-H040-ERS2 4,0 kW
8,3 kW 18,4

2198-H070-ERS 2198-H070-ERS2 3 7,0 kW
14,6 kW 32,5

DICA Conjuntos de conectores de reposição também estão disponíveis. Consulte Kinetix Servo 
Drives Specifications Technical Data, publicação GMC-TD003, para obter mais informações.
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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4     Servo-drives Kinetix 5500
Remoção dos parafusos de aterramento em configurações de alimentação 
não aterrada
A remoção do parafuso de aterramento é necessária somente ao usar as configurações de 
alimentação não aterrada ou aterrada ao canto. Remover os parafusos envolve obter acesso, abrir a 
porta lateral e remover os parafusos. 

O melhor modo de remover os parafusos de aterramento em configurações de eixos múltiplos é 
remover o inversor do painel e colocá-lo de lado sobre uma superfície sólida equipada como uma 
estação de trabalho aterrada livre de estática.

Remova os parafusos de aterramento

IMPORTANTE Se a distribuição de energia em estrela aterrada estiver disponível, não será necessário 
remover os parafusos. Vá até Instale o servo-drive Kinetix 5500 na página 5.
Remover os parafusos de aterramento pode afetar o desempenho de EMC.

ATENÇÃO: Ao remover o parafuso de aterramento para configurações de alimentação não 
aterradas, a proteção de tensão linha-neutro não é mais mantida.

ATENÇÃO: Este inversor contém peças e conjuntos sensíveis à descarga eletrostática (ESD). 
É necessário seguir as precauções referentes ao controle da descarga eletrostática ao instalar, testar, 
fazer manutenção ou reparar esse conjunto. Se os procedimentos de controle de ESD não forem 
seguidos, poderão ocorrer danos aos componentes. Se você não estiver familiarizado com os 
procedimentos de controle da descarga eletrostática, consulte Guarding Against Electrostatic 
Damage, publicação 8000-4.5.2, ou qualquer outro manual de conscientização sobre ESD.

ATENÇÃO: Existe risco de danos ao equipamento. A configuração de aterramento do inversor deve 
ser determinada com precisão. Deixe os parafusos de aterramento instalados para configurações de 
alimentação aterrada (padrão). Remova os parafusos para alimentação não aterrada.

Parafusos de aterramento instalados 
para configuração de alimentação aterrada

(parafusos instalados é a configuração padrão).

Porta de acesso ao 
parafuso de aterramento

Servo-drive Kinetix 5500 
(visualização lateral)

Eleve a porta até a 
seta à esquerda.
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Configurações dos parafusos de aterramento

Instale o servo-drive Kinetix 5500
Para estes procedimentos, você deve ter preparado seu painel e compreendido como conectar o 
sistema. Para as instruções de instalação referentes aos equipamentos e acessórios não incluídos 
aqui, consulte as instruções que acompanham tais produtos.

Configuração de aterramento (1)

(1) Consulte Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001, para obter exemplos de configurações.

Configuração dos parafusos de 
aterramento Benefícios da configuração

Aterrada (em estrela) Ambos os parafusos instalados 
(configuração padrão)

• Compatibilidade UL e EMC
• Redução de ruídos elétricos
• Operação mais estável
• Redução do esforço por tensão nos 

componentes e mancais do motor

• Aterramento ao canto da fase B
• Alimentação de CA não aterrada Ambos os parafusos removidos

• Ajuda a evitar danos graves ao equipamento 
quando ocorrer falha de aterramento

• Redução da corrente de fuga

PERIGO DE CHOQUE: Para evitar perigo de choque elétrico, realize toda a montagem e a fiação do 
inversor Kinetix 5500 antes de aplicar a alimentação. Uma vez aplicada a alimentação, os terminais 
do conector poderão ter tensão presente mesmo quando não estiverem em uso.

ATENÇÃO: Planeje a instalação de seu sistema de forma que você possa executar todos os cortes, 
perfurações, rosqueamentos e soldas com o sistema fora do gabinete. Como o sistema é uma 
construção do tipo aberto, tenha cuidado para evitar que detritos de metal caiam sobre ele. Detritos 
de metal ou outros objetos estranhos podem alojar-se no circuito e causar danos aos componentes.
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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6     Servo-drives Kinetix 5500
Monte o servo-drive Kinetix 5500
Siga estas etapas para montar o servo-drive em configurações de eixo único.

1. Observe estes requisitos de espaço ao montar um inversor simples no painel:

• É necessário espaço adicional para cabos e fios conectados na parte superior do 
inversor.

• É necessário espaço adicional à esquerda e à direita do inversor quando montado 
próximo a equipamentos sensíveis a ruído ou condutores limpos.

• A profundidade mínima recomendada do gabinete é de 300 mm (11,81 pol.). 

Em configurações de barramento compartilhado de eixos múltiplos, os inversores devem 
ser espaçados alinhando o recorte e a trava da pilha sem espaços. Para a instalação, 
dimensionamento e ajuste das configurações de barramento compartilhado, consulte o 
Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001.

IMPORTANTE Monte o inversor em uma posição vertical, conforme mostrado. Não monte o 
inversor sobre sua lateral.

Não é necessário 
espaço à direita do 

inversor.
Não é necessário

espaço à esquerda do
inversor.

Kinetix 5500
Servo-drive

Espaço de 40 mm (1,57 pol.) abaixo do
inversor para fluxo de ar e instalação.

Espaço de 40 mm (1,57 pol.) acima do
inversor para fluxo de ar e instalação.

Recorte e trava da
pilha sem espaços

alinhados

O sistema de indicador de barramento 
usado em configurações de barramento 
compartilhado não é exibido para 
esclarecimento.
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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2. Monte o inversor Kinetix 5500 no subpainel do gabinete com os parafusos M4 (nº 8-32) 
da máquina de aço com torque máx. de 2,0 Nm (17,7 lb-pol.).

Dimensões do produto
Nesta figura, estão incluídos os padrões dos orifícios de perfuração para inversores 
independentes. Consulte o Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001, 
para conhecer os padrões de orifícios de perfuração de eixos múltiplos. 

Servo-drives Kinetix 5500 com kit de conectores 2198-KITCON-DSL

Kinetix 5500Cód. de 
cat. de cat. Carcaça A

mm (pol.)
B
mm (pol.)

C
mm (pol.)

D
mm (pol.)

E
mm (pol.)

Padrões de 
perfuração dos 

orifícios

F
mm (pol.)

G
mm (pol.)

2198-H003-ERSx
1 50 (1,97) 170 

(6,69)

200 
(7,87)

226 
(8,90)

215 
(8,46)

193,68
(7,62)

4,51
(0,18)2198-H008-ERSx

2198-H015-ERSx

2 55 (2,16) 225 
(8,86)

265 
(10,43)

243,84
(9,60)

5,00
(0,20)2198-H025-ERSx

2198-H040-ERSx

2198-H070-ERSx 3 85,2 
(3,35)

250 
(9,84)

294 
(11,57)

273,70
(10,78) 0,0

E

D

C
A 3,0

(0,12)

B

F

0,0

0,0

G

52,50
(2,07)

34,00
(1,34)

Ø M4 (#8-32) As dimensões estão em mm (pol.)

2198-H003-ERS
Inversor exibido

Aplica-se 
apenas ao 

frame 3
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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8     Servo-drives Kinetix 5500
Servo-drives Kinetix 5500 com kit de conversores 2198-H2DCK

Consulte Kinetix Servo Drives Technical Data, publicação GMC-RM003, para obter a 
compatibilidade do motor/atuador com o kit de conversores 2198-H2DCK e as dimensões do 
produto.

256
(10,08)

56,0
(2,20)

45,0
(1,77)

256
(10,08)

56,0
(2,20)

256
(10,08)

56,0
(2,20)

As dimensões estão em mm (pol.)

Servo-drive do frame 1

2198-H2DCK
Kit de conversores de

realimentação
instalado no servo-drive do

frame 1

2198-H2DCK
Kit de conversores de

realimentação instalado no
servo-drive do frame 2

2198-H2DCK
Kit de conversores de

realimentação instalado no
servo-drive do frame 3
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Dados de conectores
Use esta ilustração para identificar os recursos e indicadores do servo-drive Kinetix 5500.

Recursos e indicadores do servo-drive Kinetix 5500 

Item Descrição Item Descrição

1 Grampo da blindagem do cabo do motor 12 Indicadores de status da velocidade do link

2 Furo de montagem do kit conversor (sob a tampa) (1)

(1) A neutralização de proteção cobre o furo de montagem do kit conversor 2198-H2DCK. Remova a neutralização para o uso com o kit conversor.

13 Indicadores de status da atividade/link

3 Conector de realimentação do motor (MF) 14 Conector de alimentação do motor (MP)

4 Conector de entradas digitais (IOD) 15 Conector de frenagem do motor (BC)

5 Conector Ethernet (PORTA1) RJ45 16 Terminal de aterramento

6 Conector Ethernet (PORTA2) RJ45
17 Conector de safe torque-off (STO) (2)

(aplica-se apenas aos inversores 2198-Hxxx-ERS)

(2) A tampa da neutralização de proteção é removida nos inversores 2198-Hxxx-ERS (STO da instalação). 

7 Recorte/presilha de montagem da pilha sem espaços

8 Indicador de status do módulo 18 Conector do resistor de dissipação (RC)

9 Indicador de status da rede 19 Conector da alimentação de entrada (IPD) das 
seções de entrada de CA

10 Visor LCD 20 Conector (CC) de barramento de CC (sob a tampa) (3)

(3) O contato do barramento de CC vem com tampa de neutralização de proteção que pode ser removida para uso em configurações de barramento 
compartilhado.

11 Botões de navegação 21 Conector da alimentação de entrada do controle (CP) 
de 24 V

17

21

20

19

18

1
2

L3

L2

L1

1

2

+

–

1

8

3

4

13
5

6

11

10

9

12

16

7 7

U

V

W

2
1 15

14

2

Servo-drive Kinetix 5500, visualização frontal
(é mostrado o inversor 2198-H003-ERSx)

Servo-drive Kinetix 5500, visualização superior
(é mostrado o inversor 2198-H003-ERS2)
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Conectores do servo-drive Kinetix 5500

Conector da alimentação de entrada (IPD) das seções de entrada 

Pinagem do conector de alimentação shunt (RC)

Pinagem do conector (CC) de barramento de CC

Indicador Descrição Conector

IPD Alimentação de entrada das seções de 
entrada de CA Plugue de 4 posições, parafusos do terminal

CC Alimentação do barramento comum CC Conector em T de duas posições (usado em configurações de 
barramento compartilhado)

CP Alimentação de entrada do controle de 24 V Plugue de 2 posições, parafusos do terminal

RC Alimentação shunt Plugue de 2 posições, parafusos do terminal

MP Alimentação do motor Plugue de 4 posições, parafusos do terminal

MF Realimentação do motor Plugue de 2 posições, terminais de mola

BC Alimentação do freio Plugue de 2 posições, parafusos do terminal

IOD Entradas digitais Plugue de 4 posições, terminais de mola

STO Safe torque-off Plugues de 5 posições, terminais de mola, 2x (2 fileiras de 5 pinos)

PORTA1, 
PORTA2 Portas de comunicação Ethernet RJ45 Ethernet

Pino IPD Descrição Sinal

Aterramento do rack

L3

Alimentação de entrada trifásica

L3

L2 L2

L1 L1

Pino RC Descrição Sinal

1
Conexões shunt (frames 2 e 3)

CC+

2 SH

1
Conexões shunt (frame 1)

SH

2 CC+

Pino CC Descrição Sinal

1
Conexões de barramento CC

CC-

2 CC+

L3

L2

L1

1
2

Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Pinagem do conector da alimentação de entrada do controle (CP)

Pinagem do conector de alimentação do motor (MP)

Pinagem do conector de realimentação do motor (MF)

Pinagem do conector de frenagem do motor (BC)

Pinagem do conector de entradas digitais (IOD)

Pino CP Descrição Sinal

1 Fonte de alimentação de 24 V, fornecida pelo cliente 24 V+

2 24 V comum 24 V-

Pino MP Descrição Sinal Cor

U

Alimentação trifásica do motor

U Marrom

V V Preto

W W Azul

Aterramento do rack Verde

Pino MF (1)

(1) Consulte Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001, para obter instruções de instalação.

Descrição Sinal

1 Dados bidirecionais e alimentação para interface do 
encoder digital

D+

2 D-

BLINDAGEM

Blindagem do cabo e ponto de terminação da placa de 
aterramento (kit conector interno para 2198-KITCON-DSL)

BLINDAGEM
Blindagem do cabo e ponto de terminação do grampo da 
blindagem (kit conversor interno para 2198-H2DCK)

Pino BC Descrição Sinal

1
Conexões de frenagem do motor

MBRK+

2 MBRK-

Pino IOD Descrição Sinal

1
Entrada de registro de alta velocidade/posição inicial. Uma 
transição de baixo a alto ou de alto a baixo aciona um 
evento de registro. Esta é uma entrada de duas funções.

IN1 (1)

(1) Este sinal tem funcionalidade dupla. Você pode usar IN1 (IOD-1) como entrada de registro ou posição inicial.

2 E/S comum para a fonte de 24 V fornecida pelo cliente. COM

3 Entrada de registro de alta velocidade. Uma transição de 
baixo a alto ou de alto a baixo aciona um evento de registro. IN2

4 Ponto de terminação da blindagem do cabo de E/S. SHLD

1
2

U

V

W

Pin 1
Pin 2

2
1

Pin 1
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-um001_-en-p.pdf


12     Servo-drives Kinetix 5500
Pinagem do conector de safe torque off (STO)

Os inversores 2198-Hxxx-ERS são fornecidos com a função safe torque-off habilitada. Conecte 
as entradas de safe torque-off a um circuito de segurança ou instale a fiação de bypass para 
habilitar o controle de movimento. Consulte Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, 
publicação  2198-UM001, para obter mais informações.

Pinagem da PORTA1 e PORTA2 de comunicação Ethernet 

Especificações da fiação
Os fios devem ser de cobre com classificação mínima de 75 °C (167 °F). O faseamento da 
alimentação CA das seções de entrada é arbitrário e a conexão de aterramento é necessária para 
uma operação segura e adequada.

Pino STO Descrição Sinal

1
Sinal positivo do bypass de segurança. Este sinal salta até 
as entradas de segurança para habilitar o controle de 
movimento sem segurança

SB+

2
Sinal negativo do bypass de segurança. Este sinal salta 
até o ponto comum de segurança para habilitar o 
controle de movimento sem segurança

SB-

3 Canal de entrada da parada segura 1 S1

4 Ponto comum de entrada da parada segura SC

5 Canal de entrada da parada segura 2 S2

IMPORTANTE O conector de safe torque-off (STO) se aplica apenas aos inversores 2198-Hxxx-ERS. 

Pino da porta Descrição Sinal

1 Terminal de dados da porta de transmissão (+) + TX

2 Terminal de dados da porta de transmissão (-) - TX

3 Terminal de dados da porta de recepção (+) + RX

4 – –

5 – –

6 Terminal de dados da porta de recepção (-) - RX

7 – –

8 – –

IMPORTANTE O Código Elétrico Nacional e as legislações elétricas locais têm precedência sobre os valores e 
métodos fornecidos. 

Pin 1

1

8

RJ45 padrão
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Requisitos da fiação de E/S e alimentação do servo-drive Kinetix 5500

Servo-drive 
Kinetix 5500
Cód. de cat.

Descrição
Conecta-se aos terminais Bitola do cabo

mm2 (AWG)

Comprimento 
da tira
mm (pol.)

Valor de 
torque
Nm (lb-pol.)Pino Sinal

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

Alimentação 
das seções de 
entrada

IPD-1
IPD-2
IPD-3
IPD-4

1,5 a 4
(16 a 12) 8,0 (0,31)

0,5 a 0,6
(4,4 a 5,3)

2198-H070-ERSx 1,5 a 6
(16 a 10) 10,0 (0,39)

2198-H003-ERSx
2198-H008-ERSx
2198-H015-ERSx
2198-H025-ERSx
2198-H040-ERSx

Alimentação do 
motor 

MP-1
MP-2
MP-3
MP-4

O cabo de 
alimentação do 
motor depende 
da combinação 
motor/inversor.
0,75 a 2,5 (1)

(18 a 14)

(1) Montar seus próprios cabos ou usar cabos de terceiros não é uma opção. Use cabo de motor único com código de catálogo 2090-CSxM1DF-xxAAxx. 
Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação GMC-TD004, para obter as especificações dos cabos.

8,0 (0,31)
0,5 a 0,6
(4,4 a 5,3)

2198-H070-ERSx 2,5 a 6 (1)

(14 a 10) 10,0 (0,39)

2198-Hxxx-ERSx

PELV/SELV
alimentação de 
24 V 

CP-1
CP-2

24 V+
24 V-

2,5 a 0,5
(14 a 20)

7,0 (0,28) 0,22 a 0,25
(1,9 a 2,2)

Alimentação do 
freio 

BC-1
BC-2

MBRK+
MBRK- N/A

Alimentação do 
barramento CC 

CC-1
CC-2

CC+
CC- N/A (2) N/A (2)

(2) As conexões do barramento CC sempre são feitas de inversor para inversor pelo sistema de conexão do barramento, Estes terminais não recebem 
fios discretos,

N/A (2)

Alimentação 
shunt
(frames 2 e 3)

RC-1
RC-2

CC+
SH

4 a 0,5
(12 a 20) 8,0 (0,31) 0,5 a 0,6

(4,4 a 5,3)Alimentação 
shunt
(frame 1)

RC-1
RC-2

SH
DC+

Segurança (3)

(3) Estes sinais e o conector de safe torque-off (STO) se aplicam apenas aos inversores 2198-Hxxx-ERS.

ST0-1
ST0-2
ST0-3
ST0-4
ST0-5

SB+
SB-
S1
SC
S2

1,5 a 0,2
(16 a 24) 10,0 (0,39) N/A (4)

(4) Este conector usa tensão de mola para manter os fios no lugar.

Entradas 
digitais

IOD-1
IOD-2
IOD-3
IOD-4

IN1 (5)

COM
IN2
SHLD

(5) Este sinal tem funcionalidade dupla. Você pode usar IN1 (IOD-1) como entrada de registro ou posição inicial.

1,5 a 0,2
(16 a 24) 10,0 (0,39) N/A (4)

L1
L2
L3

W
V
U
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/gmc-td004_-en-p.pdf


14     Servo-drives Kinetix 5500
Aterre o servo-drive Kinetix 5500 no subpainel
Aterre os servo-drives Kinetix 5500 e módulos capacitores 2198-CAPMOD-1300 a um 
barramento de aterramento do gabinete com ligação com uma cinta de aterramento trançada ou 
fio de cobre de 4,0 mm2 (12 AWG). 

Conexão da cinta de aterramento trançada

ATENÇÃO: Para evitar ferimentos pessoais e/ou danos ao equipamento, observe o seguinte:
• Certifique-se de que a instalação está em conformidade com as especificações referentes aos 

tipos de fios, tamanhos de condutores, proteção do circuito de ramificação e dispositivos 
seccionadores. O Código Elétrico Nacional (NEC) e os códigos locais determinam as provisões 
para a instalação segura do equipamento elétrico.

• Use os conectores de alimentação do motor apenas para fins de conexão. Não os use para 
ligar ou desligar a unidade.

• Aterre os cabos de alimentação blindados para impedir possíveis altas tensões na blindagem.

Item Descrição

1 Parafuso de aterramento (verde) 2,0 Nm (17,5 lb-pol.), máx.

2 Cinta de aterramento trançada (fornecida pelo cliente)

3 Aterramento de malha ou distribuição de alimentação

4 Barramento de aterramento do gabinete com ligação (fornecida pelo cliente)

4

3

2

1

Servo-drive
Kinetix 5500
(independente)

Servo-drives
Kinetix 5500
(barramento 
compartilhado)
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Engate o grampo da blindagem do cabo do motor
Um grampo de blindagem e dois parafusos são fornecidos com cada servo-drive Kinetix 5500. 
Use o grampo para ligar a malha da blindagem do cabo do motor ao aterramento do rack.

• O roteamento dos condutores com malhas de serviço alivia o esforço.

• Verifique se o grampo do cabo está apertado na blindagem do cabo e fornece uma boa 
ligação entre a blindagem do cabo e o rack do inversor.

Servo-motores VP Kinetix
Os motores Kinetix VP têm tecnologia de cabos simples e usam o kit conector 
2198-KITCON-DSL com cabos de motor 2090-CSxM1DF-xxAxxx. Passe os condutores 
conforme mostrado nos exemplos a seguir.

Instalação do cabo de 18 AWG

Grampo da blindagem
do cabo do motor

2198-KITCON-DSL
Kit de conectores de

realimentação do motor

Conector de alimentação
do motor (MP)

Conector de frenagem
do motor (BC)

Malha de blindagem 
exposta sob o grampo.

Cabo de realimentação instalado
ao redor do grampo da blindagem.

Parafusos do grampo da blindagem (2)
2,0 Nm (17,7 lb-pol.), máx.

Servo-drives Kinetix 5500,
Frame 1 ou 2, visualização frontal

(frame 1 é mostrado)

Cabo do motor único Bulletin 2090
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Instalação do cabo de 14 e 10 AWG

Grampo da blindagem
do cabo do motor

Conector de alimentação
do motor (MP)

Conector de frenagem
do motor (BC)

Malha de blindagem 
exposta sob o grampo.

Parafusos do grampo da 
blindagem (2)

Cabo de realimentação
instalado

dentro da malha da
blindagem.

2198-KITCON-DSL
Kit de conectores de

realimentação do motor

Parafuso de retenção
(afrouxe, não remova)

Os recursos do grampo 
se aplicam a todos os 
tamanhos de frame.

Aperte os parafusos do 
grampo até 

2,0 Nm (17,5 lb-pol.), máx.

Servo-drives Kinetix 5500,
Frame 2 ou 3, visualização frontal

(frame 2 é mostrado)

Cabo do motor único Bulletin 2090
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Outros motores e atuadores da Allen-Bradley
Para outros motores e atuadores compatíveis da Allen-Bradley, use o kit conversor 
2198-H2DCK para a fiação da realimentação do motor. Um espaçador do grampo é incluído no 
kit para os diâmetros de fios de freio/potência do motor que são muito pequenos para um ajuste 
firme dentro do grampo do inversor isolado.

Instalação do grampo do cabo

Consulte Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001, para obter 
informações detalhadas sobre a fiação do kit conversor de realimentação 2198-H2DCK e 
instalação do grampo da blindagem de freio/potência do motor.

IMPORTANTE Se a blindagem do cabo de freio/potência ficar frouxa dentro do grampo da blindagem, insira 
o espaçador do grampo entre o grampo da blindagem e o inversor para reduzir o diâmetro do 
grampo. Quando os parafusos do grampo estiverem apertados, a 2,0 Nm (17,7 lb-pol.), o 
resultado deverá ser uma ligação de alta frequência entre a blindagem do cabo e o rack do 
inversor.

Grampo comprimido 
ao redor da blindagem
(não é necessário 
espaçador)

Insira o espaçador do grampo 
quando o diâmetro do cabo for 
menor que o grampo do inversor 
isolado.

Servo-drive

Espaçador do grampo 
(se necessário)

Grampo da blindagem

Parafusos do grampo
2,0 Nm (17,7 lb-pol.)

Malhas de serviço

Servo-drive
do frame 1

Servo-drive
do frame 2

Servo-drive
do frame 3

Espaçador do grampo adicionado
(cabo de diâmetro pequeno)
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Proteção contra sobrecarga do motor

Este servo-drive usa proteção de estado sólido contra sobrecarga do motor que opera em 
conformidade com a UL 508 C. A proteção contra sobrecarga do motor é fornecida por 
algoritmos (memória térmica) que preveem a temperatura real do motor com base nas condições 
de operação enquanto a alimentação de controle é aplicada continuamente. No entanto, quando 
a alimentação de controle for removida, a memória térmica não será mantida.

Além da proteção de memória térmica, esse inversor oferece uma entrada para um dispositivo de 
sensor/termistor de temperatura externa, embutido no motor, para atender às especificações da 
UL para proteção contra sobrecarga do motor.

Os servo-drives que utilizam a tecnologia de encoder DSL (link de servo digital) exigem que o 
encoder execute a monitoração da temperatura do motor e transmita os dados pelo cabo do 
motor único. Os motores Kinetix VP usam a tecnologia DSL para executar esta função. Não é 
necessária fiação adicional. 

Alguns motores suportados por esse inversor não contêm termistores/sensores de temperatura. 
Portanto, a proteção do motor contra sobrecargas consecutivas excessivas devido ao rearme da 
fonte de alimentação não é compatível.

Este servo-drive atende às seguintes especificações da UL 508C de proteção de estado sólido 
contra sobrecarga.

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

Ponto de desarme da proteção de sobrecarga do motor Valor

No final Sobrecarga de 100%

Dentro de 8 minutos Sobrecarga de 200%

Dentro de 20 segundos Sobrecarga de 600%

ATENÇÃO: Para evitar danos ao seu motor devido a superaquecimento causado por desarmes 
sucessivos de sobrecarga do motor, siga o esquema elétrico fornecido no manual do usuário 
para sua combinação de motor e inversor.
Rockwell Automation Publicação 2198-IN001C-PT-P - Janeiro de 2014
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Recursos adicionais
Os documentos a seguir contêm informações adicionais referentes a produtos relacionados da 
Rockwell Automation.

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

Recursos Descrição

Kinetix 5500 Servo Drives User Manual, publicação 2198-UM001 Informações sobre a instalação, configuração, partida e 
localização de falhas do sistema de servo-drives Kinetix 5500.

Kinetix 5500 Feedback Connector Kit Installation Instructions, 
publicação 2198-IN002

Informações sobre a instalação e a fiação do kit de conectores 
de realimentação do motor Kinetix 5500.

Kinetix 5500 AC Line Filter Installation Instructions, 
publicação 2198-IN003

Informações sobre a instalação e fiação dos filtros de linha de 
CA Kinetix 5500.

Hiperface-to-DSL Feedback Converter Kit Installation 
Instructions, publicação 2198-IN006

Informações sobre a instalação e a fiação do kit de 
conversores de realimentação Hiperface para DSL.

Kinetix 300 Shunt Resistor Installation Instructions, 
publicação 2097-IN002

Informações sobre a instalação e a fiação dos resistores 
externos de dissipação Kinetix 300.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publicação GMC-TD003

Fornece especificações de produtos para as famílias de 
servo-drives de controle de movimento integrado Kinetix 
através da rede EtherNet/IP, controle de movimento 
integrado através da interface SERCOS, redes EtherNet/IP e 
componentes.

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, 
publicação GMC-TD004

Fornece especificações de produto do motor e da fiação da 
interface do Bulletin 2090, kits de conectores de baixo perfil, 
componentes da alimentação do inversor e outros itens 
acessórios do servo-drive.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, 
publicação 1770-4.1 

Fornece orientações gerais para instalar um sistema 
industrial Rockwell Automation®.

Website de Certificações de produtos, http://www.ab.com Fornece declarações de conformidade, certificados e outros 
detalhes de certificação.
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Suporte Rockwell Automation
A Rockwell Automation fornece informações técnicas na Web para ajudar você a usar nossos produtos.
Em http://www.rockwellautomation.com/support, você pode encontrar notas técnicas e de aplicação, códigos de exemplo e links 
para service packs de software. Você também pode visitar nosso Centro de suporte em https://rockwellautomation.custhelp.com/ 
para obter atualizações do software, bate-papo de suporte e fóruns, informações técnicas, perguntas frequentes e receber 
notificações de atualização de produtos.

Além disso, oferecemos vários programas de suporte para instalação, configuração e localização de falhas. Para obter mais 
informações, entre em contato com seu distribuidor local ou representante Rockwell Automation, ou acesse 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Assistência para a instalação
Se você enfrentar problemas nas primeiras 24 horas depois da instalação, revise as informações contidas neste manual. Você também 
pode entrar em contato com um número especial de Suporte ao Cliente para obter ajuda inicial na preparação e na execução do seu 
produto.

Devolução de produto novo
A Rockwell Automation testa todos os seus produtos para garantir que estão integralmente em operação quando enviados das 
instalações industriais. Porém, caso seu produto não esteja funcionando e precise ser devolvido, siga estes procedimentos.

Comentários sobre a documentação  
Seus comentários nos ajudarão a atender melhor suas necessidades de documentação.  Se tiver quaisquer sugestões sobre como 
aprimorar esta documentação, complete 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 
do Canadá

Use o Worldwide Locator em 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, ou contate seu 
representante Rockwell Automation local.

Estados Unidos
Contate seu distribuidor. Um número de caso do Suporte ao Cliente (ligue para o número de telefone 
acima para obtê-lo) deve ser fornecido para que seu distribuidor possa completar o processo de 
devolução.

Fora dos Estados Unidos Contate seu representante da Rockwell Automation local para o procedimento de devolução.

Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Software, e Rockwell Automation são marcas comerciais da 
Rockwell Automation, Inc.

As marcas comerciais não pertencentes à Rockwell Automation são de propriedade de suas respectivas empresas.
 © 2014 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/distributor-locator/sales-locator.page
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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