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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Resumo das alterações
Esse manual contém informações novas e atualizadas.

Sobre esta publicação
Uma troca no fornecedor de atuadores e acessórios do cilindro elétrico afetaram os cilindros 
elétricos MP-Series™. Os cilindros elétricos MPAR-B1xxx e MPAR-B2xxx (série C) e o 
MPAR-B3xxx (série B) refletem a mudança.

Consulte as Instruções de instalação dos cilindros elétricos MP-Series (séries A e B), 
MPAR-IN003, para obter informações relacionadas aos cilindros elétricos MPAR-B1xxx e 
MPAR-B2xxx (série A) e MPAR-B3xxx (série B).

Tópico Página

Instruções atualizadas de instalação para as séries B e C.
Em todo o 
manual

Adicionado Configurar seu cilindro elétrico com um servo-drive Kinetix 5500, 
5700 ou 6500, 

30

Adicionado Ajustar seu cilindro elétrico com um servo-drive Kinetix 6500, 5500 
ou 5700, 

32

Os diagramas de interconexão foram relocalizados para os manuais de usuário 
individuais do servo-drive.

–
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Explicação do código de catálogo 
Os códigos de catálogo consistem de vários caracteres, cada um deles identificando uma 
determinada versão ou opção para aquele componente. Utilize esta explicação de catálogo para 
compreender a configuração de seu atuador.

Montagem do motor (1)

A = Axial (em linha)

B = Superior (paralelo)

D = à Esquerda (paralelo)

E = à Direita (paralelo) 

Freio de retenção (1)

2 = Sem freio

4 = Freio de 24 Vcc

Realimentação (1)

M = encoder multivoltas de alta resolução absoluta, apenas tamanho de frame 63

V = encoder multivoltas de alta resolução absoluta, apenas tamanho de frame 32 e 40

Terminal de chave/parafuso mecânico, tipo de motor 
B = 3,0 mm/rev (0,118 pol./rev)

C = 5,0 mm/rev (0,197 pol./rev)

E = 10,0 mm/rev (0,394 pol./rev)

F = 12,7 mm/rev (0,50 pol./rev)

H = 20,0 mm/rev (0,787 pol./rev)

Comprimento do curso da haste
100 = 100 mm (3,94 pol.)

200 = 200 mm (7,87 pol.)

300 = 300 mm (11,81 pol.)

400 = 400 mm (15,75 pol.)

600 = 600 mm (23,62 pol.)

800 = 800 mm (27,56 pol.)

Tamanho de frame do atuador
1 = 32

2 = 40

3 = 63

Classe de tensão
A = 200 V

B = 400 V

X = Peça de reposição do cilindro do atuador (consulte Cilindro do atuador em Página 44 

para obter exemplos de pedidos)

Tipo de atuador
AR = haste do atuador

Código de catálogo
MP = série MP

(1) Este campo não se aplica às peças de reposição do cilindro atuador.

MP AR - xx  xxx  x - x x x

MP AR - xx xxxxxx

Número do item acessório
Tipo de acessório
NA = acessório de montagem axial (em linha)

NP = acessório de montagem em paralelo

NE = acessório de ponta da haste

Tipo de atuador
AR = haste do atuador

Código de catálogo
MP = acessório de atuador MP Series
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Sobre os cilindros elétricos MP-Series
Os cilindros elétricos MP-Series apresentam encoders multivoltas de alta resolução e estão 
disponíveis com freios de 24 Vcc. O motor MP-Series gira um acionamento de rosca esférica que 
converte o movimento rotativo em movimento linear. Esse movimento linear resulta na extensão 
e na retração da haste do pistão a partir do invólucro do cilindro elétrico

Os cilindros elétricos MP-Series foram projetados para um posicionamento exato em altas 
velocidades.

IMPORTANTE Os cilindros elétricos MP-A/Bxxxxx-x2x não possuem frenagem. Quando não há torque de entrada, a 

haste do pistão pode ser movida livremente. Você pode conseguir o autotravamento de seu sistema 

de movimento utilizando motores com frenagem integrada ou com alto torque de autofrenagem.

Item Descrição

1 Conector da alimentação

2 Conector de realimentação

3 Motor MP-Series

4 Parafusos de montagem do motor

5 Cilindro do atuador

6 Porta do respirador

7 Parafusos de aperto ocos com roscas internas

8 Haste do pistão 

9 Chave de boca para compensar o torque sobre a haste do pistão

10 Furos de montagem de acessórios 

8

7 (x4)

5

9

6

4 (x4)

1

3

Cilindro elétrico MP Series 

MPAR-A1100E-V2A 

2

Cilindro elétrico MP Series MPAR-A1100E-V2B

10 (x4)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
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.

1. Remova a folha de polietileno e o papelão da embalagem.

Os materiais da embalagem são recicláveis, exceto o papel oleado (que é resíduo).

2. Remova o cilindro elétrico cuidadosamente do seu contêiner de transporte.

Considere o peso do cilindro elétrico. Dependendo do design, o cilindro elétrico pode 
pesar até 20,6 kg (45,4 lb).

3. Inspecione visualmente o cilindro elétrico em busca de danos.

4. Examine a carcaça, o eixo do pistão e os parafusos ocos do cilindro elétrico em busca de 
anomalias.

5. Notifique imediatamente a transportadora sobre danos de transporte.

Planejamento da sua instalação
Consulte o Kinetix® Motion Control Selection Guide, publicação KNX-SG001, para obter as 
especificações e os produtos adicionais mencionados nesta seção:

• Este produto somente pode ser operado em conformidade com as regulamentações de 
segurança relevantes se os limites máximos de carga forem observados.

• Se estiver montando o cilindro elétrico em uma posição vertical ou inclinada, inclua 
medidas de segurança que controlem a carga de trabalho se a porca de eixo falhar.

• Ambientes corrosivos reduzem a vida útil dos cilindros elétricos.

ATENÇÃO: Não tente abrir e modificar o cilindro elétrico exceto para alterar a orientação 

do conector do motor conforme descrito em Página 12. Somente um empregado 

qualificado da Allen-Bradley® pode efetuar serviços no funcionamento interno do 

cilindro elétrico ou do motor. A falta de observação destes procedimentos de segurança 

pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.

ATENÇÃO: O cilindro-elétrico não se destina a ser utilizado em aplicações onde ocorram 

cargas laterais. As cargas devem guiadas e apoiadas. Carga alinhada com a linha de 

movimento da haste do pistão. 

Cargas laterais reduzirão a vida útil do cilindro-elétrico.

ATENÇÃO: Massas não controladas que estejam em movimento podem causar 

ferimentos ou danificar a propriedade. Se houver uma quebra da porca de eixo dentro 

do cilindro do atuador devido ao desgaste, a massa de trabalho cairá. 

Verifique se são necessárias medidas de segurança adicionais para evitar danos caso a 

porca de eixo quebre.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
• Dependendo da carga de trabalho, a haste do pistão encurvará. Consulte as 
especificações de deflexão da haste do pistão em Kinetix Linear Motion Specifications 
Technical Data, publicação KNX-TD002.

• Kits de realimentação do motor, realimentação auxiliar e de conector de E/S não estão 
inclusos, mas podem ser adquiridos separadamente.

• Estão disponíveis cabos de realimentação e alimentação feitos na fábrica nos 
comprimentos padrão de cabo. Eles proporcionam vedação ambiental e terminação 
blindada. Entre em contato com seu Allen-Bradley escritório de vendas ou consulte o 
guia de seleção para cabos.

Cilindros elétricos com opção de freio
A opção de freio neste servo-motor é um freio de retenção com mola que libera quando a tensão é 
aplicada à bobina do freio. É necessária uma fonte de alimentação em separado para desengatar o 
freio. Um controlador de servo-motor ou um controle manual do operador podem aplicar a fonte 
de alimentação.

Se a alimentação principal do sistema cair os freios de retenção podem suportar o uso ocasional 
como freios de parada. Entretanto, a folga mecânica rotacional que é criada pode potencialmente 
danificar o sistema, aumentar o desgaste do freio e reduzir sua vida útil.

Um cilindro elétrico sem alimentação exigirá um freio para manter sua posição se a força no 
atuador ultrapassar a força contrária de impulso listada em Kinetix Linear Motion Specifications 
Technical Data, publicação KNX-TD002.

Um freio pode ser utilizado para evitar que o atuador recue, normalmente em aplicações na 
vertical. Um freio pode ser utilizado por razões de segurança ou para manter a posição do atuador 
quando este estiver desligado para economia de energia

IMPORTANTE Os freios de retenção não são projetados para parar a rotação do eixo do motor nem se 

destinam a serem utilizados como um dispositivo de segurança. Eles são projetados para 

manter o eixo do motor a 0 RPM até o torque nominal de retenção de frenagem.

O método recomendado para evitar a rotação do eixo do motor é um processo de quatro etapas: 

1. Comandar o servo-drive para 0 RPM.
2. Verificar que o motor esteja a 0 RPM.
3. Acionar o freio.
4. Desativar o acionamento.

Desativar o acionamento remove o potencial de desgaste do freio que as oscilações do eixo 

causam quando você tem um sistema servo mal sintonizado.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Prevenção de ruído elétrico
A interferência eletromagnética (EMI), chamada comumente de ruído elétrico, pode reduzir o 
desempenho do motor. Técnicas eficientes para agir contra a interferência eletromagnética 
incluem a filtragem da alimentação CA, o uso de cabos blindados, a separação dos cabos de sinal 
da fiação de potência, e a prática de boas técnicas de aterramento.

Siga estas orientações para evitar os efeitos do EMI:

• Isole os transformadores de energia ou instale filtros de linha em todas as linhas de 
alimentação de entrada CA.

• Separe fisicamente os cabos de sinal dos cabos do motor e da fiação da alimentação. Não 
passe os cabos de sinal com os cabos do motor e de alimentação nem cubra as aberturas 
de ventilação dos servo-drives.

• Aterre todo o equipamento usando um sistema de aterramento paralelo de ponto simples 
que emprega barramentos de terra ou malhas grandes. Se necessário, use técnicas 
adicionais de redução de ruído elétrico para reduzir a EMI em ambientes com ruído.

Consulte o System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, publicação 
GMC-RM001, para informações adicionais sobre redução da EMI.

Montar e passar os cabos
O roteamento inteligente dos cabos e a construção cuidadosa deles aprimora a compatibilidade 
eletromagnética do sistema (EMC).

Siga estes passos para montar e instalar os cabos.

1. Mantenha o comprimento dos cabos tão curtos quanto fisicamente possível.

2. Passe os cabos de sinal (encoder, serial, analógico) distantes dos cabos e motor e de 
alimentação.

3. Separe os cabos no mínimo por 0,3 m (1 pé) a cada 9 m (30 pés) de passagem em 
paralelo.

4. Aterre ambas as pontas da blindagem do cabo do encoder e torça os pares do fio de sinal 
ara evitar interferência eletromagnética (EMI) de outros equipamentos.

ATENÇÃO: Se a blindagem não estiver aterrada, pode haver presença de alta tensão na blindagem 

do cabo de alimentação. Certifique-se de que exista uma conexão a terra em todas as blindagens 

de cabo de alimentação.

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em ferimentos pessoais ou 

danos ao equipamento. 
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Instalar o cilindro elétrico
A instalação deve estar em conformidade com todas as regulamentações locais e com as práticas 
de uso e instalação de equipamentos que promovam a compatibilidade eletromagnética e a 
segurança

Siga estes passos para instalar o cilindro elétrico.

1. Deixe espaços suficientes na área do cilindro elétrico para que ele permaneça dentro de 
sua faixa de temperatura em operação especificada.

Consulte Especificações em Página 44 para saber a faixa de temperatura operacional. 
Não encerre o cilindro elétrico a menos que seja soprado ar no mesmo para resfriamento. 
Mantenha distante do cilindro elétrico os dispositivos que produzam calor.

2. Certifique-se de que a superfície de montagem suporta o cilindro elétrico de forma 
uniforme, de modo que este esteja livre de estresse mecânico e distorção.

ATENÇÃO: Cilindros elétricos desmontados, acoplamentos mecânicos desconectados e cabos 

desconectados são perigosos se a alimentação for utilizada.

Identifique corretamente os equipamentos desmontados (com etiquetas) e o acesso de restrição 

de energia elétrica (travados). 

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em ferimentos pessoais.

ATENÇÃO: Verifique se os cabos estão instalados e presos para impedir uma tensão desigual ou 

uma flexão nos conectores do cabo.

Força lateral excessiva e irregular no conector do cabo pode causar que o selo ambiental do 

conector abra e feche à medida que o cabo flexiona.

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em danos ao motor do cilindro 

elétrico e seus componentes. 

ATENÇÃO: Podem ocorrer danos nos mancais do cilindro elétrico e no dispositivo de realimentação 

se a haste do pistão sofrer um impacto forte durante a instalação. Não bata na haste do pistão com 

ferramentas durante a instalação ou a remoção.

Não tente girar a haste do pistão durante a instalação. Se a haste do pistão girar, o mecanismo que 

permite que o cilindro elétrico se estenda e retraia será quebrado.

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em danos ao cilindro elétrico e 

seus componentes.

IMPORTANTE Posicione o cilindro elétrico de modo que todas as partes operacionais estejam 

acessíveis e a porta do respiro não esteja coberta.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
A uniformidade da superfície deve ser de 0,2 mm (0,008 pol.).

3. Conecte os acessórios de montagem no cilindro elétrico; consulte Acessórios em 
Página 41.

Aperte uniformemente os parafusos de fixação.

4. Conecte os acessórios da ponta da haste e a carga de trabalho.

Certifique-se que o centro de gravidade da carga de trabalho esteja centralizado na haste 
do pistão.

Utilize duas chaves ao prender um acessório de ponta da haste ou a carga de trabalho na 
haste do pistão. Use uma chave para apertar a porca de montagem ou o acessório da ponta 
da haste e a outra na haste do pistão para neutralizar o torque aplicado. Certifique-se de 
que o torque não seja aplicado à haste do pistão e de que esta não gire.

ATENÇÃO: Não modifique o ajuste dos parafusos e dos pinos roscados.

Não prenda o cilindro elétrico só pela tampa frontal quando utilizado com altas cargas.

Uma tensão de tração pesada pode fazer com que os parafusos da tampa se soltem.

Atributo Frame 32 Frame 40 Frame 63

Rosca interna dos parafusos da 
tampa

M6 M6 M8

Torque máx. (1)

(1) Salvo indicação em contrário, o valor de torque tem uma tolerância de ±20%.

5 N•m
(3,69 lb•pé) 

5 N•m
(3,69 lb•pé)

9 N•m
(5,90 lb•pé)

ATENÇÃO: Podem ocorrer danos nos mancais do cilindro elétrico e no dispositivo de 

realimentação se a haste do pistão sofrer um forte impacto durante a instalação. Não 

bata na haste do pistão com ferramentas durante a instalação ou a remoção.

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em danos ao cilindro 

elétrico e seus componentes. 

IMPORTANTE Não torça ou gire a haste do pistão. Se a haste do pistão for girada, será perdida a 

posição absoluta do cilindro elétrico e a posição inicial absoluta deverá ser 

reestabelecida.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Se estiver utilizando um kit de montagem de munhão, código de catálogo MPAR-
NA1635xx, consulte Página 43 para obter os valores de torque.

Se estiver utilizando um acessório de guia da haste, código de catálogo MPAR-NE34xxx 
ou MPAR-NE150xxx, ajuste as guias da carga de trabalho e o cilindro elétrico de modo 
que estejam exatamente paralelos. Esse alinhamento evita o desgaste excessivo da guia.

Montar o cilindro elétrico

1. Use fixadores de aço inoxidável para montar o cilindro elétrico em sua aplicação.

2. Conecte os cabos de alimentação e realimentação após o cilindro elétrico estar montado e 
utilize uma malha de gotejamento para manter os líquidos afastados dos conectores.

Tamanho de frame Rosca da haste do pistão Largura das chaves fixas

32 M10 x 1,25 10 mm

40 M12 x 1,25 13 mm

63 M16 x 1,5 17 mm

ATENÇÃO: Não gire a haste do pistão durante a instalação. Se a 

haste do pistão girar, o mecanismo que permite que o cilindro 

elétrico se estenda e retraia será quebrado. 

Use duas chaves fixas para instalar a carga de trabalho.

A falta de observação destas precauções de segurança pode 

resultar em danos ao cilindro elétrico e seus componentes.

PERIGO DE QUEIMADURA: As superfícies externas do motor podem atingir 

temperaturas elevadas, 65 °C (149 °F), durante a operação do cilindro elétrico. Tome 

precauções para evitar o contato acidental com as superfícies quentes. A falta de 

observação destas precauções de segurança pode resultar em ferimentos pessoais.

ATENÇÃO: Considere a temperatura superficial do cilindro elétrico quando selecionar 

os cabos e conexões compatíveis com o motor. A falta de observação dessas precauções 

de segurança pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.

ATENÇÃO: Os conectores com guia devem ser alinhados corretamente e apertados 

manualmente no número recomendado de voltas. 

A necessidade de força excessiva (tal como o uso de ferramentas para assentar 

completamente os conectores) indica o alinhamento incorreto do conector.

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em danos ao motor 

e cabo, e seus componentes.

Chave fixa
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Conectar os cabos do motor
Siga estes passos para conectar os cabos de alimentação e realimentação após o cilindro-elétrico 
estar montado.

1. Alinhe cuidadosamente cada conector de cabo com o conector respectivo do motor 
conforme mostrado no diagrama seguinte.

2. Assente totalmente o conector de realimentação e o conector de frenagem/alimentação e 
aperte manualmente o anel em um quarto de volta.

ATENÇÃO: Considere a cilindro-elétricotemperatura superficial quando selecionar os cabos e 

conexões compatíveis com o motor.

A falta de observação dessas precauções de segurança pode resultar em ferimentos pessoais ou 

danos ao equipamento.

ATENÇÃO: Os conectores com guia devem ser alinhados corretamente e apertados 

manualmente no número recomendado de voltas.

A necessidade de força excessiva (tal como o uso de ferramentas para assentar 

completamente os conectores) indica o alinhamento incorreto do conector.

A falta de observação dessas precauções de segurança pode resultar em danos ao 

equipamento.

IMPORTANTE Remova o O-ring do conector do motor.

ATENÇÃO: Verifique se os cabos estão instalados e presos para impedir uma tensão 

desigual ou uma flexão nos conectores do cabo. Força lateral excessiva e irregular no 

conector do cabo pode causar que o selo ambiental do conector abra e feche à medida 

que o cabo flexiona. A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar 

em danos ao cilindro-elétricomotor e seus componentes.

Superfície plana
com logotipo em cima

A parte superior do conector é 

relativa à orientação do motor.

Conector de realimentação 

Malha de gotejamento 

Conector da alimentação

Superfície plana 
com logotipo em cima 
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
3. Para manter os líquidos afastados dos conectores, forme uma malha de gotejamento no 
cabo.

4. Verifique a continuidade e a funcionalidade dos sinais da chave térmica, TS+ e TS-.

Esses sinais são transmitidos através do cabo de realimentação que conecta o motor ao seu 
acionamento de controle.

Alteração da orientação do conector
É possível girar os invólucros do conector DIN circular em até 180° em qualquer direção.

Siga estes passos para girar os conectores DIN.

1. Instale e coloque completamente um cabo compatível no conector.

2. Segure o conector e o plugue do cabo pelos seus invólucros e gire-os lentamente para a 
parte de fora do motor.

Se necessário, repita esse passo para cada conector (realimentação ou alimentação/freio).

ATENÇÃO: É possível girar os conectores para uma posição fixa durante a instalação do cilindro 

elétrico e mantê-los naquela posição sem ajustes adicionais. Limite rigorosamente as forças 

aplicadas e o número de vezes que o conector é girado para garantir que os conectores atendam 

aos requisitos da IP66 para a parte do motor do cilindro elétrico. 

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em danos ao motor e seus 

componentes.

ATENÇÃO: Aplique força apenas nos conectores; não aplique força no cabo. Não use 

ferramentas, como alicate ou alicate de pressão, para ajudar com a rotação do conector. 

A falta de observação destas precauções de segurança pode resultar em ferimentos 

pessoais ou danos ao equipamento.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Dimensões do cilindro elétrico MP Series (configuração em linha, frame 32)

Cód. cat. do cilindro elétrico
L7(1)

mm (pol.)

(1) Se você está solicitando um atuador MPAR-x1xxxx-V4x com freio, adicione 36,1 mm (1,42 pol.) às dimensões L7 e LB.

LB (1)

mm (pol.)

LE (2)

mm (pol.)

(2) Se você está solicitando um atuador MPAR-x1xxxx-V4x com freio, adicione 33,4 mm (1,31 pol.) à dimensão LE.

MPAR-x1100B-V2A 445.7 (17.55)

126.5 (4.98) 52.4 (2.06)
MPAR-x1200B-V2A 545.7 (21.48)

MPAR-x1300B-V2A 645.7 (25.42)

MPAR-x1400B-V2A 745.7 (29.36)

MPAR-x1100E-V2A 470.7 (18.53)

151.5 (5.96) 77.2 (3.04)
MPAR-x1200E-V2A 570.7 (22.47)

MPAR-x1300E-V2A 670.7 (26.41)

MPAR-x1400E-V2A 770.7 (30.34)

Dimensões do cilindro elétrico MP Series (configuração em paralelo, frame 32) (1)

(1) Para a dimensão total dos cilindros elétricos em configuração paralela, utilize as 

dimensões em linha para um cilindro elétrico com o mesmo comprimento de 

lançamento da haste e as dimensões desta tabela.

Cód. cat. do cilindro elétrico
L71 
mm (pol.)

MPAR-x1100B-V2B/D/E 326.3 (12.8)

MPAR-x1200B-V2B/D/E 426.3 (16.8)

MPAR-x1300B-V2B/D/E 526.3 (20.7)

MPAR-x1400B-V2B/D/E 626.3 (24.6)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Os motores são projetados com dimensões métricas. As dimensões em polegadas são conversões 
aproximadas de milímetros. Dimensões sem tolerância servem apenas para referência.

Dimensões do cilindro elétrico MP Series (em linha, frame 40)

Cód. cat. do 
cilindro elétrico

L7 (1)

mm (pol.)

LB (1)

mm (pol.)

LE (2)

mm (pol.)

P
mm (pol.)

AD
mm (pol.)

HD
mm (pol.)

MPAR-x2100C-V2A 501.2 (19.73)

151.5
(5.96)

77.2
(3.04)

55.0
(2.17)

66.5
(2.62)

94.0
(3.70)

MPAR-x2200C-V2A 601.2 (23.67)

MPAR-x2300C-V2A 701.2 (27.61)

MPAR-x2400C-V2A 801.2 (31.54)

MPAR-x2600C-V2A 1001.2 (39.42)

MPAR-x2100F-V2A 489.8 (19.28)

140.1
(5.52)

65.1
(2.56)

70.0
(2.76)

74.0
(2.91)

109.0
(4.29)

MPAR-x2200F-V2A 589.8 (23.22)

MPAR-x2300F-V2A 689.8 (27.16)

MPAR-x2400F-V2A 789.8 (31.09)

MPAR-x2600F-V2A 989.8 (38.97)

(1) Se você está solicitando um atuador MPAR-x2xxxC-V4x com freio, adicione 36,1 mm (1,42 pol.) às dimensões L7 e LB.

Se você está solicitando um atuador MPAR-x2xxxF-V4x com freio, adicione 39,0 mm (1,54 pol.) às dimensões L7 e LB.

(2) Se você está solicitando um atuador MPAR-x2xxxC-V4x com freio, adicione 33,4 mm (1,31 pol.) a dimensão LE.

Se você está solicitando um atuador MPAR-x2xxxF-V4x com freio, adicione 24,7 mm (0,97 pol.) à dimensão LE.

Dimensões do cilindro elétrico MP Series (em paralelo, frame 40) (1)

Cód. cat. do 
cilindro elétrico

L71
mm (pol.)

LC
mm (pol.)

HC
mm (pol.)

C (2) 
mm (pol.)

CG 
mm (pol.)

PW
mm (pol.)

MPAR-x2100C-V2B/D/E 356.8 (14.05)

56.3
(2.22)

157.0
(6.18)

90.0
(3.54)

27.0
(1.06)

60.0
(2.36)

MPAR-x2200C-V2B/D/E 456.8 (17.98)

MPAR-x2300C-V2B/D/E 556.8 (21.92)

MPAR-x2400C-V2B/D/E 656.8 (25.86)

MPAR-x2600C-V2B/D/E 856.8 (33.73)

MPAR-x2100F-V2B/D/E 369.8 (14.56)

69.3
(2.73)

188.5
(7.42)

100.0
(3.94)

38.0
(1.50)

86.0
(3.39)

MPAR-x2200F-V2B/D/E 469.8 (18.50)

MPAR-x2300F-V2B/D/E 569.8 (22.43)

MPAR-x2400F-V2B/D/E 669.8 (26.37)

MPAR-x2600F-V2B/D/E 356.8 (14.05)

(1) Para as dimensões completas dos cilindros elétricos em configuração paralela, utilize as dimensões em linha para um cilindro elétrico 

com o mesmo comprimento de lançamento da haste e as dimensões desta tabela.

(2) A tolerância para estas dimensões é de ±1,0 mm (±0,04 pol.).
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Dimensões do cilindro elétrico MP Series (em linha, frame 63)

Cód. cat. do 
cilindro elétrico

L7 (1)

mm (pol.)

(1) Se você está solicitando um atuador MPAR-x3xxxE-M4x com freio, adicione 34,5 mm (1,36 pol.) às dimensões L7 e LB.

Se você está solicitando um atuador MPAR-x3xxxH-M4x com freio, adicione 48,5 mm (1,91 pol.) às dimensões L7 e LB.

LB (1)

mm (pol.)

LE (2)

mm (pol.)

(2) Se você está solicitando um atuador MPAR-x3xxxE-M4x com freio, adicione 34,5 mm (1,36 pol.) à dimensão LE.

Se você está solicitando um atuador MPAR-x3xxxH-M4x com freio, adicione 48,5 mm (1,91 pol.) à dimensão LE.

P
mm (pol.)

AD
mm (pol.)

HD
mm (pol.)

MPAR-x3100E-M2A 595.9 (23.46)

178.8

(7.04)

121.5

(4.78)

89.4

(3.52)

80.9

(3.19)

125.7

(4.95)

MPAR-x3200E-M2A 695.9 (27.40)

MPAR-x3300E-M2A 795.9 (31.33)

MPAR-x3400E-M2A 895.9 (35.27)

MPAR-x3600E-M2A 1095.9 (43.15)

MPAR-x3800E-M2A 1295.9 (51.02)

MPAR-x3100H-M2A 574.8 (22.63)

149.8

(5.90)

92.5

(3.64)

98.3

(3.87)

83.9

(3.30)

132.8

(5.23)

MPAR-x3200H-M2A 674.8 (26.57)

MPAR-x3300H-M2A 774.8 (30.50)

MPAR-x3400H-M2A 874.8 (34.44)

MPAR-x3600H-M2A 1074.8 (42.31)

MPAR-x3800H-M2A 1274.8 (50.19)

Dimensões do cilindro elétrico MP Series (em paralelo, frame 63)

Cód. cat. do 
cilindro elétrico

L71
mm (pol.)

MPAR-x3100x-M2B/D/E 428.3 (16.86)

MPAR-x3200x-M2B/D/E 528.3 (20.80)

MPAR-x3300x-M2B/D/E 628.3 (24.74)

MPAR-x3400x-M2B/D/E 728.3 (28.67)

MPAR-x3600x-M2B/D/E 928.3 (36.55)

MPAR-x3800x-M2B/D/E 1128.3 (44.42)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Dados de conectores
Esta tabela lista as descrições de sinal para os pinos do conector de realimentação, alimentação e 
freio no cilindro elétrico.

Realimentação Potência e freio

Pino

Nome do sinal 
MPAR-Axxxxx 
(categoria de 
200 V)

Nome do sinal 
MPAR-Bxxxxx 
(categoria de 
400 V)

Pino Nome do sinal

1 Sin+ Sin+ A Fase U (1)

(1) Os pinos de alimentação A, B, C e D podem estar rotulados como U, V, W e GND, respectivamente. Os pinos F 

e G da frenagem podem estar rotulados como + e -, respectivamente. Os pinos reservados E e H podem 

estar numerados como 1 ou 2. 

2 Sin- Sin- B Fase V (1)

3 Cos+ Cos+ C Fase W (1)

4 Cos- Cos- D Terra (1)

5 Data+ Data+ E Reservado (1)

6 Data- Data- F MBRK+ (1) (2)

(2) Freio+ e Freio- estão disponíveis apenas em cilindros elétricos com freio.

7
Reservado

Reservado

G MBRK- (1) (2)

8 H
Reservado

9 +5V DC L

10 Comum
Carcaça

Blindagem do 
cabo e GND11

Reservado
+9V DC

12 Comum 

13 TS+ TS+

14 TS- TS-

15

Reservado Reservado16

17

Carcaça Blindagem Blindagem

ATENÇÃO: Verifique se os cabos estão instalados e presos para impedir uma tensão desigual ou 

uma flexão no conector. Força lateral excessiva e irregular no conector do cabo pode causar 

danos no invólucro e nos contatos à medida que o cabo flexiona. A falta de observação destas 

precauções de segurança pode resultar em danos ao motor e seus componentes.

A

CB

D

EHL
F
G

Intercontec P/N 

BEDC0091NN00000217000

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10
11 12

13

1415

16

17

Intercontec P/N

AEDC113NN00000222000
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Cabos correspondentes

Comissionamento
Esta seção proporciona orientações para utilizar a aplicação Studio 5000 Logix Designer® para 
configurar seu sistema de servo-drive de cilindro-elétrico.

Configurar seu cilindro elétrico
Configure o cilindro-elétrico utilizando as configurações básicas de parâmetros descritas nesta 
seção. Utilize o procedimento adequado para seu eixo de movimento

Conector Tipo de cabo Cód. cat. do cabo

Realimentação

Pré-moldado
2090-CFBM7DF-CEAAxx (padrão) ou

2090-CFBM7DF-CEAFxx (flex contínuo)

Terminal flutuante
2090-CFBM7DF-CEAAxx (padrão) ou

2090-CFBM7DF-CEAFxx (flex contínuo)

Alimentação

Com cabos de freio
2090-CPBM7DF-xxAAxx (padrão) ou

2090-CPBM7DF-xxAFxx (flex contínuo)

Sem cabos de freio
2090-CPBM7DF-xxAAxx (padrão) ou

2090-CPBM7DF-xxAFxx (flex contínuo)

acionamento Consulte:

Kinetix 350
 2000
 6000
 6200

Configurar seu cilindro elétrico e o servo-drive Kinetix 350, 2000, 6000 ou 6200  na página 21 e 
Ajustar seu cilindro elétrico e o servo-drive Kinetix 350, 2000, 6000 ou 6200 em Página 27.

Kinetix 5500
 5700
 6500

Configurar seu cilindro elétrico com um servo-drive Kinetix 5500, 5700 ou 6500  na página 30 e 
Ajustar seu cilindro elétrico com um servo-drive Kinetix 6500, 5500 ou 5700  na página 32

Ultra™ 3000 Configurar seus cilindros elétricos com o software Ultraware em Página 34.

Kinetix 300 Configurar o inversor Kinetix 300 para cilindros elétricos em Página 35

ATENÇÃO: As partes que se movem podem causar ferimentos. Antes de colocar o cilindro elétrico 

em funcionamento, certifique-se de que todos os componentes estejam seguros e as salvaguardas 

estejam instaladas para evitar acesso ao caminho da máquina em movimento.

As salvaguardas devem evitar o acesso ao cilindro elétrico até que todo o movimento tenha parado.

Verifique que o cilindro elétrico esteja livre de materiais estranhos e de ferramentas. Objetos 

atingidos pela haste do pistão em movimento podem se tornar projéteis que podem causar 

ferimentos pessoais ou danificar equipamentos.

IMPORTANTE É sua responsabilidade verificar que o sistema de controle do servo controle com segurança o 

cilindro elétrico em relação à força, à aceleração e à velocidade máximas.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Configurar seu cilindro elétrico e o servo-drive Kinetix 350, 2000, 6000 ou 6200
Este procedimento presume que o cilindro-elétrico e o servo-drive Kinetix 350, Kinetix 2000, 
Kinetix 6000 ou Kinetix 6200 estejam instalados e cabeados como um eixo do sistema de 
movimento.

Para configurar o acionamento para seu cilindro-elétrico, faça o seguinte.

1. Informe estes parâmetros nas guia Axis Properties da aplicação Logix Designer para o 
cilindro elétrico.

ATENÇÃO: Configurações de parâmetro incorretas podem resultar em movimento descontrolado 

com potencial de danos ao cilindro elétrico.

Se iniciado um comando de movimento em um cilindro elétrico com configuração de modo de 

Posição incorreto, pode ser danificado o cilindro elétrico e a máquina na qual ele estiver instalado.

Guia Axis 
Properties

Parâmetro Entrada/Seleção

Acionamento/
Motor

Código de 
catálogo do 
motor

Selecione um da lista

MPAR-A1xxxB-V2x
MPAR-A1xxxB-V4x
MPAR-A1xxxE-V2x
MPAR-A1xxxE-V4x
MPAR-A2xxxC-V2x
MPAR-A2xxxC-V4x
MPAR-A2xxxF-V2x
MPAR-A2xxxF-V4x
MPAR-A3xxxE-M2x
MPAR-A3xxxE-M4x
MPAR-A3xxxH-M2x
MPAR-A3xxxH-M4x

MPAR-B1xxxB-V2x
MPAR-B1xxxB-V4x
MPAR-B1xxxE-V2x
MPAR-B1xxxE-V4x
MPAR-B2xxxC-V2x
MPAR-B2xxxC-V4x
MPAR-B2xxxF-V2x
MPAR-B2xxxF-V4x
MPAR-B3xxxE-M2x
MPAR-B3xxxE-M4x
MPAR-B3xxxH-M2x
MPAR-B3xxxH-M4x

Resolução do 
acionamento

200,000

Contagem do 
acionamento por

Rotação do Motor
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Guia Axis 
Properties

Parâmetro
Entrada/Seleção (com as configurações de unidade de distância 
aplicáveis)

Métrico Imperial

Conversion

Positioning Mode
Linear 
Caso ajuste Positioning Mode para Rotary pode ser danificado o cilindro 
elétrico ou a máquina devido ao posicionamento incorreto

Constante de conversão

66.666,667 contagem do 
acionamento/1,0 mm por

1.693.333,3 contagem do 
acionamento/1,0 pol. por

MPAR-x1xxxB-V2x
MPAR-x1xxxB-V4x

Constante de conversão

20.000 contagem do acionamento /
1,0 mm por

508.000 contagem do 
acionamento /1,0 pol. por

MPAR-x1xxxE-V2x
MPAR-x1xxxE-V4x
MPAR-x3xxxE-M2x
MPAR-x3xxxE-M4x

Constante de conversão

40.000 contagem do acionamento /
1,0 mm por

1.016.000 contagem do 
acionamento /1,0 pol. por

MPAR-x2xxxC-V2x
MPAR-x2xxxC-V4x

Constante de conversão

15.748,0315 contagem do 
acionamento /1,0 mm por

400.000 contagem do 
acionamento /1,0 pol. por

MPAR-x2xxxF-V2x
MPAR-x2xxxF-V4x

Constante de conversão

10.000 contagem do acionamento /
1,0 mm por

254.000 contagem do 
acionamento /1,0 pol. por

MPAR-x3xxxH-M2x
MPAR-x3xxxH-M4x
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
2. Clique na guia Homing.

3. Defina os parâmetros para homing absoluto ou para homing de nível de torque até o 
marcador conforme mostrado nesta tabela.

Dynamics

Velocidade máxima(1)

150 mm/s (padrão de 157,5 mm/s) 5,91 in/s (padrão de 6,20 pol./s)

MPAR-x1xxxB-xxx

500 mm/s (padrão de 525 mm/s) 19,68 in/s (padrão de 20,67 pol./s)

MPAR-x1xxxE-xxx

250 mm/s (padrão de 262,5 mm/s) 9,82 in/s (padrão de 10,33 pol./s)

MPAR-x2xxxC-xxx

640 mm/s (padrão de 672 mm/s) 24,61 in/s (padrão de 25,84 pol./s)

MPAR-x2xxxF-xxx

500 mm/s (padrão de 525 mm/s) 19,68 in/s (padrão de 20,67 pol./s)

MPAR-x3xxxE-xxx

1000 mm/s (padrão de 1050 mm/s) 41,34 in/s (padrão de 43,41 pol./s)

MPARx3xxxH-xxx

Maximum Acceleration (2) 6000 mm/s2 236,22 in/s2

Maximum Deceleration(2) 6000 mm/s2 236,22 in/s2

Maximum Acceleration 
Jerk

Utilize os valores padrão ou aqueles ajustados para a sua aplicação

Maximum Deceleration 
Jerk

Utilize os valores padrão ou aqueles ajustados para a sua aplicação

(1) O valor padrão é de 5% acima da velocidade máxima nominal do seu atuador. Não comande a velocidade máxima de sua aplicação 
acima da velocidade nominal.

(2) Acelerações acima desses valores podem levar à redução da vida útil do seu atuador.

Parâmetro Valor absoluto de posição inicial Valor inicial de nível de torque ao marcador

Modo Absoluto Ativo

Position 0, típico 0, típico

Offset N/D 0 mm (0 pol.)

Sequência Imediata Nível de torque ao marcador

Direção N/D Reversa bidirecional

Guia Axis 
Properties

Parâmetro
Entrada/Seleção (com as configurações de unidade de distância 
aplicáveis)

Métrico Imperial
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
4. Conclua estes passos para homing absoluto.
a. Utilize comandos diretos de movimento para fazer lentamente jog do seu eixo para a 

posição inicial da aplicação, certificando-se de não ultrapassar 10 mm/s (0,4 pol./s).
b. Emita o comando Motion Direct Command (MAH) para definir a posição inicial 

em seu eixo.

5. Clique na guia Limits.

6. Informe estes parâmetros.

Nível do torque N/D

30%, min 
Superior se a fricção, a força ou o peso do sistema ultrapassar 
30% da capacidade nominal de força contínua em qualquer 
ponto da faixa de movimento 

Velocidade N/D 10 mm/s (1,97 in/s)

Velocidade de 
retorno

N/D 10 mm/s (0,39 in/s)

ATENÇÃO: Evita força em excesso ao efetuar a posição inicial do cilindro elétrico. Não 

ultrapasse 10 mm/s (0,4 pol./s) durante uma rotina de posição inicial. 

Velocidades superiores a 10 mm/s (0,4 pol./s) podem danificar o cilindro elétrico quando 

a haste do pistão atinge o final do curso.

Parâmetro Entrada/Seleção (com as configurações de unidade de distância aplicáveis)

Limites mecânicos de 
percurso 

Verifique se os limites de hardware estão em uso. Utilize o software Motion Analyzer para 
determinar a distância máxima de parada em sua aplicação e definir os limites negativo e 
positivo.

Limites de percurso 
programados

Verifique se os limites de software estão em uso. Utilize o software Motion Analyzer para 
determinar a distância máxima de parada em sua aplicação e definir os limites negativo e 
positivo.

Máximo positivo Informe um valor que esteja dentro do curso mecânico da haste-pistão.

Máximo negativo Informe um valor que esteja dentro do curso mecânico da haste-pistão.

Parâmetro Valor absoluto de posição inicial Valor inicial de nível de torque ao marcador
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
7. Defina os limites de sobrecurso de acordo com a velocidade máxima do seu sistema de 
servo-drive e com a carga útil da aplicação

É possível determinar a distância de desaceleração antes que a haste do pistão entre em 
contato com o final do percurso. A distância se baseia na taxa de desaceleração da carga e 
na força máxima disponível a partir da combinação motor/parafuso esférico. Utilize o 
software Motion Analyzer para calcular a distância mínima de desaceleração na 
velocidade máxima de sua aplicação

IMPORTANTE Defina os limites de percurso e a direção dos movimentos de ajuste com referência à 

posição inicia da haste-pistão. Deixe percurso adequado para que a haste do pistão 

complete seus movimentos enquanto ajusta.

ATENÇÃO: O sobrecurso de software deve ser definido antes de iniciar o processo de 

ajuste. Verifique a posição inicial da haste do pistão e permita o percurso adequado.

O percurso insuficiente durante o ajuste automático disparará o sobrecurso de software 

ou causará um impacto de parada final.

ATENÇÃO: Tome cuidado para não ultrapassar os limites de percurso físico do seu 

cilindro elétrico. Caso contrário, o cilindro elétrico pode atingir o fim de curso mecânico. 

Um impacto de fim de curso pode danificar fisicamente o parafuso e os componentes 

internos do cilindro elétrico.

IMPORTANTE Não ultrapasse a energia máxima especificada para os impactos de fim de curso.

Cód. cat. Energia máx. de impacto 

MPAR-x1xxxx-xxx 0,0001 J

MPAR-x2xxxx-xxx 0,0002 J

MPAR-x3xxxx-xxx 0,0004 J

Velocidade máxima para o impacto de parada final sem carga 

Cód. cat.
Massa estendida
g (oz)

Velocidade máx. de impacto
mm/s (pol/s)

MPAR-x1100B-xxx 239 (8.4) 28.9 (1.14)

MPAR-x1200B-xxx 308 (10.8) 25.5 (1.00)

MPAR-x1300B-xxx 377 (13.9) 23.0 (0.91)

MPAR-x1400B-xxx 446 (15.7) 21.2 (0.83)

MPAR-x1100E-xxx 269 (9.5) 27.3 (1.07)

MPAR-x1200E-xxx 338 (11.9) 24.3 (0.96)

MPAR-x1300E-xxx 407 (14.36) 22.2 (0.87)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
MPAR-x1400E-xxx 476 (16.8) 20.5 (0.81)

MPAR-x2100C-xxx 399 (14.1) 31.7 (1.25)

MPAR-x2200C-xxx 488 (17.2) 28.6 (1.12)

MPAR-x2300C-xxx 577 (20.4) 26.3 (1.03)

MPAR-x2400C-xxx 666 (23.5) 24.5 (0.96)

MPAR-x2600C-xxx 844 (29.8) 21.8 (0.86)

MPAR-x2100F-xxx 469 (16.5) 29.2 (1.15)

MPAR-x2200F-xxx 558 (19.7) 26.8 (1.05)

MPAR-x2300F-xxx 647 (22.82) 24.9 (0.98)

MPAR-x2400F-xxx 736 (26.0) 23.3 (0.92)

MPAR-x2600F-xxx 914 (32.2) 20.9 (0.82)

MPAR-x3100E-xxx 938 (33.1) 29.2 (1.15)

MPAR-x3200E-xxx 1066 (37.6) 27.4 (1.08)

MPAR-x3300E-xxx 1194 (42.1) 25.9 (1.02)

MPAR-x3400E-xxx 1322 (46.6) 24.6 (0.97)

MPAR-x3600E-xxx 1578 (55.7) 22.5 (0.86)

MPAR-x3800E-xxx 1834 (64.7) 20.9 (0.82)

MPAR-x3100H-xxx 938 (33.1) 29.2 (1.149)

MPAR-x3200H-xxx 1066 (37.6) 27.4 (1.08)

MPAR-x3300H-xxx 1194 (42.1) 25.9 (1.02)

MPAR-x3400H-xxx 1322 (46.6) 24.6 (0.97)

MPAR-x3600H-xxx 1578 (55.7) 22.5 (0.88)

MPAR-x3800H-xxx 1834 (64.7) 20.9 (0.82)

IMPORTANTE A posição absoluta é mantida enquanto o cabo de realimentação do motor estiver conectado 

ao acionamento. Se o cabo for desconectado ou se o acionamento relatar uma falha do motor, a 

posição inicial absoluta deve ser reestabelecida.

Velocidade máxima para o impacto de parada final sem carga (Continuação)

Cód. cat.
Massa estendida
g (oz)

Velocidade máx. de impacto
mm/s (pol/s)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Ajustar seu cilindro elétrico e o servo-drive Kinetix 350, 2000, 6000 ou 6200
Esta seção demonstra os passos para ajustar os cilindros elétricos com a aplicação Logix Designer 
versão 16: 

• Ajustar seu cilindro elétrico exige que você calcule e configure o ganho do circuito com 
base na inércia medida real.

• Ao definir os limites de curso, é definida a desaceleração mínima de sua aplicação.

Siga estes passos para ajustar o cilindro elétrico.

1. Na caixa de diálogo Axis Properties, clique na guia Fault Actions.

2. Clique em Set Custom Stop Action.

3. Na caixa de diálogo Custom Stop Action Attributes, defina os tempos de retardo Brake 
Engage e Brake Release para os valores listados em Kinetix Linear Motion Specifications 
Technical Data, publicação KNX-TD002.

4. Reduza o Stopping Time Limit padrão de 10 para 0,5 segundos

DICA Se o cilindro elétrico estiver instalado em orientação horizontal (mesa) ou montado 

em parede (vertical), esses ajustes de parâmetro funcionam melhor.

IMPORTANTE Para evitar que a haste se mova ou caia quando instalada em orientação vertical, o 

limite de tempo de parada deve ser ajustado para 0,99 segundos ou menos.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
5. Clique na guia Tune e informe estes parâmetros: 
• Travel Limit – Definido dentro dos limites do software
• Speed (velocity)
• Torque/Force

6. Clique em Start Tunning para acessar a caixa de diálogo Motion Initiation.

IMPORTANTE Defina os limites de percurso e a direção dos movimentos de ajuste com referência à 

posição inicial da haste-pistão. Deixe percurso adequado para que a haste do pistão 

complete seus movimentos enquanto ajusta.

ATENÇÃO: O sobrecurso de software deve ser definido antes de iniciar o processo de 

ajuste. Verifique a posição inicial da haste-pistão e permita o percurso adequado.

O percurso insuficiente durante o ajuste automático disparará o sobrecurso de software 

ou causará um impacto de parada final.

IMPORTANTE Verifique o offset de torque (como mostrado aqui) apenas se o cilindro elétrico 

estiver instalado em uma posição de montagem não horizontal.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
7. Para começar a ajustar o cilindro elétrico, clique em Yes.

O ajuste está concluído quando a caixa de diálogo Tune Servo é aberta.

8. Para sair do ajuste clique em OK.

A caixa de diálogo Tune Results é exibida.

9. Se estiver satisfeito com os resultados do ajuste, clique em OK.

ATENÇÃO: O movimento ocorre imediatamente após clicar em Yes.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Configurar seu cilindro elétrico com um servo-drive Kinetix 5500, 5700 ou 6500
Este procedimento presume que o cilindro-elétrico e o servo-drive Kinetix 5500, 5700 ou 6500 
estejam instalados e cabeados como um eixo do sistema de movimento.

Para configurar seu inversor, faça o seguinte.

1. Em Axis Properties selecione a categoria Motor.

2. No menu pull-down Data Source, selecione Catalog Number.

3. Clique em Change Catalog.

4. Selecione o código de catálogo do seu cilindro MPAR e clique em OK
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
5. Clique em Apply.

6. Em Axis Properties selecione a categoria Scaling.

7. Em Scaling, informe mm (milímetros) para Units.

ATENÇÃO: Configurações de parâmetro incorretas podem resultar em movimento descontrolado 

que pode causar danos ao cilindro elétrico. Se iniciado um comando de movimento em um cilindro 

elétrico com configuração de modo de Posição incorreto, pode ser danificado o cilindro elétrico e a 

aplicação na qual ele estiver instalado.
Publicação Rockwell Automation MPAR-IN001E-PT-P – Novembro 2017 31



Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Ajustar seu cilindro elétrico com um servo-drive Kinetix 6500, 5500 ou 5700

1. Em Axis Properties selecione Autotune.

2. Em Tune Control Loop by Measuring Load Characteristics, selecione o seguinte a partir 
dos menus suspensos.
a. Application Type, escolha Basic.
b. Loop Response, escolha Medium.
c. Load Coupling, escolha Rigid.

3. Marque Measure Inertia by using Tune Profile.

4. Clique em Motor with Load ou em Uncouple Motor, o que for aplicável.

5. Informe os valores a seguir.

Consulte Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, publicação 
KNX-TD002 para obter o comprimento de percurso do cilindro e a velocidade nominal.

Parâmetro Valor

Travel Limit
Um valor inferior ao comprimento de percurso do 
cilindro.

Velocidade 
Uma velocidade menor que a velocidade nominal 
do cilindro.

Torque 100
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
6. No menu pull-down Direction, selecione Forward Bi-directional.

7. Para executar o ajuste, clique em Start.

Aguarde até que o ajuste automático esteja concluído.

8. Para aplicar os valores clique em Accept Tune Values.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Configurar seus cilindros elétricos com o software Ultraware
Estes passos presumem que um cilindro elétrico e um inversor Ultra3000 estejam instalados e 
cabeados como um eixo de um sistema de movimento.

Para obter ajuda para utilizar o software Ultraware para configurar seu cilindro elétrico, consulte 
Recursos adicionais em Página 46. Este procedimento presume que você esteja familiarizado com 
o software Ultraware.

1. Conecte um cabo serial, código de catálogo 2090-DAPC-D09xx, ao conector CN3 em 
seu inversor Ultra3000.

2. Aplique energia de entrada CA no inversor Ultra3000.

Quando a comunicação com o inversor Ultra3000 estiver estabelecida será aberta a caixa 
de diálogo Ultra3000 Motor Database.

3. Clique em Cancel.

O software Ultraware inicia a varredura em busca de inversores on-line. Quando um 
inversor é encontrado é aberto um ícone de inversor on-line na área de trabalho.

4. Para visualizar a caixa de diálogo principal Drive Set-up clique duas vezes no ícone 
Online Drive.

5. Verifique que os dados no campo Model estejam corretos para seu cilindro elétrico.

6. No menu suspenso Displayed Units, selecione User.

Isso programa o software Ultraware para fazer os movimentos de distância em unidades 
definidas pelo usuário (mm ou pol.).

7. Expanda o menu Motor Encoder Units e informe os valores apropriados a partir da tabela.

As unidades definidas pelo usuário padrão do inversor são as revoluções do motor. A 
tabela converte as User Units exibidas em unidades que são utilizadas para movimento 
linear, milímetros ou polegadas.

Acelerações acima de 6000 mm/s/s (236,2 pol/s/s) podem encurtar a vida útil do seu 
atuador. Utilize os valores desta tabela para limitar a aceleração e a desaceleração dos seus 
atuadores a 6000 mm/s/s (236,2 pol/s/s).

Cód. cat. Parafuso
mm/rev (pol./rev)

Encoder 
períodos/rev

Escala de velocidade
mm/s (pol/s)

Escala de posição
mm (pol.)

Escala de aceleração
mm/s/s (pol./s/s)

MPAR-x1xxxB 3.0
(0.12)

128
43690.67
(1109742.93)

43960.67
(1116601.02)

43960.67
(1116601.02)

MPAR-x1xxxxE 10.0
(0.39)

128
13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

13107.20
(332922.88)

MPAR-x2xxxC 5.0
(0.20)

128
26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

26214.40
(665845.76)

MPAR-x2xxxF 12.7
(0.50)

128
10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

10320.63
(262144.00)

MPAR-x3xxxE 10.0
(0.39)

1024
104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

104857.60
(2663383.04)

MPAR-x3xxxH 20.0
(0.79)

1024
52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)

52428.80
(1331691.52)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Configurar o inversor Kinetix 300 para cilindros elétricos 
Estes passos presumem que um cilindro elétrico e um inversor Kinetix 300 estejam instalados e 
cabeados como um eixo de um sistema de movimento.

Para obter ajuda para utilizar o inversor Kinetix 300 em relação à como se aplica para configurar 
seu cilindro elétrico, consulte Recursos adicionais em Página 46. Este procedimento presume que 
você esteja familiarizado com o inversor Kinetix 300.

1. Execute o software MotionView OnBoard.

2. No Drive Organizer, clique em Motor.

3. Verifique que o modelo do seu cilindro elétrico esteja exibido no campo Motor Model.

4. Clique em Change Motor.

O modelo do motor será automaticamente atualizado para o número de modelo correto.

5. Clique duas vezes em Yes.

6. Verifique que o modelo do motor corresponda ao modelo do cilindro elétrico que está 
conectado ao acionamento

7. Clique em OK.

8. No Drive Organizer, clique em General.

9. Informe Accel Limit, Decel Limit e User Units utilizando os valores da tabela a seguir.

User Units podem ser informadas em rev/mm ou rev/pol. Sua escolha determina a 
unidade de medida para o eixo

Cód. cat. Limites de aceleração/desaceleração
rpm/s

Unidades de usuário 
rev/mm (rev/pol.)

MPAR-x1xxxB-Vxx 120000 0.33333 (8.46667)

MPAR-x1xxxE-Vxx 36000 0.10000 (2.54000)

MPAR-x2xxxC-Vxx 72000 0.20000 (5.08000)

MPAR-x2xxxF-Vxx 28346 0.07874 (2.00000)

MPAR-x3xxxE-Mxx 36000 0.10000 (2.54000)

MPAR-x3xxxH-Mxx 18000 0.05000 (1.27000)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
10. No Drive Organizer, clique em Motor.

11. Informe os valores a partir da tabela a seguir.

Estes são os valores recomendados; sua aplicação pode exigir valores diferentes.

12. Selecione o método de homing recomendado ID = 33, Home to marker, Reverse

13. Defina os limites de sobrecurso de acordo com a velocidade máxima do seu sistema de 
servo-drive e com a carga útil da aplicação

Parâmetro Métrico Imperial

Home Accel/Decel 10.0000 mm/s² 0,3937 in/s²

Home Offset 0,0000 mm 0,0000 in.

Home Velocity Fast 10.0000 mm/s 0.3937 in/s

Home Velocity Slow 10.0000 mm/s 0.3937 in/s

Home Switch Input B1

IMPORTANTE Defina os limites de percurso e a direção dos movimentos de ajuste com referência 

à posição inicial da haste do pistão. Deixe percurso adequado para que a haste do 

pistão complete seus movimentos enquanto ajusta.

ATENÇÃO: O sobrecurso de software deve ser definido antes de iniciar o processo de 

ajuste. Verifique a posição inicial da haste do pistão e permita o percurso adequado. 

O percurso insuficiente durante o ajuste automático fará que o sobrecurso de software 

dispare um impacto de parada final.

ATENÇÃO: Tome cuidado para não ultrapassar os limites de percurso físico do seu 

cilindro elétrico. Caso contrário, o cilindro elétrico pode atingir o fim de curso mecânico. 

Um impacto de fim de curso mecânico pode danificar fisicamente o parafuso e os 

componentes internos do cilindro elétrico.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
É possível determinar a distância de desaceleração antes que a haste do pistão entre em 
contato com o final do percurso. A distância se baseia na taxa de desaceleração da carga e 
na força máxima disponível a partir da combinação motor/parafuso esférico. Utilize o 
software Motion Analyzer para calcular a distância mínima de desaceleração na 
velocidade máxima de sua aplicação.

Ajustar seu cilindro elétrico com o software integrado MotionView

1. No Drive Organizer, selecione General.

2. Em Drive Mode no menu suspenso, escolha Auto Tune.

3. Habilite o motor.

4. No Drive Organizer, selecione General.

5. Clique em AutoTune.

É aberta a caixa de diálogo AutoTune com o padrão ajustado para Velocity Tuning.

6. Marque Velocity Tuning, Position Tuning ou ambos.

7. Siga as instruções na caixa de diálogo.

IMPORTANTE Um comando de movimento de direção positiva denota uma operação de 

prolongamento da haste; um comando de movimento de direção negativa denota 

uma operação de retração.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Manutenção
Siga estes passos para manter o cilindro elétrico.

1. Remova a alimentação do cilindro elétrico e bloqueie e marque a fonte de alimentação.

2. Verifique a folga axial da haste do pistão em busca de desgaste da porca de eixo.

O desgaste no cilindro elétrico leva ao aumento do ruído.

3. Limpe o cilindro elétrico com um pano macio, se necessário, usando uma solução de 
limpeza não abrasiva.

4. Umedeça levemente um pano macio com álcool isopropílico e limpe a haste do pistão e a 
vedação.

5. Lubrifique a haste do pistão com uma fina camada de graxa Centroplex 2 EP da Klüeber 
em http://www.klueber.com/.

Armazenamento
Armazene seu cilindro elétrico pela quantidade mínima de tempo em um lugar limpo e seco de 
acordo com as Especificações em Página 44.

ATENÇÃO: Se uma porca de eixo desgastada quebrar em um cilindro elétrico que esteja 

montado vertical ou diagonalmente, a carga de trabalho cairá. Massas descontroladas 

em movimento podem causar ferimentos pessoais ou danos ao equipamento.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Localização de falhas
Esta tabela descreve algumas possíveis anomalias e os passos que você pode tomar para corrigi-las.

Localização de falhas 

Descrição Possível causa Ação corretiva

Movimento axial muito grande. Desgaste.

Substitua o cilindro atuador.

Envie para a Rockwell Automation para reparo.

Guinchos ou vibrações.

Distorções.

Verifique que o cilindro elétrico esteja livre de 

tensão e apoiado uniformemente  0,2 mm 

(0,008 in.).

Lubrifique a haste do pistão. Consulte 

Manutenção em Página 38.

Modifique a velocidade de posicionamento.

Precisa de sintonia. Modifique os parâmetros de controle.

Ruídos durante a operação do 

suporte do eixo [com cursos de 

300 mm (11,81 pol.) e altas 

velocidades de posicionamento].

Normal, sem comprometimento da função.

A haste do pistão não se move.

Obstrução na posição mecânica 

final, após percurso em velocidade 

excessiva ou para a posição final.

Solte a obstrução manualmente.

1. Desligue a fonte de alimentação.
2. Remova o motor e o invólucro do

acoplamento.
3. Gire o eixo de acionamento.

Reduza a velocidade para o percurso de 

referência.

Forneça as posições finais de software a pelo 

menos 0,25 mm (0,01 pol.) das posições finais 

mecânicas (paradas).

Carga muito grande.

Reduza a massa da carga.

Reduza a velocidade de posicionamento.

Devolver para reparo.

Temperatura ambiente muito baixa 

(aumento no torque de partida na 

operação inicial devido ao aumento 

na viscosidade dos lubrificantes no 

sistema do eixo).

Reduza a massa da carga.

Reduza a velocidade de posicionamento.

Se necessário, permita uma corrente mais alta 

com os servo-motores (consulte as instruções 

operacionais do motor).

Aumente a temperatura ambiente.
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Sem resposta do cilindro elétrico.

Controlador/acionamento não 
habilita.

Habilite o controlador/acionamento.

Falha no controlador/acionamento. Reinicialize o controlador/acionamento.

Fiação incorreta ou com falha. Verifique a fiação.

O cilindro elétrico está habilitado, mas 
não está funcionando ou funciona de 
forma errática.

O cabo de realimentação pode estar 
danificado.

Teste o cabo de realimentação.

A fiação de realimentação pode estar 
incorreta.

Verifique a fiação correta de realimentação.

O cilindro elétrico funciona, mas não 
alcança as velocidades/forças 
nominais.

As fases do motor estão cabeadas 
incorretamente ou fora de ordem.

Verifique a fiação correta de alimentação do 
motor.

O acionamento pode estar ajustado 
incorretamente.

Verifique as configurações de ganho.

O acionamento pode estar 
configurado incorretamente para o 
cilindro elétrico utilizado.

Verifique a configuração de amplificador para 
o número de polos, tensão, corrente, 
resistência, indutância, inércia e outras 
configurações do motor.

O atuador não consegue mover a 
carga.

A força é demasiada para a 
capacidade do cilindro elétrico ou 
existe muita fricção.

Verifique os requisitos de força.

Desalinhamento da haste do pistão 
em relação à carga.

Verifique o alinhamento da carga.

O acionamento possui (ou está 
limitado a) uma capacidade de 
corrente muito baixa.

Verifique o amplificador e as configurações 
corretas.

O cilindro elétrico se move ou vibra 
quando a haste do pistão está em 
movimento.

Montagem frouxa. Verifique a montagem do atuador.

O acionamento está ajustado 
incorretamente – configuração de 
ganho incorreta.

Ajuste o amplificador.

O atuador está superaquecendo.

O ciclo de trabalho está acima da 
capacidade do atuador.

Verifique as capacidades de forças da carga e 
do cilindro elétrico.

O atuador está sendo operado fora 
da capacidade nominal contínua.

Ajuste a operação para estar dentro da 
capacidade nominal contínua.

O acionamento está mal sintonizado 
e uma corrente excessiva é aplicada 
ao motor.

Verifique as configurações de ganho.

Localização de falhas (Continuação)

Descrição Possível causa Ação corretiva
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Acessórios
O diagrama e as tabelas a seguir mostram os acessórios disponíveis e seus pesos. Consulte o 
Kinetix Motion Control Selection Guide, publicação GMC-SG001, para obter as dimensões.

Acessórios 

Item acessório

Sé
rie

Fr
am

e

Cód. cat. Peso, aprox
g (oz)

1
Fixação para 
montagem de 
pé

A

32 MPAR-NP622640 90 (3.17)

40 MPAR-NP622641 110 (3.53)

63 MPAR-NP622642 250 (8.82)

2
Montagem em 
flange

B

32 MPAR-NA174376 240 (8.46)

40 MPAR-NA174377 280 (9.88)

63 MPAR-NA174379 690 (24.34)

3
Flange de 
munhão

A

32 MPAR-NA622625 190 (6.70)

40 MPAR-NA622626 450 (15.87)

63 MPAR-NA622627 1130 (39.86)

1
5

6

4

7

8

3

4

2
12

1

11

10

9
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
4
Suporte de 
munhão

A

32 MPAR-NA622628 280 (9.88)

40 MPAR-NA622629 460(16.23)

63 MPAR-NA622630 620 (21.87)

5
Flange de 
rotação (pino, 
estreito)

B

32 MPAR-NP174383 90 (3.17)

40 MPAR-NP174384 140 (4.94)

63 MPAR-NP174386 320 (11.29)

6

Flange de 
rotação 
(mancal 
esférico)

A

32 MPAR-NP622637 90 (3.17)

40 MPAR-NP622638 130 (4.58)

63 MPAR-NP622639 280 (9.88)

7
Kit de 
montagem do 
munhão

B

32 MPAR-NA163525 230 (8.11)

40 MPAR-NA163526 400 (14.11)

63 MPAR-NA163528 920 (32.45)

8
Kit de 
montagem do 
pé

A

32 MPAR-NA174991 240 (8.47)

40 MPAR-NA174992 310 (10.93)

63 MPAR-NA174993 510 (17.99)

Acessórios da ponta de haste dos cilindros elétricos MP Series

Item acessório

Sé
rie

Fr
am

e

Cód. cat. Peso, aprox
g (oz)

9 Olhal de rolete A

32 MPAR-NE622631 100 (3.53)

40 MPAR-NE622632 150 (5.29)

63 MPAR-NE622633 300 (10.58)

10
Manilha da 
haste

A

32 MPAR-NE622634 80 (2.82)

40 MPAR-NE622635 140 (4.94)

63 MPAR-NE622636 340 (11.99)

11

Acoplador de 
haste com 
autoalinha-
mento

A

32 MPAR-NE6140 210 (7.41)

40 MPAR-NE6141 220 (7.76)

63 MPAR-NE6142 650 (22.93)

Acessórios (Continuação)

Item acessório
Sé

rie

Fr
am

e

Cód. cat. Peso, aprox
g (oz)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Acessórios de guia da haste dos cilindros elétricos MP Series (item 12)

Cód. cat.
Sé

rie

Fr
am

e

Comprimento do 
curso
mm (pol.)

Peso, aprox
kg (lb)

MPAR-NE34494

A

32

100 (3.9) 1.7 (3.75) 

MPAR-NE34496 200 (7.9) 1.9 (4.19) 

MPAR-NE34497 320 (12.6) 2.1 (4.63) 

MPAR-NE150290 400 (15.7) 2.3 (5.07) 

MPAR-NE34500

40

100 (3.9) 2.7 (5.95) 

MPAR-NE34502 200 (7.9) 3.0 (6.61) 

MPAR-NE34504 320 (12.6) 3.4 (7.50) 

MPAR-NE150291 400 (15.7) 3.7 (8.16) 

MPAR-NE34505 500 (19.7) 4.0 (8.82)

MPAR-NE34514

63

100 (3.9) 5.9 (13.01)

MPAR-NE34516 200 (7.9) 6.4 (14.11)

MPAR-NE34518 320 (12.6) 7.0 (15.43)

MPAR-NE34519 400 (15.7) 7.4 (16.31)

MPAR-NE34520 500 (19.7) 7.9 (17.42)

Kit de montagem do munhão

Cód. cat.
Tamanho 
de frame

Torque
N•m (lb•pé)

MPAR-NA163525 32 4…5 (2.9…3.7)

MPAR-NA163526 40 8…9 (5.9…6.6)

MPAR-NA163528 63 18…20 (13.3…14.5)
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Cilindros do atuador (peso do cilindro de reposição)

Consulte MP-Series Replacement Parts Installation Instructions, publicação MPAR-IN002, 
para obter os procedimentos para substituição das peças do cilindro elétrico e para obter os 
códigos de catálogo de outras peças de reposição.

Especificações 

Nesta seção você encontrará as especificações ambientais. Para todas as outras especificações, 
consulte Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, publicação KNX-TD002.

Especificações ambientais

Cilindro do atuador(1)

Cód. cat.

(1) Exemplo de cilindro atuador de reposição: ao solicitar um cilindro de reposição para o cilindro elétrico de código de catálogo MPAR-A2100C-V2A o 

cilindro atuador de reposição é o código de catálogo MPAR-X2100C.

Peso, aprox
kg (lb)

Cilindro do atuador(1)

Cód. Nº
Peso, aprox
kg (lb)

Cilindro do atuador(1)

Cód. cat.

Peso, aprox
kg (lb)

MPAR-X1100B 1.1 (2.43) MPAR-X2100C 1.7 (3.75) MPAR-X3100E 3.8 (8.38)

MPAR-X1200B 1.4 (3.09) MPAR-X2200C 2.2 (4.85) MPAR-X3200E 4.6 (10.14)

MPAR-X1300B 1.7 (3.75) MPAR-X2300C 2.6 (5.73) MPAR-X3300E 5.4 (11.90)

MPAR-X1400B 2.1 (4.63) MPAR-X2400C 3.1 (6.83) MPAR-X3400E 6.3 (13.89)

MPAR-X1100E 1.1 (4.63) MPAR-X2600C 4.0 (8.82) MPAR-X3600E 7.9 (17.46)

MPAR-X1200E 1.4 (3.09) MPAR-X2100F 1.8 (3.97) MPAR-X3800E 9.5 (20.94)

MPAR-X1300E 1.8 (3.97) MPAR-X2200F 2.3 (5.07) MPAR-X3100H 3.8 (8.38)

MPAR-X1400E 2.1 (4.63) MPAR-X2300F 2.8 (6.17) MPAR-X3200H 4.6 (10.14)

MPAR-X2400F 3.2 (7.05) MPAR-X3300H 5.4 (11.90)

MPAR-X2600F 4.2 (9.26) MPAR-X3400H 6.3 (13.89)

MPAR-X3600H 7.9 (17.42)

MPAR-X3800H 9.5 (20.94)

Atributo Valor

Temperatura, ambiente 0 a 40 °C (32 a 104 °F) 

Temperatura, armazenamento -25 a 60 °C (-13 a 140 °F)

Umidade relativa (sem condensação) 5…95%

Choque 20 g pico, duração de 6 ms

Vibração 2,5 g pico em 30 a 2000 Hz
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Cilindros elétricos (peso do cilindro com motor sem freio)

Cilindro elétrico
Cód. cat.

Peso, aprox (1)

kg (lb)

Cilindro elétrico
Cód. cat.

Peso, aprox
kg (lb)

Cilindro elétrico
Cód. cat.

Peso, aprox
kg (lb)

MPAR-x1100B-V2A 2.6 (5.73) MPAR-x2100C-V2A 3.7 (8.16) (1) MPAR-x3100E-M2A 9.5 (20.94) (3)

MPAR-x1100B-V2B/D/E 3.5 (7.72) MPAR-x2100C-V2B/D/E 4.4 (9.70) (1) MPAR-x3100E-M2B/D/E 13.6 (29.98) (3)

MPAR-x1200B-V2A 2.9 (6.39) MPAR-x2200C-V2A 4.1 (9.04) (1) MPAR-x3200E-M2A 10.3 (22.71) (3)

MPAR-x1200B-V2B/D/E 3.8 (8.377) MPAR-x2200C-V2B/D/E 4.9 (10.80) (1) MPAR-x3200E-M2B/D/E 14.4 (31.75) (3)

MPAR-x1300B-V2A 3.2 (7.05) MPAR-x2300C-V2A 4.6 (10.14) (1) MPAR-x3300E-M2A 11.1 (24.47) (3)

MPAR-x1300B-V2B/D/E 4.1 (9.04) MPAR-x2300C-V2B/D/E 5.3 (11.68) (1) MPAR-x3300E-M2B/D/E 15.2 (33.51) (3)

MPAR-x1400B-V2A 3.5 (7.72) MPAR-x2400C-V2A 5.0 (11.02) (1) MPAR-x3400E-M2A 11.9 (26.23) (3)

MPAR-x1400B-V2B/D/E 4.5 (9.92) MPAR-x2400C-V2B/D/E 5.8 (12.79) (1) MPAR-x3400E-M2B/D/E 16.1 (35.49) (3)

MPAR-x1100E-V2A 3.0 (6.61) MPAR-x2600C-V2A 6.0 (11.02) (1) MPAR-x3600E-M2A 13.5 (29.76) (3)

MPAR-x1100E-V2B/D/E 3.8 (8.377) MPAR-x2600C-V2B/D/E 6.7 (14.77) (1) MPAR-x3600E-M2B/D/E 17.7 (39.02) (3)

MPAR-x1200E-V2A 3.3 (7.27) MPAR-x2100F-V2A 4.2 (9.26) (2) MPAR-x3800E-M2A 15.2 (33.51) (3)

MPAR-x1200E-V2B/D/E 4.1 (9.04) MPAR-x2100F-V2B/D/E 6.5 (14.33) (2) MPAR-x3800E-M2B/D/E 19.3 (42.55) (3)

MPAR-x1300E-V2A 3.6 (7.94) MPAR-x2200F-V2A 4.7 (10.36) (2) MPAR-x3100H-M2A 9.3 (20.50) (4)

MPAR-x1300E-V2B/D/E 4.5 (9.92) MPAR-x2200F-V2B/D/E 7.0 (15.43) (2) MPAR-x3100H-M2B/D/E 13.2 (29.10) (4)

MPAR-x1400E-V2A 4.0 (8.82) MPAR-x2300F-V2A 5.2 (11.46) (2) MPAR-x3200H-M2A 10.1 (22.27) (4)

MPAR-x1400E-V2B/D/E 4.8 (10.58) MPAR-x2300F-V2B/D/E 7.5 (16.53) (2) MPAR-x3200H-M2B/D/E 14.0 (30.86) (4)

MPAR-x2400F-V2A 5.6 (12.34) (2) MPAR-x3300H-M2A 10.9 (24.03) (4)

MPAR-x2400F-V2B/D/E 7.9 (17.42) (2) MPAR-x3300H-M2B/D/E 14.8 (32.63) (4)

MPAR-x2600F-V2A 6.6 (14.55) (2) MPAR-x3400H-M2A 11.7 (25.79) (4)

MPAR-x2600F-V2B/D/E 8.9 (19.62) (2) MPAR-x3400H-M2B/D/E 15.7 (34.61) (4)

MPAR-x3600H-M2A 13.4 (29.54) (4)

MPAR-x3600H-M2B/D/E 17.3 (38.14) (4)

MPAR-x3800H-M2A 15.0 (33.07) (4)

MPAR-x3800H-M2B/D/E 18.9 (41.67) (4)

(1) Se estiver solicitando um cilindro elétrico MPAR-x1xxxx-V4x ou MPAR-x2xxxC-V4x com freio, adicionar 0,2 kg (0,4 lb).

(2) Se estiver solicitando um cilindro elétrico MPAR-x2xxxF-V4x com freio, adicionar 0,4 kg (0,9 lb).

(3) Se estiver solicitando um cilindro elétrico MPAR-x3xxxE-V4x com freio, adicionar 1,0 kg (2,2 lb).

(4) Se estiver solicitando um cilindro elétrico MPAR-x3xxxH-M4x com freio, adicionar 1,7 kg (3,7 lb).
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Cilindros elétricos MP Series (série B e C) 
Recursos adicionais 
Esses documentos contêm informações adicionais referentes a produtos relacionados da 
Rockwell Automation.

É possível visualizar ou baixar publicações em http://www.rockwellautomation.com/global/
literature-library/overview.page. Para pedir cópias impressas da documentação técnica, entre 
em contato com seu distribuidor Allen-Bradley local ou com seu representante de vendas 
Rockwell Automation.

Recurso Descrição

Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, 
publicação KNX-TD002

Este documento fornece códigos de catálogo e especificações de 
produto, incluindo potência, desempenho, ambiente, certificações, 
diagramas dimensionais e acessórios para os produtos de movimento 
linear Allen-Bradley®.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publicação KNX-TD003

Este documento fornece códigos de catálogo e especificações de 
produto, incluindo potência, desempenho, ambiente, certificações, 
diagramas dimensionais e acessórios para os servo-drives 
Allen-Bradley®.

MP-Series Electric Cylinder Replacement Parts Installation 
Instructions, publicação MPAR-IN002

Informações sobre a substituição de cilindros, motores, 
acoplamentos e correias de atuador.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions, 
publicação MP-IN001 

Informações para a instalação dos motores de baixa inércia MP Series 
com tamanho de frame de 100 a 165 mm.

MP-Series Brushless Servo Motor Installation Instructions, 
publicação MP-IN006 

Informações para a instalação dos motores de baixa inércia MP Series 
com tamanho de carcaça pequena (<75 mm).

Kinetix 2000 Multi-axis Servo Drives User Manual, 
publicação 2093-UM001 

Informações sobre como instalar, configurar, dar a partida e localizar 
problemas em um sistema de servo-drives com um cilindro elétrico e 
um inversor Kinetix 2000.

Ultra3000 Digital Servo Drives Installation Manual, 
publicação 2098-IN003 Como instalar, configurar e localizar problemas em um inversor 

Ultra3000.Ultra3000 Digital Servo Drives Integration Manual, 
publicação 2098-IN005 

Kinetix 6000 Multi-axis Servo Drives User Manual, 
publicação 2094-UM001 

Informações sobre como instalar, configurar, dar a partida e localizar 
problemas em um sistema de servo-drives com um cilindro elétrico e 
um inversor Kinetix 6000.

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

Informações sobre como instalar, configurar, dar a partida e localizar 
problemas em um sistema de servo-drives com um cilindro elétrico e 
um inversor Kinetix 300.

Kinetix 6200 and Kinetix 6500 Multi-axis Servo Drive User 
Manual, publicação 2094-UM002

Informações sobre como instalar, configurar, dar a partida e localizar 
problemas em um sistema de servo-drives com um cilindro elétrico e 
um inversor Kinetix 6200 ou 6500.

Software Motion Analyzer, faça o download em
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Dimensionamento do inversor e do motor com software de análise da 
aplicação.

SERCOS and Analog Motion Configuration and Startup 
User Manual, publicação MOTION-UM001 

Informações sobre como configurar e localizar problemas nos 
módulos de interface SERCOS ControlLogix® e CompactLogix™ e sobre 
como utilizar a sequência de início para o nível de torque.

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.
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http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mpar-in002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mp-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/mp-in006_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2093-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2098-in003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2098-in005_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2097-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2094-um002_-en-p.pdf
http://ab.rockwellautomation.com/Motion-Control/Motion-Analyzer-Software
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/motion-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/gmc-rm001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page
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.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a melhorar a documentação. Caso tenha sugestões sobre como 
melhorar este documento, preencha o formulário Como estamos nos saindo? em http://
literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

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 seja 
encaminhada diretamente ao 
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 

Centro de download 
e compatibilidade 
de produtos (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 
Allen-Bradley, ControlLogix, CompactLogix, Kinetix, MP-Series, Rockwell Software, Rockwell Automation, Studio 5000 Logix Designer e Ultra3000 são marcas comerciais da 

Rockwell Automation, Inc.

As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

A Rockwell Automation mantém informações atuais ambientais do produto em seu site http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/

about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.

Publicação MPAR-IN001E-PT-P Novembro – 2017 © 2017 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
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