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Módulos shunt passivos Kinetix 5700

Sobre os módulos shunt passivos
Os shunt passivos Kinetix® 5700 são módulos externos que fornecem capacidade adicional de
shunt para aplicações em que a capacidade de interna de shunt do inversor de frequência é
excedida.
Os códigos de catálogo 2198-R014, 2198-R031 e 2198-R127 são compostos de resistores
espirais que são alojadas dentro de um gabinete. O código de catálogo 2198-R004 é um resistor
shunt sem gabinete.

Módulos shunt
2198-R014, 2198-R031 e 2198-R127

Resistor shunt
2198-R004

Consulte o Servo-drives Kinetix 5700 Manual do usuário, publicação 2198-UM002, para obter
informações detalhadas sobre fiação, aplicação de alimentação, localização de falhas e integração
com controladores ControlLogix® ou CompactLogix™.
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Instale os módulos shunt 2198-R014, 2198-R031 e 2198-R127
Observe estas diretrizes para instalar os códigos de catálogo 2198-R014, 2198-R031 e
2198-R127:
ATENÇÃO: O módulo shunt 2198-R127 pesa 22,2 kg (49 libras) e apresenta um perigo no
içamento. Para evitar ferimento pessoal, tenha cuidado ao içar o produto.

• Remova a tampa ventilada para acessar os furos de montagem.
– A tampa é fixada com parafusos sextavados de 5/16 pol.
• Monte o módulo shunt em um local ventilado fora do gabinete do sistema de
acionamento e observe os requisitos de espaço conforme mostrado na figura abaixo.
– Prenda o gabinete do shunt ao painel para reduzir os efeitos de interferência
eletromagnética (EMI). Para mais informações sobre a redução de ruído elétrico,
consulte o System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual,
publicação GMC-RM001.
– Consulte Dimensões do produto em página 5 para as localizações dos furos de
montagem.
• Conecte o módulo shunt usando os torquímetros M10 (3/8 pol.).
• Substitua a tampa ventilada.

Requisitos de espaço (módulos shunt)
As dimensões estão em mm (pol.).
Tampa removível

610 (24)
Vista lateral

5/16 pol. Parafusos
sextavados
152
(6.0)

152
(6.0)

152
(6.0)
Módulos shunt 2198-R014, 2198-R031
e 2198-R127 (vista frontal)

5/16 pol.
Parafusos sextavados

ATENÇÃO: Para obter o desempenho total destes módulos shunt passivos cód. cat. 2198, o shunt
deve ser montado fora do painel do inversor com a tampa removível voltada para cima.

Consulte o Servo-drives Kinetix 5700 Manual do Usuário, publicação 2198-UM002, para obter
informações adicionais sobre a instalação do sistema de acionamento.
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Instale o resistor shunt 2198-R004
Observe estas diretrizes para instalar o código de catálogo 2198-R004:
• Monte o resistor shunt dentro do gabinete do sistema de acionamento e diretamente no
subpainel.
– Veja a figura abaixo para saber os requisitos de espaço livre e as dimensões do produto
em página 6 para localização dos furos de montagem.
– Prenda o gabinete do shunt para reduzir os efeitos de interferência eletromagnética
(EMI). Para mais informações sobre a redução de ruído elétrico, consulte o
System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, publicação
GMC-RM001.
• Conecte o módulo shunt usando os torquímetros M5 (nº 10).

Requisitos de espaço (resistor shunt)

Gabinete interior
do subpainel

As dimensões estão em mm (pol.).

Gabinete interior
do subpainel

152 (6.0)

Furos de Montagem Ø (2)
5,6 (7/32)
Ferramentas de Montagem M5
(nº 10)

Resistor shunt 2198-R004
(montado no subpainel)

76
(3.0)

76
(3.0)

76
(3.0)
Vista frontal
do subpainel

Vista lateral
do subpainel

76 (3.0)

ATENÇÃO: Para obter desempenho total, o resistor shunt 2198-R004 deve ser montado
verticalmente dentro do painel do inversor.
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ATENÇÃO: Não toque no resistor durante a operação. Este resistor shunt não tem dispositivo de
proteção térmica e a temperatura da superfície pode alcançar até 385 °C (725 °F). Não instale o
resistor próximo de material inflamável. Qualquer componente montado próximo a esse resistor
shunt passivo pode ser diretamente afetado e pode criar uma condição de superaquecimento para
esse componente. Também recomendamos que você instale o resistor shunt de uma maneira que
impeça o contato do usuário.

Dimensões do produto
Essas dimensões se aplicam a unidades com um gabinete.

Código de catálogo 2198-R014, 2198-R031 e 2198-R127
Vista frontal

Vista lateral esquerda
F

C

Tampa
removível

5/16 pol. Parafusos sextavados

E

5/16 pol.
Parafusos
sextavados

D

G
Recorte do eletroduto Ø (5)
12,7 (0,5)

Vista superior (capa removida)

As dimensões estão em mm (pol.).

B
Furos de montagem Ø (4)
11,1 (7/16)

A
Código de
catálogo

A

B

C

D

2198-R014

445 (17,5)

191 (7,5)

492 (19,38)

483 (19,0)

E

F

G

254 (10,0)

251 (9,88)

406 (16,0)

403 (15,88)

330 (13,0)

327 (12,88)

178 (7,0)
2198-R031

635 (25,0)

343 (13,5)

683 (26,88)

673 (26,5)

2198-R127

673 (26,5)

267 (10,5)

721 (28,38)

711 (28,0)

305 (12,0)
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Estas dimensões aplicam-se ao código de catálogo 2198-R004 (unidades sem gabinete).

Código de catálogo 2198-R004
305 (12.0)

As dimensões estão em mm (pol.).

292 (11.5)
38.1 (1.5)

Vista do topo
Furos de montagem Ø (2)
5,6 (7/32)

76.2
(3.0)

Cabos para alta temperatura de
457 mm (18 pol.) 450 °C (842 °F)

Vista lateral

Requisitos de fiação (unidades com gabinetes)
Siga estas etapas para conectar a fiação do shunt em unidades com gabinetes (códigos de catálogo
2198-R014, 2198-R031 e 2198-R127).
1. Remova a tampa lateral esquerda removendo os quatro parafusos hexagonais de 5/16 pol.
2. Remova um recorte conveniente do eletroduto para passar as conexões do shunt.
3. Conecte a fiação de alta temperatura do servo-drive aos terminais R1 e R2.
ATENÇÃO: Para evitar danos à fiação do shunt, use cabo para alta temperatura classe
1000 V em eletroduto separado da fiação de controle. O National Electrical Code e os
códigos elétricos locais têm precedência sobre os valores e métodos fornecidos.
Aplique um torque de 2,3 N•m (20 lb•pol.) aos terminais R1 e R2.
4. Conecte a entrada do termostato da E/S do inversor aos conectores de garfo do
termostato.
5. Conecte o terminal de terra (verde) à barra de terra do gabinete.
Aplique torque de 2,3 N•m (20 lb•pol) no terminal de terra.
6. Recoloque a tampa lateral esquerda.
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Código de catálogo 2198-R014, 2198-R031 e 2198-R127
Termostato de 6,35 mm (0,25 pol.) Conexões de garfo

Para acionar o
conector shunt

R1
R2
Terminal de terra
Barra de terra do gabinete

ATENÇÃO: Para evitar danos aos cabos e aliviar a tensão das conexões do shunt, é necessário
adicionar um grampo no recorte do eletroduto para prender os cabos.

Requisitos de fiação (unidades sem gabinetes)
O resistor shunt 2198-R004 conecta-se diretamente ao servo-drive.

Código de catálogo 2198-R004
Para acionar o conector shunt

Vista lateral

Especificações do módulo shunt
Resistência

Energia contínua

Peso, aprox



W

kg (lb)

2198-R004

33

400

1,8 (4,0)

2198-R014

9,4

1400

9,1 (20)

33

3100

16,8 (37)

13

12,700

22,2 (49)

Código de catálogo

2198-R031
2198-R127

(1)

(1) Este produto apresenta um perigo no içamento. Para evitar ferimento pessoal, tenha cuidado ao içar o produto.

Consulte Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publicação KNX-TD003, para
combinações de resistor shunt e inversor. Use o software Motion Analyzer para avaliar a seleção
do resistor shunt. O software Motion Analyzer usa seu perfil de movimento e requisitos de carga
para determinar as necessidades de regeneração. Baixe o software Motion Analyzer em
https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/.
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Recursos adicionais
Esses documentos contêm informações adicionais referentes a produtos relacionados da
Rockwell Automation.
Recurso

Descrição

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

Fornece informações sobre a instalação, configuração, partida
e localização de falhas do sistema de servo-drives
Kinetix 5700.

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

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

Ferramenta de seleção e dimensionamento do Motion Analyzer
https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/

Fornece uma ferramenta de dimensionamento de aplicação
de movimento abrangente usada para análise, otimização,
seleção e validação do seu sistema de controle de movimento
Kinetix.

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.
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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-supportnow.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/literature-library/
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_-ene.pdf.

A Rockwell Automation mantém informações atuais ambientais do produto em seu site em
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, Kinetix, Rockwell Automation e Rockwell Software são marcas registradas da Rockwell Automation, Inc.
As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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