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Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

Sobre a fonte de alimentação de barramento CC
A fonte de alimentação Kinetix® 5700 de barramento CC (conversor) com entrada CA trifásica
classe 400V fornece potência de saída contínua e corrente para servo-drives para aplicações com
requisitos na faixa de 7 a 46 kW e 10,5 a 69,2 A, respectivamente. Para potência de saída
adicional (kW), você pode instalar duas ou três fontes de alimentação de barramento CC
2198-P208. Você também pode estender o barramento CC para clusters adicionais de inversores
através de módulos acessórios.
Consulte o Kinetix 5700 manual do usuário de servo-drives, publicação 2198-UM002, para
obter informações detalhadas sobre fiação, alimentação de energia, localização de falhas e
integração com módulos de comunicação ControlLogix® EtherNet/IP ou controladores
CompactLogix™ 5370.

Explicação do código de catálogo
Esta publicação se aplica às seguintes Kinetix 5700 fontes de alimentação de barramento CC.

Códigos de catálogo da fonte de alimentação do barramento CC
Código de catálogo
da fonte de
alimentação de
barramento de CC.

Largura
do módulo

Tensão de entrada

mm

2198-P031

Potência de saída
contínua

Corrente de saída
contínua

kW

ACCrms

7

10,5

17

25,5

31

46,9

46

69,2

55
2198-P070

324 a 528 Vrms,
trifásico

2198-P141
85
2198-P208

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
As fontes de alimentação de barramento CC são fornecidas com o seguinte:
• Terminação de barramento de CC
• Conector do plugue de fiação ajustado para alimentação de entrada de rede (IPD),
alimentação de entrada de controle de 24 V (CP), entradas digitais (IOD), potência do
shunt (RC) e habilitação de contator (CED)
• Conector de fiação para conexões de alimentação shunt (RC) instaladas no servo-drive
• Estas instruções de instalação, publicação 2198-IN009
DICA
2

Conjuntos de conectores de reposição também estão disponíveis. Consulte Kinetix Servo
Drives Specifications Technical Data, publicação KNX-TD003, para mais informações.
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Remova o parafuso de aterramento em selecionar configurações
de energia
Remova o parafuso de aterramento ao usar configurações de alimentação não aterrada, triângulo
aterrado e aterrado por impedância.
IMPORTANTE

Se você possui distribuição de alimentação aterrada em estrela, não é necessário remover o
parafuso. Acesse Instale a fonte de alimentação de barramento CC em página 4.
O desempenho de compatibilidade eletromagnética poderá ser afetado se você remover o
parafuso de aterramento.

Recomendamos que você remova o parafuso de aterramento antes de montar a fonte de
alimentação no painel. Coloque a fonte de alimentação de lado, em uma superfície sólida,
equipada como uma estação de trabalho protegida contra eletricidade estática.
ATENÇÃO: Para evitar ferimentos pessoais, a porta de acesso ao parafuso de aterramento deve ser
mantida fechada quando a alimentação está ligada. Se havia alimentação e ela foi removida,
aguarde pelo menos 5 minutos para a tensão do barramento CC dissipar e verifique se não há
tensão nele antes de acessar o parafuso de aterramento.
Para acessar o parafuso de aterramento, abra a pequena porta de plástico no lado direito
do módulo.

Remova o parafuso de aterramento
Fonte de alimentação de
barramento CC
(vista lateral)

Porta de acesso ao
parafuso de aterramento
Parafuso de aterramento

Parafuso de aterramento instalado
para configuração de energia aterrada
(o parafuso de aterramento instalado é a configuração padrão).
Remova o parafuso para configurações de alimentação não
aterrada, aterrada em triângulo; e aterrada por impedância.

ATENÇÃO: Há risco de dano aos equipamentos. A configuração do módulo do inversor deve ser
determinada com precisão. Deixe o parafuso de aterramento instalado para configurações de
alimentação aterrada (padrão). Remova o parafuso para alimentação não aterrada, aterrada em
triângulo; e aterrada por impedância.
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Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

Configurações do parafuso de aterramento
Configuração de aterramento (1)

2198-Pxxx Fonte de alimentação do barramento CC

Aterrada (estrela)

Parafuso de aterramento instalado (configuração padrão) (2)

• Alimentação CA não aterrada
• Fase aterrada em ligação triângulo (TN)
• Aterrado através de impedância

Remova o parafuso de aterramento

(1) Consulte Servo Drives Kinetix 5700 Manual do usuário, publicação 2198-UM002, para exemplos de configurações.
(2) O parafuso de aterramento é instalado de fábrica.

Instale a fonte de alimentação de barramento CC
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.
PERIGO DE CHOQUE: Para evitar risco de choque elétrico, realize toda a montagem e fiação
Kinetix 5700 do inversor antes de aplicar energia. Uma vez energizado, os terminais de conectores
podem apresentar tensão mesmo que não estejam em uso.

ATENÇÃO: Planeje a instalação de seu sistema de forma que possa realizar todos os cortes,
furações, rosqueamentos e soldagem com o sistema removido do gabinete. Como o sistema é do
tipo aberto, tenha cuidado para que detritos de metal não caiam nele. Detritos de metal ou
qualquer outro corpo estranho podem ficar alojados entre os circuitos, o que pode resultar em
danos aos componentes.

Monte a fonte de alimentação de barramento CC
Observe estes requisitos de espaçamento ao montar a fonte de alimentação de barramento CC:
• Um espaçamento adicional é necessário para cabos e fios ou o sistema de conexão de
barramento compartilhado conectado à parte superior do módulo de acionamento.
• É necessário espaçamento adicional se outros dispositivos estiverem instalados acima
e / ou abaixo do inversor e tiverem requisitos de espaço próprio.
• É necessário deixar espaço adicional à esquerda e à direita do módulo de acionamento
quando montado adjacente a equipamentos sensíveis a ruído ou condutores limpos.
• A profundidade mínima recomendada do gabinete é 300 mm (11,81 pol.).
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Requisitos mínimos de espaço
Distância de 40 mm (1,57 pol.) acima
do inversor para fluxo de ar e instalação.

MOD
NET

Kinetix 5700 Fonte de alimentação
do barramento CC
2

1

Não é necessário espaço
à esquerda do inversor.

Não é necessário espaço à
direita do inversor.

1
4
I/O

Consulte Dimensões do produto em página 7
para as dimensões da fonte de alimentação de
barramento CC.

Espaço de 100 mm (3,94 pol.) abaixo
do inversor para fluxo de ar e instalação.

IMPORTANTE

Monte o módulo inversor em uma posição vertical (em pé) conforme exibido. Não monte o
módulo do inversor ao seu lado.

O sistema de inversão Kinetix 5700 deve ser espaçado alinhando a aba e o entalhe da pilha zero.
Para montar, dimensionar e configurar configurações de barramento compartilhado, consulte o
Servo Drives Kinetix 5700 Manual do usuário, publicação 2198-UM002.

MOD
NET

Guia zero-stack e
recorte alinhados

MOD
NET

MOD
NET

O sistema de conexão de barramento
compartilhado não foi exibido para
facilitar a visualização.

Monte o módulo de acionamento Kinetix 5700 no subpainel do gabinete com parafusos de aço
M5 (nº 10-32) com torque de 4,0 Nm (35,4 lb-pol.), máx.

Padrões de perfuração
Esta seção fornece padrões de furos para os módulos do inversor Kinetix 5700 montados em
configurações de pilha zero (barramento compartilhado):
• Monte a fonte de alimentação do barramento CC em qualquer lugar dentro do cluster,
seja qual for a melhor utilização do espaço do painel. Se várias fontes de alimentação
2198-P208 forem montadas no mesmo cluster, monte-as adjacentes umas às outras em
qualquer lugar dentro do cluster.
Publicação Rockwell Automation 2198-IN009C-PT-P - Março 2019
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Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700
• Monte os módulos do inversor de acordo com a classificação de potência (maior para
menor) da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo de onde a
fonte de alimentação é montada, com o inversor nominal mais alto adjacente à fonte de
alimentação.
Calcule o padrão de furo da esquerda para a direita para qualquer configuração do módulo de
inversor Kinetix 5700 seguindo estas etapas.
1. O local do primeiro furo é zero.
2. O local do segundo furo é a largura do módulo menos 55 mm.
3. O local do próximo furo é de 55 mm.
4. Repita a etapa 2 e a etapa 3 para os furos restantes.

Padrões de furo de montagem Kinetix 5700
27,5 mm

45,0 mm Consulte cálculos do padrão de furos de montagem

Primeiro furo de montagem
(típico) Furo de montagem
superior e inferior
(todos os módulos de
acionamento)

30,0 mm Consulte cálculos do padrão de furos de montagem
Ø 6,0 mm Típico

Alto do módulo
Módulo de 55 mm
de largura

00,0 mm
Furos de montagem superiores
32,0 mm
Parte superior do
módulo, referência

Aplica-se somente ao Módulo
de Extensão
2198-CAPMOD-DCBUS-IN
176 mm
Furo de montagem
inferior

345 mm
Furo de montagem
inferior

420 mm
Furo de montagem
inferior
465 mm
Furo de montagem
inferior

6

Módulo de 100 mm
de largura

Módulo de 85 mm
de largura

Módulo de
55 mm
de largura

Ø 6,0 mm Típico

Aplica-se a fontes de alimentação 2198-P031
e 2198-P070,
inversores 2198-D006-ERSx 2198-D012-ERSx
2198-D020-ERSx e 2198-D032-ERSx ,
Módulo de Capacitor 2198-CAPMOD-2240,
Módulo de condicionador de barramento CC
2198-DCBUSCOND-RP312
Aplica-se às fontes de alimentação 2198-P141 e 2198-P208 e
inversores
2198-S086-ERSx, 2198-S130-ERSx e 2198-D057-ERSx
Aplica-se apenas a inversores de
eixo único x 2198-S160-ERS
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Quando a configuração do sistema Kinetix 5700 incluir inversores de eixo único 2198-S263-ERSx
ou 2198-S312-ERSx, consulte Servo Drives Kinetix 5700 Manual do usuário, publicação
2198-UM002, para os padrões de furos de montagem.
O kit de ferramentas de montagem do sistema Kinetix 5700, código de catálogo
2198-K5700-MOUNTKIT, também está disponível para auxiliá-lo com os furos de montagem.

Dimensões do produto
Consulte Kinetix Servo Drives Technical Data, publicação KNX-TD003, para dimensões de
produto de todos os módulos de inversores Kinetix 5700.
As dimensões estão em mm (pol.).

12.0
(0.47)

A

D

MOD
NET

A fonte de alimentação de barramento
CC 2198-P031 é mostrada
2

1

C

1
4
I/O

B

Código de catálogo
da fonte de alimentação
de barramento de CC

A

B

C

D

mm (pol.)

mm (pol.)

mm (pol.)

mm (pol.)

55 (2,17)

300 (11,8)

358 (14,1)

2198-P031
2198-P070
252 (9,9)
2198-P141
85 (3,35)

375 (14,8)

433 (17,0)

2198-P208
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Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

Dados de conectores
Use esta ilustração para identificar os recursos e indicadores da fonte de alimentação do
barramento CC.

Recursos e indicadores da fonte de alimentação do barramento CC (a fonte de alimentação
2198-P031 é mostrada)

4

4
6

MOD–
NET–

SH

13

5

DC+

5700

7
8
2

2

1

1

10

1

DC+

9

L3 L2 L1

3

14

16

4
I/O

DC–

11

15

24V–
24V+

17

Conector de fiação de
entrada de barramento
compartilhado de 24 V

Fonte de alimentação
de barramento CC
(vista inferior)

Fonte de alimentação de barramento CC
(vista superior)
Fonte de alimentação
de barramento CC
(vista frontal)

12

8

Item

Descrição

Item

Descrição

Item

Descrição

1

Conector das entradas digitais
(IOD)

7

Tela LCD

13

Conector do resistor de dissipação (RC)

2

Conector Ethernet (PORT1) RJ45

8

Botões de navegação

14

Conector do barramento CC (CC)

15

Conector da alimentação de entrada de
controle de 24 V (CP)

3

Conector Ethernet (PORT2) RJ45

9

Indicadores de status da
velocidade do link

4

Guia de montagem zero-stack e
recorte

10

Indicadores de status do link ou
atividade

16

Conector de alimentação de entrada
(IPD)

5

Indicador de status do módulo

11

Conector de habilitação do
contator (CED)

17

Ventilador de resfriamento

6

Indicador do status da rede

12

Terminal de terra
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Conectores de fonte de alimentação de barramento CC
Indicador

Descrição

Conector

IPD

Alimentação de entrada das seções de entrada de CA

Plugue de 4 posições, parafusos do terminal

DC

Alimentação do barramento comum CC

Links e terminações do barramento de CC

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

IOD

Entradas digitais

Plugue de 4 posições, terminais de pressão

CED

Habilitar contator

Plugue de 2 posições, parafusos do terminal

PORTA1, PORTA2

Portas de comunicação Ethernet

RJ45 Ethernet

Pinagem do conector de alimentação de entrada de rede (IPD)
Pino IPD

Descrição

Sinal

Terra do rack
L3
Alimentação de entrada trifásica

L1

L2

L3 L2 L1

L2

L3

L1

Pinagem do conector de alimentação shunt (RC)
Pino RC

Descrição

1

Sinal
SH

Conexões de dissipação
2

DC+

1
2

Pinagem do conector de habilitação do contator (CED)
Pino CED

Descrição

EN–

Sinal
CONT EN–
EN–

Conexões de contator habilitadas
EN+

CONT EN+

EN+

O circuito de ativação do contator inclui um contato acionado por relé dentro da fonte de
alimentação de barramento CC 2198-Pxxx. O relé protege o sistema de acionamento
Kinetix 5700 no caso de condições de sobrecarga ou outras falhas.
Um contator de principal na entrada trifásicas CA deve ser conectado em série entre a proteção
do circuito de desconexão e a fonte de alimentação do barramento CC . Além disso, o comando
do contator trifásico CA deve ser conectado em série com o relé de habilitação do contator de
habilitação do contator (CED). Consulte Servo Drives Kinetix 5700 Manual do usuário,
publicação 2198-UM002, para obter exemplos de fiação.
Publicação Rockwell Automation 2198-IN009C-PT-P - Março 2019
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Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

ATENÇÃO: É necessário ligar por cabo o relé de habilitação do contator. Para evitar ferimentos
pessoais ou danos ao sistema inversor Kinetix 5700, faça a ligação do relé de habilitação do
contator ao seu grupo de controle de modo que:
• a alimentação trifásica seja removida e a fonte de alimentação do barramento CC seja
protegida em diversas condições de falha.
• a alimentação trifásica nunca seja aplicada ao sistema de acionamento Kinetix 5700 antes da
alimentação de controle ser aplicada.

Pinagem do conector da alimentação de entrada do controle (CP)
Pino CP

Descrição

Sinal

1

Fonte de alimentação de 24 V, fornecida pelo cliente

24 V+

2

24 V ponto comum

24 V–

2
1

Pinagem do conector de entradas digitais (IOD)
Pino IOD

Descrição

Sinal

1

Entrada digital nº 1

IN1

2

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

COM

3

Entrada digital nº 2

IN2

4

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

SHLD

Pin 1

Pinagem da PORTA1 e PORTA2 de comunicação Ethernet
Pino da porta

Descrição

Sinal

1

Porta de transmissão (–) do terminal de dados

+ TX

2

Porta de transmissão (–) do terminal de dados

– TX

3

Porta de recepção (+) do terminal de dados

+ RX

4

–

–

5

–

–

6

Porta de recepção (-) do terminal de dados

–RX

7

–

–

8

–

–

10
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Especificações da fiação
O cabo deve ser de cobre para no mínimo 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.
IMPORTANTE

O National Electrical Code e os códigos elétricos locais têm precedência sobre os valores e
métodos fornecidos.

Especificações de fiação da fonte de alimentação do barramento CC
Código de catálogo
da fonte de
alimentação de
barramento de CC

Conecta-se aos
terminais

Descrição

Pino

Sinal

Alimentação de
entrada da rede
elétrica

L3
L2
L1

2198-P141
2198-P208

2198-Pxxx

Comprimento
da decapagem

Valor do
torque

mm2 (AWG)

mm (pol.)

N•m (lb•in)

10,0 (0,39)

0,5 a 0,8
(4,4 a 7,1)

10 a 35
(8 a 2)

20,0 (0,79)

2,5 a 4,5
(22 a 40)

6 a 10 (1)
(10 a 8)

2198-P031
2198-P070

Bitola
do cabo

L3
L2
L1

6 a 10 (2)
(10 a 8)

PELV/SELV
Alimentação de 24 V
(plugue conector)

CP-1
CP-2

24 V+
24 V–

0,5 a 4
(20 a 12)

7,0 (0,28)

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

Alimentação do
barramento CC

Barra do
barramento

DC–
DC+

N/D (3)

N/D (3)

N/D (3)

Habilitar contator

EN–
EN+

CONT EN–
CONT EN+

0,14 a 2,5
(26 a 12)

7,0 (0,28)

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

resistor de
dissipação

RC-1
RC-2

SH
DC+

1,5 a 6
(16 a 10)

12,0 (0,47)

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

Entradas digitais

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

IN1
COM
IN2
SHLD

0,14 a 1,5
(26 a 16)

10,0 (0,39)

N/D (4)

(1) Aplica-se ao fio. Se estiver usando cabo, a bitola máxima do cabo é 6 mm2 (10 AWG).
(2) Aplica-se ao fio. Se estiver usando cabo, a bitola máxima do cabo é 6 mm2 (10 AWG). Para atender aos requisitos CE acima de 45 °C (113 °F) para
cabos de 6 mm2, os fios devem ser usados com isolação mínima para 90 °C.
(3) As conexões de energia de barramento CC compartilhadas são sempre feitas do inversor para o inversor através do sistema de conexão da barra de
barramento. Estes terminais não recebem fios discretos.
(4) Este conector usar tensão de mola para manter os cabos em posição.
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Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

ATENÇÃO: Para evitar ferimentos pessoais e/ou danos a equipamentos, observe o seguinte:
• Verifique se a instalação está em conformidade com as especificações em relação a tipos de
cabos, dimensões de condutor, proteção do circuito de ramificação e dispositivos seccionadores.
O National Electrical Code (NEC) e os código locais descrevem as provisões para a instalação de
equipamentos elétricos.
• Use os conectores de alimentação do motor apenas para fins de conexão. Não os use para ligar e
desligar a unidade.
• Aterre os cabos de alimentação blindados para evitar tensões altas em potencial na blindagem.

Aterre sua fonte de alimentação de barramento CC para o subpainel
Aterre os módulos Kinetix 5700 e os módulos de capacitores do código de catálogo 2198 em um
barramento de terra do gabinete com ligação com uma cordoalha de aterramento. Mantenha a
cordoalha de aterramento o mais curta possível para uma ligação ideal.

Conecte a cordoalha de aterramento

Servo-drives Kinetix 5700
(sistema típico)
Fonte de alimentação
do barramento CC
(exemplo típico)

-

MBRK

+

1
2

3
4

Cordoalhas de aterramento de
12 mm (0,5 pol.) por 0,8 mm (0,03 pol.)
Mantenha as cordoalhas o mais curto possível.

Item

Descrição

1

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

2

Cordoalha de aterramento (fornecido pelo cliente)

3

Malha de aterramento ou terra de dissipação de energia

4

Barramento de terra do gabinete com ligação (fornecido pelo cliente)

12
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Especificações do disjuntor/fusível
As fontes de alimentação Kinetix 5700 usam proteção interna de curto-circuito do motor em
estado sólido e, quando protegidas por proteção de circuito derivado adequada, são classificadas
para uso em um circuito que pode fornecer até 200.000 A (fusíveis) e 65.000 A (disjuntores).
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2198-P208

N/D

N/D

N/D

N/D

1492-SPM3D630

1492-SPM3D400

N/D

N/D

N/D

N/D

1489-M3D250

Código de catálogo (2)
de CB miniatura

1489-M3D250

CB miniatura
Código de catálogo

N/D

N/D

140M-F8E-C45

140M-D8E-C25

Código de catálogo (2)
da proteção do motor CB,
CMC autoprotegido.

140MG-H8E-D10

140MG-H8E-C60

140M-F8E-C45

140M-D8E-C25

CB de proteção do motor
Código de catálogo

140G-G6C3-D12

140G-G6C3-C90

140G-G6C3-C50

140G-G6C3-C25

Código de catálogo
CB de caixa moldada

140G-G6C3-D12

140G-G6C3-C90

140G-G6C3-C50

140G-G6C3-C25

Código de catálogo
CB de caixa moldada

(1) Para aplicações exigindo certificação CSA, os fusíveis (Bussmann código de catálogo 170M1760) devem ser adicionados ao link CC entre os dois grupos de inversores quando os disjuntores são usados para proteção do circuito de
ramificação. Os fusíveis do barramento de CC não são exigidos quando fusíveis em linha CA são usados para proteção do circuito de ramificação.
(2) Estes disjuntores com código de catálogo 140M, quando usados como dispositivos autoprotegidos (Tipo E), e disjuntores com código de catálogo 1489 podem ser usados apenas em sistemas de alimentação WYE (480Y/277V).

LPJ-70SP (70 A)

LPJ-100SP (100 A)

2198-P141

LPJ-40SP (40 A)

2198-P070

324 a 528 Vca

LPJ-15SP (15 A)

Tensão de entrada
(trifásica) nom

2198-P031

Código de catálogo
da fonte de alimentação
de barramento de CC

Código de catálogo (1)
dos fusíveis Bussmann.

2198-P208

Especificações de proteção de circuitos UL/CSA

75

110

2198-P141

40

324 a 528 Vca

2198-P070

A, máx

Fusíveis DIN gG

16

Tensão de entrada
(trifásica) nom

2198-P031

Código de catálogo
da fonte de alimentação
de barramento de CC

Especificações de proteção de circuitos IEC (não UL/CSA)

Embora os disjuntores ofereçam algumas conveniências, há algumas limitações em seu uso. Os disjuntores não lidam com a energização de alta corrente,
bem como os fusíveis. Certifique-se de que os componentes selecionados estejam devidamente coordenados e atendam aos códigos aceitáveis, o que inclui
requisitos para a proteção do circuito de ramificação. A avaliação da corrente disponível de curto-circuito é crítica e deve ser mantida abaixo da capacidade
da corrente de curto-circuito do disjuntor.
Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

Especificações
Atributo

2198-P031

Temperatura do ar
circundante
Operação
Armazenamento

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

Peso kg (libras), aprox.

4,33 (9,55)

Capacidade de corrente de
curto-circuito

200.000 Arms simétricas

Proteção contra curtocircuito de circuito de
ramificação

A proteção integral contra curto-circuito no estado sólido não fornece proteção ao circuito de
ramificação. A proteção do circuito de derivação deve ser fornecida de acordo com o código elétrico
nacional (NEC) e quaisquer códigos locais adicionais.

Corrente de
fuga

2198-P070

2198-P141

2198-P208

6,91 (15,2)

7,04 (15,5)

–40 a 70 °C (–40 a 158 °F)
4,42 (9,74)

• Os inversores Kinetix 5700 produzem corrente de fuga no condutor de aterramento de proteção que excede
3,5 mAca e/ou 10 mAcc. O tamanho mínimo do condutor de aterramento de proteção (aterramento) usado na
aplicação deve estar em conformidade com as normas de segurança locais para equipamentos de corrente do
condutor de aterramento de alta proteção.
• Os inversores Kinetix 5700 produzem corrente CC no condutor de aterramento de proteção e podem reduzir a
capacidade de um dispositivo de corrente residual (RCD) ou monitor de corrente residual (RCM) do tipo A ou AC
para fornecer proteção para o módulo de acionamento e outros equipamentos na instalação.
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Recursos adicionais
Esses documentos contêm informações adicionais referentes a produtos relacionados da
Rockwell Automation.
Recurso

Descrição

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data,
publicação KNX-TD003

Fornece especificações de produtos para as famílias de servodrives 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 KNX-TD004

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

Servo-drives Kinetix 5700 Manual do usuário,
publicação 2198-UM002

Informações sobre como instalar, configurar, iniciar e
identificar falhas em seu sistema de servo-driver
Kinetix 5700.

Filtros de linha CA Instruções de instalação,
publicação 2198-IN003

Fornece informações sobre como instalar e conectar o filtro
de linha CA aos servo-drives Kinetix 5500 e Kinetix 5700.

Kinetix 5700 Passive Shunt Modules Installation Instructions,
publicação 2198-IN011

Fornece informações sobre como instalar e conectar módulos
de dissipação passivos externos Kinetix 5700.

Site de certificações de produto, rok.auto/certifications

Fornece declarações de conformidade, certificados e outros
detalhes de certificação.

Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines,
publicação 1770-4.1

Fornece orientações gerais para instalar um sistema
industrial Rockwell Automation.

É possível visualizar ou baixar publicações em
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page.

16

Rockwell Automation Publication 2198-IN009C-PT-P - Março 2019

Fonte de alimentação de barramento CC do Kinetix 5700

Observações:
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Suporte da Rockwell Automation
Use os recursos a seguir para acessar informações de suporte.

Centro de suporte
técnico

Artigos da Knowledgebase, vídeos
tutoriais, perguntas frequentes,
bate-papo, fórum do usuário e
notificações de atualizações do
produto.

https://rockwellautomation.custhelp.com/

Números de telefone do
suporte técnico local

Localize o número de telefone para
seu país.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/
get-support-now.page

Códigos de discagem
direta

Encontre o código de discagem
direta para seu produto. Use o código
para que sua chamada vá
diretamente para o engenheiro de
suporte técnico.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/
direct-dial.page

Literature Library

Instruções de instalação, manuais,
folhetos e dados técnicos.

http://www.rockwellautomation.com/global/literaturelibrary/overview.page

Compatibilidade do
produto e centro de
download (PCDC)

Obtenha ajuda para saber como os
produtos interagem, consulte
recursos e capacidades e encontre o
firmware associado.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/
pcdc.page

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação. Caso tenha sugestões de melhoria
deste documento, preencha o formulário How Are We Doing? em http://
literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

No fim da vida útil, este equipamento deve ser coletado separadamente de qualquer lixo
municipal não selecionado.
A Rockwell Automation mantém informações ambientais a respeito de seus produtos no site
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Software, e Rockwell Automation são trademarks da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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