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 Equipamento de estado sólido tem características operacionais diferindo daquelas 
do equipamento eletro-mecânico. Diretrizes de segurança para aplicação, instalação 
e manutenção de dispositivos de controle em estado sólido (Publicação SGI-1.1 
disponível do seu escritório de venda Rockwell Automation em 
http://literature.rockwellautomation.com descreve algumas diferenças importantes 
entre equipamento de estado sólido e equipamentos eletromecânicos de fiação. Por 
causa dessa diferença, e também por causa da grande variedade de usos do equipamento 
de estado sólido, todas as pessoas responsáveis por aplicar este equipamento devem estar 
satisfeitas porque cada aplicação deste equipamento é aceitável. 

 Em nenhum evento a Rockwell Automation, Inc. será responsável por nenhum dano 
consequente ou indireto resultando do uso de aplicações deste equipamento. 

 Os exemplos e diagramas neste manual são incluídos unicamente para fins ilustrativos. 
Por causa das muitas variáveis e especificações associadas a alguma instalação particular, 
a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir responsabilidade pelo uso atual, com 
base nos exemplos e diagramas. 

 Nenhuma responsabilidade de patente é assumida pela Rockwell Automation, Inc. com 
respeito ao uso de informações, circuitos, equipamentos, ou softwares descritos neste 
manual. 

 A reprodução dos conteúdos deste manual, total ou em parte, sem a permissão escrita 
da Rockwell Automation, Inc. é proibida. 

 Através deste manual, quando necessário, fazemos observações para alertá-lo de 
considerações de segurança. 

 

Identifica informação sobre práticas ou circunstâncias que 
podem causar explosão em um ambiente classificado, que 
pode levar a danos pessoais ou morte, danos a propriedades, 
ou perda econômica. 

  

 
Identifica as informações que são críticas para a aplicação 
bem-sucedida e entendimento do produto. 

  

Identifica as informações sobre práticas e circunstâncias que 
podem levar a dano pessoal ou morte, danos a propriedade 
ou perda econômica. A atenção ajuda a identificar e evitar 
um perigo e reconhecer as consequências. 

  

Os registros podem estar sobre ou dentro do equipamento 
(por exemplo, o inversor ou motor) para alertar as pessoas 
que tensões perigosas podem estar presentes. 

  

Os registros podem estar sobre ou dentro do equipamento 
(por exemplo, o inversor ou motor) para alertar as pessoas 
que superfícies podem alcançar temperaturas perigosas. 

 
 
 PowerFlex é uma marca comercial da Rockwell Automation, Inc. 
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 Descrição funcional do PowerFlex 7000 
 
 
 
Introdução O PowerFlex 7000 é um inversor de velocidade ajustável em que 

o controle da velocidade do motor é obtido por meio do controle 
do torque do motor. A velocidade do motor é estimada ou 
medida e o torque, ajustado conforme o necessário para que a 
velocidade corresponda ao comando. O motor e a carga 
determinam a frequência do estator, e o inversor se sincroniza 
com o motor. Isso é o oposto ao inversor de volts/hertz no qual 
ele determina a frequência do estator e não tenta sincronizar sua 
saída com o motor. 

 
 O método de controle usado no PF7000 é conhecido como 

controle vetorial orientado a fluxo de rotor direto. O termo 
controle vetorial de fluxo de rotor indica que a posição do vetor 
de estator da corrente é controlada em relação ao vetor de fluxo 
do motor. Controle vetorial direto significa que o fluxo do motor 
é medido, ao contrário do controle vetorial indireto em que o 
fluxo do motor é estimado. Em ambos os métodos de controle, a 
corrente do estator (Is) é dividida no componente produtor do 
fluxo (Isd) e um componente produtor do torque ortogonal (Isq), 
controlados de maneira independente. O propósito do controle 
vetorial é permitir que um motor CA complexo seja controlado 
como se fosse um motor CC simples com correntes 
independentes, com armadura e campo desacoplados. Isso 
permite que o torque do motor seja alterado rapidamente sem 
afetar o fluxo. Para motores de média tensão típicos, a constante 
de tempo do rotor está na faixa de segundos e, dessa forma, o 
fluxo não pode ser alterado rapidamente. 

  
 O inversor PowerFlex 7000 pode ser usado com motores de 

indução (assíncrono) ou síncrono. Os inversores de motor 
síncrono são idênticos aos inversores de motor de indução, 
exceto pela inclusão de uma fonte em campo regulada por 
corrente até o inversor síncrono. Os recursos exclusivos de um 
inversor de motor síncrono são restritos à função de controle do 
fluxo e à opção de encoder. 
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Descrição da operação  Um diagrama de blocos completo do controle de circuito PF7000 
é mostrado na Figura 1.1. Os blocos principais são descritos nas 
seções a seguir. 
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Figura 1.1 – Diagrama de blocos funcional do sistema de controle PF 7000 
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Comando de velocidade A função do bloco comando de velocidade é selecionar uma das 
10 entradas de comando de velocidade possíveis. O parâmetro 
Speed Ref Select (7), com a chave seletora Local/Remote, é 
usado para definir a entrada do comando de velocidade Speed 
Command In (276). Quando a chave seletora está na posição 
Local, o comando de velocidade padrão costuma ser o 
potenciômetro de velocidade analógico instalado no painel LV. 
Quando a chave seletora está na posição Remote, o parâmetro 
Speed Ref Select define a origem do comando de velocidade. As 
opções disponíveis possíveis são: 

 Local (Potenciômetro de velocidade) 
 3 comandos DPI (DPIAdapter1, DPIAdapter2, DPIAdapter5) 
 3 entradas analógicas configuradas para 0 – 10 V ou  

4 – 20 mA (Anlg Inp1, Anlg Inp2, Anlg Inp3) 
 3 velocidades pré-selecionadas (Preset Spd 1, Preset Spd 2, 

Preset Spd 3) 
 1 Pré-seleção de jog 

 
Além disso, o comando de velocidade pode vir de um 
controlador PID incorporado.  
 
Os comandos de velocidade acima são usados quando o inversor 
está no modo de operação Normal. No entanto, o PF7000 tem 
muitos modos de operação especiais; ou seja, modos de teste 
ou ajuste automático para os quais são selecionados comandos de 
velocidade diferentes. A Tabela 1.A resume o comando de 
velocidade durante esses modos especiais. 

 
Tabela 1.A – Comandos de velocidade para os modos operacionais 
especiais do PF7000 

Modos operacionais especiais do PF7000 Speed Command In(276) 
Modo de teste CC e teste DB MV Frequência de linha classificada 

Circuito aberto Rated Line Freq (17) 
Malha aberta 0,1 x Rated Line Freq (17) 

Ajuste automático Rs 2 Hz 
Ajuste automático Ls Rated Line Freq (17) 

Ajuste automático do regulador de fluxo Autotune Spd Cmd (213) 
Ajuste automático do regulador de 

velocidade 
Autotune Spd Cmd (213) 

Transferência síncrona solicitada Bypass frequency (159) 
 
O Speed Command In selecionado é mantido em níveis mínimo e 
máximo pelos parâmetros Speed Cmd Max (290) e Speed Cmd 
Min (293) para proporcionar Speed Command (277). O valor 
máximo de Speed Command não pode ser superior a 125% de 
Base Speed (98). 
 
Observação: Consulte a fábrica para saber as aplicações que 

exigem freqüências de saída superiores a 125% 
da velocidade nominal do motor. 

 
 Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade deste recurso. 
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São fornecidas três velocidades de inibição Skip Speed 1 (49), 
Skip Speed 2 (50), Skip Speed 3 (51) para impedir a operação 
contínua do inversor a uma determinada velocidade. Às vezes, 
essa função é necessária para evitar a ocorrência de vibrações 
mecânicas em sistemas de acionamento a determinadas 
velocidades. A zona da velocidade de inibição próxima de cada 
Skip Speed é especificada pelos parâmetros Skip Speed 
Band1 (53), Skip Speed Band2 (54), Skip Speed Band3 (55). Caso 
o Speed Command desejado esteja em uma determinada zona de 
velocidade de inibição, Speed Command é mantido no menor 
valor da zona. 

 
 Exemplo 
 
 Se Skip Speed 1 for de 45 Hz com Skip Speed Band1 como 1 Hz, 

então a faixa de velocidade de supressão varia de 44,5 Hz a 
45,5 Hz. Se o comando de velocidade desejado estiver definido 
para 45 Hz, então o inversor evitará essa velocidade e funcionará 
a 44,5 Hz. 

 
O estágio final do processamento do comando é se a solicitação 
foi para que o inversor operasse para frente ou em reversão. O 
sinal será alterado se a rotação reversa for selecionada. O Speed 
Command é definido para zero se o inversor está parado. 

  
Referência de velocidade A função do bloco Referência de velocidade é determinar a 

Speed Reference (278) do Speed Command (277) desejado. 
O PF7000 oferece duas opções: 
 S-curve 
 Linear Ramp 

 
 Para selecionar S-curve, um valor diferente de zero de S-curve 

Percent (475) é selecionado. Usando o parâmetro S curve Acc1 
(481), o inversor calcula automaticamente a parte linear e a não 
linear da curva em S como mostra a Figura 1.2. O exemplo a 
seguir mostra como usar parâmetros da curva em S: 

 

 Exemplo 
 
 Caso S curve Accel 1 seja definido como 20 s com 20% em  

S-curve Percent, o tempo de aceleração total é aumentado em 
0,2 x 20 = 4 segundos. O tempo de aceleração total agora será de 
24 segundos com 4 segundos na parte não linear da curva em S. 
Como a curva é simétrica, todos os segmentos terão a duração de 
2 segundos. 

 
 Os parâmetros de desaceleração são calculados usando o 

parâmetro S curve Decel 1 (479) e S-curve Percent (475), 
mostrados na Figura 1.2. 

 
 Linear Ramp é habilitada caso S-curve Percent esteja definido 

como zero. São fornecidas quatro rampas de seção para a 
aceleração e a desaceleração. A rampa é especificada por 4 Ramp 
Speeds, 4 Accel e Decel times como mostra a Figura 1.3. 

Comando de velocidade 
(cont.) 
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Figura 1.2 – Referência de velocidade: Curva S 
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Figura 1.3 – Referência de velocidade: Rampa Linear 
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Controle de velocidade A função do bloco de controle da velocidade é determinar o 
componente produtor de torque (Isq) da corrente do estator (Is). 
As entradas no bloco são Speed Reference (278) da rampa de 
velocidade e Stator Frequency (448), além de Slip Frequency 
(343) do modelo do motor. Caso o inversor esteja instalado com 
um encoder opcional, a velocidade do motor é determinada pela 
contagem de pulsos do encoder. 

 
 Na operação Sensorless, a Slip Frequency é subtraída de Stator 

Frequency e filtrada para determinar Speed Feedback (289). No 
modo Pulse Encoder, a velocidade é determinada diretamente 
usando Encoder Feedback (349). Speed Feedback é subtraída de 
Speed Reference para determinar Speed Error (472), processado 
pelo regulador PI de velocidade. Os ganhos do regulador se 
baseiam em Total Inertia (82) do sistema e na Spdreg Bandwidth 
(81) desejada. A saída do regulador de velocidade é Torque 
Reference (291), cuja taxa de alterações é limitada por Trq Rate 
Limit (83). Torque Reference calculada é dividida por Flux 
Reference (305) e a constante do motor para determinar o 
componente de torque da corrente do estator MtrTorque CurCmd 
(292). Para calcular a corrente produtora de torque fornecida por 
InvTorque CurCmd (294) do inversor, a corrente fornecida pelo 
capacitor do filtro do motor na produção do torque (ortogonal em 
relação ao fluxo do motor) é calculada e subtraída de MtrTorque 
CurCmd. 

 
 No modo Sensorless, o inversor usa TrqCmd0 Sensrlss (86) e 

TrqCmd1 Sensrlss (87) para uma ativação em malha aberta. Em 
frequências superiores a 3 Hz, o inversor habilita a malha de 
velocidade e desabilita o modo de partida com a malha aberta. 
No modo Pulse Encoder, o inversor permanece sempre em malha 
fechada. O torque máximo que um inversor pode oferecer no 
modo motor é determinado por Trq Lmt Motoring (84). No modo 
regenerativo, o torque é limitado a Trq Lmt Braking (85). É 
preciso observar que, a velocidades superiores a Base Speed (98), 
a capacidade de torque do motor diminui e varia na proporção 
inversa da velocidade (faixa de alimentação constante). 

 
 Dependendo da aplicação, um inversor pode ser configurado em 

modos de controle de torque diferentes ajustando-se o parâmetro 
Trq Control Mode (90). Ou seja, em inversores independentes, 
o parâmetro é definido como Speed Reg, o que permite a 
permanência do inversor no modo de controle da velocidade e 
a regulação do torque no motor. Em aplicações subsequentes 
de torque como transportadores, um dos inversores (Mestre) é 
definido no modo Speed Reg, que habilita o regulador de 
velocidade, enquanto os outros inversores (subsequentes de 
torque) são definidos no modo Trq Cmd PLC. A referência de 
torque produzida pelo inversor mestre é então repassada para os 
inversores subsequentes de torque por Trq Cmd PLC (91). A 
Figura 1.4 mostra os demais modos de operação. 
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Figura 1.4 – Controle de velocidade 
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Controle de fluxo A função do bloco de controle do fluxo (Figura 1.5) é determinar o 
componente de magnetização (Isd) de corrente do estator (Is) 
necessário à manutenção do perfil de fluxo desejado no motor. 
As entradas são Flux Feedback (306) e Stator Freq (448) do 
modelo do motor, Speed Feedback (289) e Torque Reference 
(291) do bloco de controle da velocidade e a tensão medida na 
entrada do retificador Rec Input Volt (696). 

 
 Flux Feedback é subtraída de Flux Reference (305) para 

determinar o Flux Error (307), que é a entrada para o regulador 
PI de fluxo. Os ganhos são determinados a partir de Flxreg 
Bandwidth (97) e dos parâmetros de motor T Rotor (132) e 
Lm Rated (131). A saída do regulador de fluxo é 
FluxCurRegulator (309). Uma estimativa de malha aberta da 
corrente de magnetização, FluxCur Feedfwd (308), é 
determinada com a divisão de Flux Reference pelo parâmetro Lm 
Rated. FluxCur Feedfwd e FluxCurRegulator são adicionados 
para produzir Mtr Flux CurCmd (310), que é o componente 
magnetizador do comando de corrente do estator. Para calcular a 
corrente de magnetização fornecida pelo inversor Inv Flux 
CurCmd (312), a corrente fornecida pelo capacitor do filtro 
do motor em meio à magnetização é calculada e subtraída de  
Mtr Flux CurCmd. É preciso observar que, à medida em que a 
velocidade do motor aumenta, Inv Flux CurCmd diminui. Isso 
acontece porque a tensão do motor vai além da especificação da 
corrente de magnetização do motor alcançada pelo capacitor. 
No ponto ressonante, Inv Flux CurCmd é próximo de zero e se 
torna negativo em velocidades acima da ressonância. InvTorque 
CurCmd (do bloco de controle da velocidade) e Inv Flux 
CurCmd são, em seguida, passados para o bloco de corrente de 
controle para determinar a referência de corrente do indutor 
CC (Idc Reference) e os ângulos de disparo dos dois conversores 
(Alpha Rectifier e Alpha Inverter). 

 
 O perfil de fluxo do inversor é ajustado pelos parâmetros Flx 

Cmd No Load (103) e FlxCmd RatedLoad (100). Usando esses 
parâmetros, Flux Reference é ajustado de maneira linear em 
relação à Torque Reference desejada. Com cargas leves, o fluxo 
do motor diminui, o que permite a redução nas perdas enquanto 
todo o fluxo é produzido a uma carga nominal. A referência de 
fluxo máxima está limitada a Flux Cmd Limit (623). Esse limite 
depende de Rec Input Volt e da velocidade do motor (Speed 
Feedback). Caso o inversor opere a uma tensão de linha 
reduzida, Flux Reference é reduzido. Além disso, caso o motor 
esteja em execução acima de Base Speed, o perfil de fluxo 
permanece inversamente proporcional à velocidade do motor, o 
que resulta no enfraquecimento do campo ou no modo de 
operação de alimentação constante do inversor. Isso é obtido com 
uma diminuição na capacidade de torque do motor. 
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Figura 1.5 – Controle de fluxo 
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  Grande parte da magnetização de um motor síncrono é fornecida 
pelo enrolamento de campo do rotor, diferentemente de um 
motor de indução em que toda a corrente de magnetização é 
fornecida por meio do estator. No entanto, o controle do fluxo do 
motor por meio da corrente de campo é muito lento por conta da 
grande constante de tempo do enrolamento do campo CC e das 
limitações de corrente e tensão da fonte do campo. Para obter 
uma resposta suficientemente rápida do regulador de fluxo, a 
corrente de magnetização é dividida em componentes transientes 
e de regime permanente, com o componente de regime 
permanente sendo alimentado pelo rotor e o componente 
transiente, pelo estator. 

As inclusões no controle de fluxo exigidas pelas máquinas 
síncronas são mostradas no diagrama de blocos (Figura 1.6). Em 
seguida, a parte da corrente do capacitor do motor fornecida pelo 
inversor é adicionada para determinar Inv Flux CurCmd, que é o 
componente de magnetização do comando de corrente do indutor 
CC. 

 
 O parâmetro Icd Command Gain (107) determina como a 

corrente do capacitor do filtro do motor é dividida entre o motor 
e o inversor. Quando esse parâmetro é definido em seu valor 
mínimo igual a 0,0, toda a corrente do capacitor é fornecida pelo 
inversor. A corrente da linha é maior que a corrente do motor, e o 
motor opera a aproximadamente o fator de potência da unidade. 
Quando esse parâmetro é definido em seu valor máximo igual a 
1,0, o motor fornece toda a corrente do capacitor. A corrente da 
linha é menor do que a corrente do motor, e o motor opera a um 
fator de potência com atraso de fase com corrente do campo 
reduzida. 

 
  Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade do controle de motor  

 síncrono. 

Controle de fluxo do 
motor síncrono  
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Figura 1.6 – Controle de fluxo do motor síncrono 
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Controle de corrente A função do bloco de controle da corrente (Figura 1.7) é 
determinar os ângulos de disparo dos conversores Alpha Rectifier 
(327) e Alpha Inverter (328). As entradas são os componentes de 
torque (InvTorque CurCmd) e produtor do fluxo (Inv Flux 
CurCmd) do comando de corrente do indutor CC dos blocos de 
controle da velocidade e de controle do fluxo, respectivamente, 
além da corrente do indutor CC medida Idc Feedback (322). 

 
 A raiz quadrada da soma dos quadrados de Inv Flux CurCmd e 

InvTorque CurCmd determina a referência de corrente do indutor 
CC Idc Reference (321). Isso é subtraído da realimentação da 
corrente contínua medida para determinar Idc Error (323). 
Isso é processado pelo regulador de corrente para produzir 
Vdc Error (332). Para controlar de maneira efetiva a corrente do 
indutor CC, é feita uma estimativa da tensão do indutor CC no 
lado do motor para calcular Vdc Feedfwd (333), adicionado a 
Vdc Error para produzir a tensão de referência do conversor lado 
linha Vdc Reference (326). O ângulo de disparo do retificador é o 
co-seno inverso de Vdc Reference. O ângulo de disparo do 
inversor é determinado usando a tangente inversa da relação de 
Inv Flux CurCmd para InvTorque CurCmd. O quadrante da 
operação é ajustado de acordo com os sinais dos comandos de 
corrente. 
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Figura 1.7 – Controle de corrente 
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Realimentação do retificador A função do bloco de realimentação do retificador é processar 
(equilibrar e filtrar) a tensão do lado da linha e os sinais de 
realimentação da corrente de acordo com a forma exigida pelo 
software de controle do inversor. Os circuitos para isso estão 
incorporados na placa de controle analógica (ACB). 

 A primeira placa de detecção de tensão (VSB) fornece três sinais 
de realimentação da tensão de linha (V2u, V2v, V2w), a segunda 
VSB fornece duas tensões do capacitor cc (VL+, VL-) e uma do 
filtro do lado da linha, com referência para o aterramento. As 
três tensões entre a linha e o terra são subtraídas uma da outra 
para produzir as três tensões entre as linhas (V2uv, V2vw, V2wu). 
Duas dessas tensões de linha (V2uv, V2vw) são filtradas e 
amostradas pelo software para sincronia e proteção. As três 
tensões de linha são usadas para encontrar a tensão de entrada de 
pico (V2-pk). Este valor é então comparado com o ajuste de 
parâmetro de desarme (Vltrp) para proteção instantânea de 
sobretensão CA do hardware. Em inversores PWM, o ponto 
neutro do capacitor do filtro da linha é medido (Vn1) e usado na 
proteção contra sobretensão de neutro no lado da linha. As duas 
tensões cc são subtraídas para determinar a tensão do indutor cc 
do lado da linha (Vdcr1), que então é amostrada pelo inversor. 

  
 Transformadores de corrente (TC) em duas das linhas de entrada 

CA fornecem a realimentação da corrente da linha de entrada 
de dados (I2u, I2w). Inverter e adicionar os dois sinais de 
realimentação da corrente reproduz a corrente na fase restante. 
Um sensor de corrente de efeito Hall (HECS) é usado na 
monitoração da corrente do indutor CC e na proteção contra 
sobrecorrente do hardware. Além disso, o valor médio da 
realimentação de corrente do indutor CC é medido usando um 
conversor V-f, usado pelo controlador de corrente do indutor CC 
para calcular o ângulo de disparo do retificador. 

 
 A descrição anterior se aplica às opções de 6-SCR e do retificador 

PWM. Para inversores frontais de 18 pulsos, outra VSB é ligada 
em cadeia com o primeiro, o que proporciona mais seis tensões 
entre a linha e o terra de pontes escravas. As tensões 1 escravas 
são monitoradas usando (V3uv, V3vw, V3wu), enquanto as tensões 
2 escravas são monitoradas usando (V4uv, V4vw, V4wu). Além disso, 
a realimentação de corrente das pontes escravas I3u, I3w e I4u, I4w 
também é protegida. Assim como em inversores de 6 pulsos, 
inverter e adicionar os dois sinais de realimentação da corrente 
reproduz a corrente na fase. Também para inversores de 
18 pulsos, as três tensões entre a linha CA e o terra são resumidas 
para determinar a tensão entre o neutro e o terra no transformador 
de entrada. 
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Realimentação do inversor A função do bloco de realimentação do inversor é processar 
(equilibrar e filtrar) a tensão do lado do motor e os sinais de 
realimentação da corrente de acordo com a forma exigida pelo 
software de controle do inversor. Os circuitos para isso estão 
incorporados na placa de controle analógica (ACB).  

 
 A primeira VSB fornece três sinais de realimentação de tensão 

(Vu, Vv, Vw), a segunda VSB fornece duas cc (VM+, VM-) e uma 
tensão neutra do capacitor de filtro do lado da máquina com 
referência para o aterramento. As tensões entre a linha e a terra 
do motor são subtraídas uma da outra para produzir as três 
tensões entre as linhas do motor (Vuv, Vvw, Vwu). Duas dessas 
tensões (Vuv, Vvw) são filtradas e amostradas pelo software para 
sincronia e proteção. As três tensões de linha são usadas para 
encontrar a tensão de pico (V_pk). Este valor é então comparado 
com o ajuste de parâmetro de desarme (Vmtrp) para proteção 
instantânea de sobretensão CA do hardware. As tensões entre a 
linha do motor e o terra são somadas para determinar a tensão 
entre o neutro do motor e o terra (Vzs), usada na proteção contra a 
sobretensão no neutro do motor. Além disso, o ponto neutro do 
capacitor do filtro o motor é medido (Vn) e usado na proteção 
contra sobretensão de neutro no lado do motor. As duas tensões 
cc são subtraídas para determinar a tensão do indutor cc do lado 
da máquina (Vdci1), que é amostrada pelo inversor. 

 
 Dois sensores de corrente de efeito Hall (HECS) fornecem 

realimentação da corrente do estator a partir de duas das fases do 
motor (Iu, Iw). Inverter e adicionar os dois sinais de realimentação 
da corrente reproduz a corrente na fase restante. O software de 
controle do inversor usa as tensões e correntes amostradas para 
determinar o fluxo do motor e o uso para sincronia. 

 
 Para inversores com opção de transferência síncrona, uma VSB 

adicional é usada para detecção das três tensões de bypass linha a 
linha (Vuvs, Vvws, Vwus). Duas delas (Vuvs, Vvws) são filtradas mais 
uma vez com a amostragem sendo feita pelo software para a 
sincronia entre as tensões de saída do inversor e de bypass. 

 
 Caso o inversor esteja instalado com um encoder opcional, a 

placa é conectada ao J28. A velocidade do motor é então 
determinada pela contagem dos pulsos do encoder na matriz de 
portas lógicas programáveis no DPM. 
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Modelo do motor A função do bloco de modelo do motor (Figura 1.8) é determinar 
a posição do fluxo do rotor (Flux Angle), a realimentação do 
fluxo (Flux Feedback), a frequência de estator aplicada (Stator 
Freq), a frequência de escorregamento (Slip Frequency) e as 
variáveis em operação do motor como a corrente do estator 
(Stator Current), a tensão do estator (Stator Voltage), o torque 
(Torque), a potência (MotorAirGap Power) e o fator de potência 
(Mtr Pwr Factor). 

 
 O PowerFlex 7000 usa o controle orientado a fluxo do rotor para 

obter um controle independente do fluxo do motor e do torque. 
Isso é conseguido com a sincronização do disparo do inversor em 
relação a Flux Angle. Para determinar a realimentação do fluxo, a 
frequência do estator e a carcaça de referência da sincronização o 
inversor usa o modelo de tensão ou corrente. Para velocidades 
maiores que 3 Hz, o inversor usa o modelo de tensão (a partir da 
tensão e corrente do motor medidas) para calcular o Flxfbk 
VoltModel, e o StatFreq VoltModel. Abaixo de 3 Hz, o inversor 
usa o modelo de corrente para calcular Flxfbk CurModel, e 
StatFreq CurModel. O modelo de corrente se baseia no controle 
de vetor indireto e usa os componentes d-q de corrente do estator 
com os parâmetros do motor T Rotor e LM Rated. Com base na 
velocidade em operação do inversor e no modo de realimentação 
da velocidade (Sensorless ou Pulse Encoder), um algoritmo de 
seleção de fluxo determina o modelo a ser usado. O modelo do 
motor também calcula Slip Frequency, usada no cálculo da 
velocidade do motor (Speed Control) no modo Sensorless e na 
determinação da posição de fluxo do rotor no modo Pulse 
Encoder. 

 
 A carcaça de rotação síncrona (Flux Angle) é usada na 

transformação das correntes e tensões medidas do motor em 
componentes d-q. Os componentes do eixo direto estão em fase 
com o fluxo do rotor, enquanto os componentes do eixo de 
quadratura estão dispostos a 90 graus do fluxo do rotor. As 
magnitudes da corrente do estator (Stator Current) e da tensão 
(Stator Voltage) são calculadas considerando a raiz quadrada da 
soma dos quadrados dos respectivos componentes d-q. Torque 
do motor é calculado multiplicando-se Flux Feedback e Isq 
pela constante do torque do motor. Torque multiplicado pela 
velocidade do motor proporciona Mtr AirGap Power. Mtr Power 
Factor é determinado como sendo o índice da potência ativa do 
motor e a potência aparente. 
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Figura 1.8 – Modelo do motor 

 
 
 Exceto pela sobrecorrente do indutor CC, sobretensão do 

retificador e sobretensão do inversor, toda a proteção do inversor 
é realizada no software. Parâmetros ajustáveis especificando o 
nível de desarme e o atraso de tempo são fornecidos para cada 
falha. É fornecida uma lista detalhada de todas as falhas e 
advertências (alarmes) no Capítulo 3 – Localização de falhas. 

 
 A resposta a um alarme do inversor recai em três categorias: 

Proteção do motor/inversor 
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 Para falhas de classe 1 (com exceção da sobrecorrente do 
indutor CC, sobretensão do retificador e sobretensão do 
inversor), o retificador é colocado imediatamente em fase para 
retardar o limite até que a corrente do indutor CC caia a zero. O 
disparo de ambos os conversores é desabilitado, e os contatores 
(caso instalados) são abertos. Nesse ponto, haverá a parada por 
inércia no motor e sua velocidade dependerá das características 
da carga. Para algumas cargas de inércia elevada, o motor pode 
parar por inércia durante um longo período. 

 
 A sobrecorrente do indutor CC, sobretensão de entrada do 

retificador e tensão de saída do inversor são casos especiais em 
que a detecção da falha é realizada pelo hardware porque é 
necessária uma resposta muito rápida. A detecção da falha de 
hardware responde a valores instantâneos. Além disso, a resposta 
do inversor a essas falhas é diferente em relação às demais falhas 
Classe 1 por congelar o disparo SGCT (ambos os conversores em 
caso de um retificador PWM e apenas o lado do inversor no caso 
de um inversor SCR 6P/18P) até que a corrente do indutor CC 
chegue a zero. Em seguida, o disparo é desabilitado e os 
contatores são abertos. 

 
 Em falhas de Classe 2, o motor chega a uma parada normal 

antes do disparo ser desabilitado e dos contatores serem abertos. 
Os exemplos típicos de falhas Classe 2 são sobrecarga do motor, 
sobrecarga do inversor e perda de carga. 

 
 Para a maioria das advertências não é tomada nenhuma ação, e 

o inversor mantém sua operação normal. Uma advertência pode 
ser o indicativo de um problema no inversor; ou seja, uma 
advertência Air Filter é um indício de um filtro de ar obstruído. 
Além disso, há algumas advertências no inversor que podem 
causar interrupção momentânea na operação do inversor, 
p.ex. Master UV, Line Loss ou Bus Transient. A ação tomada é 
semelhante à de uma falha Classe 1, e a operação normal é 
retomada assim que a condição transiente desaparece. Caso um 
inversor seja submetido a Master UV ou Line Loss, Auto Restart 
Dly (3) deve ser definido como um valor diferente de zero para 
poder retomar a operação normal automaticamente. 

 
 É importante compreender como os contatores (entrada e saída) 

se comportam em caso de uma falha. Caso o contator de entrada 
esteja definido como Not Running ou All Faults por meio do 
parâmetro Input CtCtr Cfg (1), o contator é aberto caso haja 
qualquer falha (Classe 1, Crítica ou Classe 2) no inversor. Isso 
acontece depois que a corrente do indutor CC chegou a zero e o 
disparo de todos os conversores foi desabilitado. Se o contator 
estiver definido como Critical Flt, ele só se abrirá quando 
acontecer uma falha crítica (explicada acima) no inversor. Em 
todas as demais falhas, (Classe 1 ou Classe 2), o contator de 
entrada permanecerá fechado após o desligamento do inversor. 
Para uma lista completa da classificação de falhar, consulte o 
capítulo 3 – localização de falhas. 

 

Proteção do motor/inversor 
(cont.) 
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 Um contator de entrada, cuja configuração é especificada por 
Output Ctctr Cfg (5), é aberto em caso de qualquer falha no 
inversor. Isso acontece depois que a corrente do indutor CC 
chegou a zero e o disparo de todos os conversores foi 
desabilitado. 

 
 
 O inversor PowerFlex 7000 é testado em busca de falhas nos 

semicondutores de potência (SCRs ou SGCTs), antes e durante a 
operação. O método usado na detecção de dispositivos com falha 
é diferente na partida (diagnóstico off-line) e na operação 
(diagnóstico on-line), embora seja usado o mesmo hardware em 
ambas as situações. O controle do inversor recebe um sinal de 
realimentação através de um cabo de fibra óptica de cada sistema 
de acionamento de disparo do equipamento, que pode indicar sua 
integridade. O diagnóstico SCR se baseia na detecção da tensão 
em todo o dispositivo enquanto o SGCT conta com diagnóstico 
inteligente incorporado à placa de disparo. A realimentação e o 
disparo têm uma determinada relação quando o equipamento 
apresenta integridade ou falha. Isso é mostrado na Figura 1.10 e 
será descrito em detalhe nas próximas seções. A descrição se 
aplica a todos os inversores PowerFlex 7000 6P, 18P e PWM. No 
inversor, os pontos de teste estão disponíveis na Placa de base da 
interface óptica (OIBB) para monitoração dos sinais de disparo e 
diagnóstico. Para entender como funciona o diagnóstico, é 
importante entender a relação entre os sinais de fibra óptica e os 
níveis lógicos nos pontos de teste. Isso é resumido na Tabela 1.B 
e Tabela 1.C. 

 
 
 Tabela 1.B 

Transmissor OIBB(TX) TP_CMD na OIBB Status do dispositivo 
LUZ 0 V ON 

SEM LUZ 5 V APAGADO 
 
 
 Tabela 1.C 

Receptor OIBB(RX) TP_DIAG na OIBB 

LUZ 0 V 

SEM LUZ 5 V 
 

Diagnóstico do 
semicondutor de potência 
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 Detecção off-line de SCRs/SGCTs com falha 
 

 Retificador – 6P-SCR, 18P-SCR e PWM 
 
  O diagnóstico do retificador é executado quando a média 

tensão é inicialmente aplicada fechando-se o contator de 
entrada e quando o inversor recebe um comando de partida. 
O inversor também executa o diagnóstico off-line quando um 
comando de reinicialização do inversor é emitido. Esse 
diagnóstico é capaz de detectar um equipamento com defeito, 
a perda de fibra óptica de realimentação e a perda de fibra 
óptica de disparo. O diagnóstico consiste em dois estágios. 
Um teste de diagnóstico passivo seguido de um teste de 
diagnóstico ativo. No teste de diagnóstico passivo, nenhum 
equipamento é disparado. 

 

 Diagnóstico off-line passivo do retificador SCR 
  Em retificadores SCR, quando a tensão de linha é aplicada 

ao inversor, mas sem este estar em operação, a tensão em 
todos os tiristores do retificador é alta e positiva em meio 
ciclo, exceto durante intervalos próximos de zero da tensão 
de linha. O sistema de acionamento do disparo transmite 
luminosidade sempre que o equipamento é polarizado 
positivamente com uma tensão suficientemente grande, como 
mostra a Figura 1.9. No ponto de teste de diagnóstico OIBB, 
isso se traduz em um sinal de realimentação no nível de 0 V. 
Como o inversor não está disparando (não há luz, sinal no 
ponto de teste de disparo OIBB), a realimentação 
normalmente alterna o estado em todos os ciclos da tensão 
da rede elétrica. No entanto, a realimentação não alternará 
o estado se o equipamento estiver curto-circuitado ou o 
caminho da fibra óptica de realimentação estiver incompleto. 
Isso é mostrado na Figura 1.9. Caso isso ocorra, ocorre a 
falha do inversor e este emite uma falha OfflineShrt em 
relação ao equipamento. 

 

 Diagnóstico off-line passivo do retificador PWM 
  Para retificadores PWM, o transmissor no dispositivo deve 

enviar uma luz de volta quando o dispositivo está bem (0 V 
no ponto de teste de diagnóstico). No entanto, o sinal de luz 
não será recebido se um equipamento estiver curto-circuitado 
ou se o caminho da fibra óptica de realimentação estiver 
incompleto. O inversor considera que houve falha no 
equipamento e determina para quais equipamentos haveria 
segurança para disparo, tendo em vista o teste de diagnóstico 
off-line ativo mais detalhado. 

Diagnóstico do 
semicondutor de potência 
(continuação) 
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Realimentação
de diagnóstico alta

Realimentação
de diagnóstico

baixa

Tensão em um tiristor durante a aplicação de média tensão

Realimentação de
diagnóstico para
SCR saudável

Realimentação de
diagnóstico para um

SCR em curto

Sem Luz

+5 V

0

+5 V

0

 
Figura 1.9 – Tensão em um tiristor durante a aplicação de média tensão 

 
 
 

Padrão Típico de Gating SGCT

Realimentação de Diagnóstico Saudável

Cátodo do Gate em Curto ou Problema no PS

+5 V

0

+5 V

+5 V

+5 V

+5 V

0

0

0

0

Nenhum gating recebido

Sem realimentação de diagnóstico

SEM LUZ
(Dispositivo Desligado)

LUZ
(Dispositivo Ligado)

LUZ SEM LUZ

SEM LUZ LUZ

LUZ

SEM LUZ

 
  Figura 1.10 – Diagnóstico SGCT 
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  Diagnóstico off-line ativo do retificador SCR 
  No teste de diagnóstico ativo, todos os equipamentos são 

disparados na tensão de bloqueio máxima. Em um SCR 
operando normalmente, a realimentação normalmente 
passará de alta para baixa durante o disparo. No entanto, o 
inversor receberá um estado lógico 1 (luz) imediatamente 
antes e depois do disparo, se o equipamento estiver com o 
circuito aberto; há um caminho de fibra óptica de disparo 
incompleto ou um sistema de acionamento do disparo 
danificado. Quando isso ocorrer, o inversor emitirá uma falha 
Offline Open para o equipamento. Caso o inversor receba 
sinal baixo (sem luz) em ambos os estados, talvez haja um 
equipamento curto-circuitado ou uma fibra óptica com 
realimentação incompleta. Quando isso ocorrer, o inversor 
emitirá uma falha Offline Shrt para o equipamento. As 
conexões de amortecedor com falha ou circuito aberto 
deslocarão a fase de bloqueio do inversor (quando não 
estiver em operação), o que pode fazer com que a falha 
apareça. É preciso observar que, durante o estágio de 
diagnóstico ativo, haverá uma tensão do indutor CC próxima 
da tensão nominal por conta da interação com o circuito de 
amortecimento. 

 
 Diagnóstico off-line ativo do retificador PWM 

  No retificador PWM, o teste de diagnóstico ativo pode 
diferenciar um equipamento com falha de um caminho de 
fibra óptica interrompido porque o sistema de acionamento 
de disparo altera a realimentação de maneira diferente 
durante o disparo, como mostra a Figura 1.10. Assim como 
acontece no diagnóstico off-line ativo do retificador SCR, 
todos os equipamentos são disparados na tensão de 
bloqueio de pico (caso a média tensão esteja disponível). 
Os equipamentos que poderiam causar um curto-circuito 
entre as linhas não são disparados. Caso o inversor detecte 
um equipamento com falha, falha Offline é emitida para 
ele. Uma fonte de alimentação de disparo fraca também 
pode causar uma falha no equipamento. Se o inversor não 
receber nenhum sinal luminoso (5 V no ponto de teste de 
diagnóstico) antes e depois do disparo, talvez haja uma 
fibra óptica de realimentação incompleta, e uma falha 
DiagFbkLoss será emitida. Uma fonte de alimentação 
totalmente falha ou desconectada também causará essa 
falha. Caso o inversor sempre receba um sinal de luz (0 V 
no ponto de teste de diagnóstico) tanto antes quanto depois 
do disparo, o equipamento talvez não tenha recebido o 
sinal de disparo, e uma falha Gating Loss será emitida. O 
inversor não permitirá que o contator seja fechado caso ele 
detecte um número de equipamentos com falha o suficiente 
para causar um curto-circuito entre linhas. 

 

Diagnóstico do 
semicondutor de potência 
(continuação) 
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 Diagnóstico off-line do inversor 
  O diagnóstico do inversor é executado quando o controle do 

inversor é energizado e quando o inversor recebe um 
comando de partida. O inversor também executa o diagnóstico 
off-line quando um comando de reinicialização do inversor é 
emitido. Esse diagnóstico é capaz de detectar um equipamento 
com defeito, a perda de fibra óptica de realimentação e a perda 
de fibra óptica de disparo. 

 
  O diagnóstico off-line do inversor é semelhante ao 

diagnóstico do retificador PWM, exceto por: nenhum 
diagnóstico passivo é executado, não se faz nenhuma 
consideração em relação a curtos-circuitos entre as linhas e o 
contator de entrada não está envolvido. O diagnóstico off-
line do inversor gerará falhas de DiagFbkLoss e Gating Loss. 

 

 Detecção on-line de SCRs/SGCTs com falha 
 

Quando o disparo está habilitado para ambos os conversores, a 
realimentação dos sistemas de acionamento do disparo é ligada e 
desligada continuamente, normalmente várias vezes por ciclo. Os 
sinais de realimentação do diagnóstico de cada inversor são 
monitorados, e as medidas de proteção são executadas. 

 
 Diagnóstico on-line SCR 

  Em inversores de retificador SCR, o inversor detecta 
equipamentos com circuito aberto e fechado em operação. 
Por conta da queda e da interação com as demais fases, o 
diagnóstico de realimentação SCR muda o estado muitas 
vezes por ciclo, ainda que isso só seja válido antes e depois 
do disparo do equipamento. Imediatamente antes do disparo 
de um equipamento, o inversor obtém várias amostras da 
realimentação de diagnóstico do SCR. Caso todas as 
amostras indiquem que o equipamento estava ligado antes do 
disparo, o inversor considera que o equipamento possa estar 
curto-circuitado e liga um temporizador. Quando esse 
temporizador excede o número de ciclos de linha 
especificado pelo parâmetro Rec Dvc Diag Dly (266), o 
inversor gera uma falha OnlineShrt. Cada equipamento tem 
seu próprio temporizador. Um atraso igual a zero irá gerar 
uma falha imediatamente. Um atraso igual a 2 irá gerar uma 
falha depois de 2 ciclos, o que indica que a falha foi vista três 
vezes consecutivas. 

 
  Pouco depois do disparo SCR do inversor, ele verifica a 

realimentação das placas de disparo. Caso a realimentação 
mostre que o equipamento não foi disparado, o inversor 
considera que o equipamento pode estar com o circuito 
aberto e liga um temporizador. Caso a falha persista por 
6 ciclos, o inversor gera uma falha OnlineOpen. Assim como 
acontece com a falha curto-circuitada, cada equipamento 
tem seu próprio temporizador; no entanto, o atraso não é 
ajustável. 
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  Os diagnósticos de equipamento on-line não estão 
disponíveis em todos os modos de operação por conta da 
natureza da realimentação do sistema de acionamento do 
disparo. Não é executado nenhum diagnóstico quando o 
ângulo de disparo do retificador é inferior a 15 graus. 
Nenhum diagnóstico é executado quando a corrente contínua é 
descontínua. 

  
 Diagnóstico on-line SGCT 

  O retificador PWM e o inversor geram apenas um tipo de 
falha de diagnóstico on-line. Por conta da placa de disparo 
inteligente, o inversor pode verificar o status de todos os 
SGCTs de uma ponte sempre que um equipamento da ponte 
é acionado. O inversor obtém uma amostra da realimentação 
de todos os equipamentos antes e depois do acionamento da 
ponte. Caso ambas as amostras indiquem que o equipamento 
não está funcionando corretamente, o inversor liga um 
temporizador para ele. Quando esse temporizador alcança o 
valor especificado pelo parâmetro Rec Dvc Diag Dly (266) 
referente ao retificador PWM ou Inv Dvc Diag Dly (268) 
referente ao inversor, o inversor gera uma falha Online. 
O tempo real do desarme irá variar com a frequência de 
comutação da ponte em questão. Uma ponte altera o estado 
em três momentos da frequência de comutação. Para uma 
comutação de retificador PWM a 420 Hz (7 pulsos a 60 Hz), 
a ponte muda de estado aos 1.260 Hz. Isso significa que o 
atraso está em múltiplos de cerca de 0,8 milissegundos. 
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Modos de operação O inversor PowerFlex 7000 oferece modos de teste para verificar 
a funcionalidade do inversor durante o comissionamento. Esses 
modos de teste são selecionados usando-se o parâmetro 
Operating Mode do grupo Feature Select. Quando o modo de 
teste está definido como o valor padrão Normal, o inversor está 
no modo operacional normal. O parâmetro não pode ser alterado 
enquanto o inversor estiver em operação. 

 
 Ajustar Operating Mode como Gate Test possibilita a execução 

de verificações de disparo no retificador e no inversor. Os 
contatores de entrada e de saída devem ser abertos, e a média 
tensão não deve ser aplicada ao inversor. Esse teste é executado 
com dois parâmetros adicionais, Inv Gating Test (591) e Rect 
Gating Test (590). Com a seleção de Gate Test, ambos os 
parâmetros são ajustados automaticamente como Test Pattern. 
A seguir, uma breve descrição nesta seção. 

 
 Ajustar Inv Gating Test como Test Pattern acionará os 

equipamentos do inversor em um padrão Z seqüencial a uma 
baixa frequência (1 Hz), sendo verificada com a observação 
dos LEDs na placa de disparo SGCT. Ajustar Inv Gating Test 
como Normal Gate resultará no acionamento dos equipamentos 
do inversor como estando no modo normal de operação. A 
frequência do disparo é controlada pelo parâmetro Speed 
Command In (276). Ajustar Inv Gating Test como Off interrompe 
a sequência do disparo de teste do inversor. 

 
 Em inversores PowerFlex SCR de 6 ou 18 pulsos, as placas de 

disparo derivam a alimentação da média tensão. Assim, para 
verificar o disparo do retificador no modo Gate Test em que não 
há nenhuma média tensão disponível, é necessário um chicote 
de alimentação especial. O disparo do retificador é rapidamente 
verificado ajustando-se Rect Gating Test como Test Pattern. 
Isso acionará os equipamentos do retificador em um padrão 
Z seqüencial a uma baixa frequência (1 Hz), com apenas um 
equipamento sendo ligado por vez e com a observação dos LEDs 
nas placas de disparo SCR. Para ajustar o disparo do retificador 
na operação normal, selecione Normal Gate. O disparo do SCR 
está na frequência da linha de entrada de dados. 

 
 Em inversores PWM de 6 pulsos, não é necessário nenhum 

chicote de alimentação porque os SGCTs são alimentados pela 
fonte de alimentação do disparo. 

 
 Desconecte todas as extremidades de cabo, 

antes de aplicar a alimentação de média 
tensão. Deixar de desconectar o cabo antes 
da aplicação de média tensão pode resultar 
em danos causados ao equipamento, além 
de ferimentos pessoais graves ou até 
mesmo a morte. 

 
 
 

R I S C O   D E   C H O Q U ER I S C O   D E   C H O Q U E
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 A aplicação de média tensão à entrada ou à 
saída do inversor quando ele está em 
operação no modo de teste de disparo pode 
causar danos graves ao inversor. 

 
 Para testar o retificador e ajustar o regulador de corrente do 

indutor CC e a impedância de comutação da linha, Operating 
Mode do inversor é selecionado como DC Current. Nesse 
modo de teste, o retificador opera normalmente, embora o 
disparo do inversor seja modificado para disparar as 
ramificações positiva e negativa na mesma fase para poder 
curto-circuitar a corrente do indutor CC em todo o inversor. A 
corrente curto-circuitada é deslocada lentamente pela entrada 
trifásica com sobreposição entre as fases para garantir que um 
circuito aberto não ocorra durante a comutação. Não há 
nenhuma corrente no motor, e o contator de saída (caso ele 
esteja instalado no inversor) é aberto. O comando de corrente 
contínua é ajustado de maneira correspondente ao valor 
especificado pelo parâmetro Idc Test Command (119) do 
grupo Current Control. Nesse modo de operação, o ângulo de 
disparo do retificador Alpha Rectifier (327) estará próximo de 
90 graus. Isso porque ele usa uma tensão CC muito pequena 
para gerar uma corrente em um indutor CC curto-circuitado. 

 
 Ajustar Operating Mode como System Test seleciona o modo de 

operação do sistema. Esse modo é usado para testar o inversor 
como um sistema, incluindo interfaces com equipamentos 
externos como, por exemplo, controladores programáveis, sem a 
aplicação de alimentação de média tensão ao inversor ou ao 
motor. O inversor se comporta como se ele estivesse operando 
normalmente, mas com o disparo do equipamento desabilitado. 
Como os contatores de entrada, de saída e de bypass operam 
normalmente nesse modo, é preciso verificar se o inversor e o 
motor estão isolados da média tensão. Se houver chaves de 
isolação, elas devem permanecer abertas. Caso o inversor detecte 
a média tensão nesse modo de teste, é emitida uma falha MV in 
SystemTest, e o contator de entrada é aberto. 

 
 É de responsabilidade do operador 

assegurar a isolação do inversor e do 
motor em relação à média tensão quando o 
inversor está operando no modo de teste 
do sistema com os contatores de entrada, 
de saída e de bypass fechados. 

 
Ajustar Operating Mode como Open Circuit seleciona o modo de 
teste do circuito. Esse modo é usado para testar os inversores na 
tensão nominal de saída e na frequência sem que haja a conexão 
com um motor. Em um modo de teste com circuito aberto, a 
corrente alternada suficiente para produzir a tensão nominal na 
saída do inversor é forçada por meio dos capacitores do filtro de 
saída. Quando o inversor é ligado nesse modo, ele acelera até 
uma frequência nominal e sincroniza a tensão de saída com a 

A T E N Ç Ã OA T E N Ç Ã O

A T E N Ç Ã OA T E N Ç Ã O
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tensão de linha. A referência de corrente é ajustada como um 
valor que produzirá tensão na saída do inversor ajustada pelo 
parâmetro FlxCmd RatedLoad (100). 

 
 O modo de teste com circuito aberto não 

deve ser usado quando o inversor está 
conectado a uma carga, a menos que um 
contator de entrada seja fornecido. 

 
 
 Ajustar Operating Mode como Open Loop  seleciona um 

modo de diagnóstico em que o inversor é operado em malha 
aberta sem fechar nenhuma das malhas de realimentação no 
lado do motor (reguladores de velocidade e de fluxo). Os 
parâmetros TrqCmd0 Sensrlss (86) e TrqCmd1 Sensrlss (87) 
são usados para injetar corrente do motor a uma frequência de 
estator baixa (normalmente, 10% da frequência de linha 
nominal). O motor irá girar nesse modo, e as variáveis de 
realimentação do fluxo analógico do inversor FlxFbk 
VoltModel (342) e StatFrqVoltModel (485) são usadas para 
garantir a confiabilidade da realimentação analógica.  

 
 Este recurso está disponível somente em motores de indução acionados por 

inversores. 
 
 
 Definir o modo de operação para UncoupledMtr seleciona o 

modo de operação de motor não acoplado, no qual o inversor 
automaticamente ajusta os torques de partida (TrqCmd0 SensrLss 
#86 e TrqCmd1 SensrLss #87) para 0,2 pu para uma ativação 
mais suave do motor não acoplado. Este modo é útil para ativar o 
motor sem a carga mecânica com torque de partida mais baixo. 
Quando se deixa este modo, ambos os parâmetros de torque de 
partida são definidos novamente nos seus valores originais. Entre 
em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade. 

 
 Definir o modo de operação para teste de gate DB permite que 

sejam realizadas verificações de disparo no conversor de 
alimentação no painel de frenagem dinâmica. Este modo é 
semelhante ao modo de teste de gate, mas somente é aplicável ao 
conversor de alimentação DB. Os contatores de entrada e de 
saída devem ser abertos, e a média tensão não deve ser aplicada 
ao inversor. A seleção deste modo do inversor acionará os 
equipamentos do conversor de alimentação DB em um padrão Z 
sequencial a uma baixa frequência (1 Hz), sendo verificada com 
a observação dos LEDs na placa de disparo SGCT. Este modo 
somente é aplicado a inversores com sistema DB. 

 
 Para testar o retificador juntamente com a unidade de frenagem 

dinâmica e avaliar o mecanismo de aperto de mãos entre o 
retificador e a unidade DB, o modo de operação do inversor é 
selecionado como teste DB MV. Do ponto de vista operacional, este 
modo de teste é semelhante ao modo de corrente CC, mas o inversor 
inicia automaticamente o mecanismo de aperto de mãos para 
desligar o retificador e tenta manter a corrente CC desejada, 

A T E N Ç Ã OA T E N Ç Ã O
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desligando o conversor de alimentação DB. Não há nenhuma 
corrente no motor, e o contator de saída (caso ele esteja instalado no 
inversor) é aberto. Defina o primeiro bit para DynBrak Enab de 
SpecialFeatures3 (920) para habilitar a função de frenagem 
dinâmica. O comando de corrente cc é definido igual ao 
valorespecificado pelo parâmetro Idc Test Command (119) no grupo 
de controle da corrente. Nesse modo de operação, o ângulo de 
disparo do retificador Alpha Rectifier (327) estará próximo de 
90 graus enquanto o retificador estiver funcionando. Cerca de 
2 segundos após atingir a corrente cc desejada, o inversor inicia o 
aperto de mãos e comuta a corrente CC através do circuito DB. 
Após isso, como não há fonte de tensão para manter a corrente, ela 
decai rapidamente e o inversor para automaticamente após 
2 segundos. Este teste é para garantir que as conexões do circuito 
DB e aperto de mãos estão feitas de forma adequada, pois, de outro 
modo, ocorre uma falha de sobretensão do retificador. Este modo 
somente é aplicável para inversores com sistema DB e este teste 
serve principalmente para teste na fábrica do circuito DB no 
inversor. 

 
 Para testar a potência nominal do resistor DB e avaliar a função 

DB como um todo, o modo de operação do inversor é 
selecionado como DB Pwr Test. Este modo somente é aplicado a 
inversores com sistema DB. Observe que este teste serve 
somente para teste na fábrica da unidade DB e não deve ser 
usado durante o comissionamento do inversor. 

 
 
 Usando essa função, o inversor PowerFlex 7000 é capaz de 

reiniciar um motor que não esteja inerte, e sim ainda em rotação. 
Na operação normal, a saída do inversor é sincronizada com o 
fluxo do motor, derivado da tensão do estator e da realimentação 
de corrente. Na ativação, se não houver nenhuma tensão 
detectável do estator, o inversor considera que o motor está 
parado. A frequência de saída inicia a partir de um valor inicial 
de zero e acelera até que o fluxo do motor seja detectado. Só é 
criado um fluxo significativo no motor quando a frequência de 
escorregamento (ou seja, a diferença entre a frequência do estator 
aplicada e a frequência do rotor) é pequena. Quando o inversor é 
ligado com o motor inerte, a frequência de escorregamento 
inicial é pequena e o fluxo do motor cresce bem rapidamente. 
Mas, se o motor já estiver girando, haverá a indução de 
pouquíssimo fluxo até que a frequência do estator esteja bem 
próxima da frequência do rotor, quando o fluxo do motor subirá 
repentinamente até um nível suficiente para que o inversor seja 
detectado e sincronizado. Se o inversor atingir o comando de 
velocidade máxima permitida sem detectar nenhum fluxo do 
motor, ele será desarmado por uma falha de parada do motor. 
Existem as seguintes causas para que haja a parada de um motor 
durante a partida: 

 
 1. O motor partiu e travou durante a partida por conta do torque 

insuficiente. A solução para isso é aumentar o valor de alguns 
ou de todos os parâmetros TrqCmd0 Sensrlss, TrqCmd1 
Sensrlss e Accel Time 1. 

Partida com motor em 
movimento (motor de indução)

Modos de operação (cont.) 
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 2. O motor já estava em rotação, mas houve falha na partida 
com motor em movimento porque o inversor passou pela 
região baixa de escorregamento muito rapidamente, o que 
impede o acúmulo de fluxo do motor. A solução para este 
problema é aumentar o valor do parâmetro Accel Time 1. A 
maioria dos motores de média tensão tem um tempo de rotor 
constante na faixa de 1 a 5 segundos, e pode levar alguns 
segundos para que o fluxo suba a um nível detectável. Até 
que o fluxo seja detectado, o inversor não usa a rampa de 
velocidade normal, embora continue acelerando na taxa 
definida pelos parâmetros Accel Time 1 e Ramp speed 1. Se 
essa taxa superar 5 Hz/s, então o inversor o limita internamente 
para um máximo de 5 Hz/s. 

 
3. O motor está girando no sentido oposto ao da rotação 

comandada. A frequência de escorregamento aumentará, e 
não diminuirá, enquanto o inversor acelera, não havendo 
nenhum fluxo induzido no motor. Nesses casos, selecionar o 
recurso de partida com motor em movimento bidirecional 
permite que o inversor procure o motor na direção oposta 
antes de parar. Essa opção pode ser selecionada habilitando-
se BiDr FlyStrt em Recursos especiais (99).  

 
 Se o motor estiver parando por inércia a uma velocidade alta o 

suficiente (cerca de 40 Hz) e o contator de saída estiver fechado, 
o motor poderá se excitar com os capacitores do filtro do motor 
do inversor e gerará uma tensão alta no estator que o inversor é 
capaz de detectar. O inversor re-sincronizará a essa tensão e 
reiniciará rapidamente.  

 
 Caso a realimentação do encoder opcional esteja instalada, o 

inversor conhece a velocidade do motor a qualquer momento, 
podendo executar uma partida com motor em movimento em 
qualquer velocidade ou sentido da rotação. 

 
 
 Com um motor síncrono, a partida com motor em movimento é 

muito mais rápida e confiável porque uma tensão detectável no 
estator é produzida sempre que o campo é aplicado e o motor está 
em rotação, mesmo com a corrente no estator igual a zero.  

 Quando o inversor é ligado, a corrente nominal do campo é 
aplicada ao motor, embora a corrente do estator permaneça igual 
a zero até o final do atraso inicial da rampa a fim de permitir o 
acúmulo do fluxo do rotor. Caso a frequência do estator seja 
superior a cerca de 2 Hz, é gerada uma tensão no estator 
suficiente para permitir que o inversor detecte a velocidade e o 
sentido do motor e se sincronize com o fluxo do motor. Caso a 
realimentação do fluxo não atinja um nível mínimo de 0,2 pu, o 
inversor considera que o motor está inerte e começa a partir da 
frequência zero.  

 
 Caso haja um encoder de posição opcional instalado, é possível 

dar a partida com motor em movimento em qualquer velocidade 
ou sentido da rotação. 

Partida com motor em 
movimento (motor síncrono) 
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Opção de encoder O encoder opcional proporciona dois aprimoramentos 
significativos ao controle do inversor: 

 
 1. Proporciona uma medição precisa da velocidade e direção do 

motor a qualquer momento 
 2. Estende a velocidade em malha fechada e o controle de 

torque até bem próximo da velocidade zero. 
 
 Um encoder de pulsos, também chamado de gerador de pulso ou 

encoder incremental, produz uma saída de trem de pulso com 
uma frequência proporcional à velocidade do eixo. Contando-se 
o número de pulsos, a velocidade do motor pode ser determinada. 
O encoder está conectado a uma placa de encoder opcional 
instaladas no conector J28 da ACB.  

 
 O parâmetro Encoder Type (233) especifica que tipo de encoder 

foi instalado. Um encoder de Quadrature fornece duas saídas A 
e B. Usando esses sinais, podem-se determinar a velocidade e a 
direção do motor.  

 
 Contar o número de pulsos do encoder ao longo de um certo 

período de amostragem gera a frequência de saída do encoder, a 
partir da qual a velocidade do eixo pode ser calculada usando os 
pulsos do encoder por revolução (ppr) especificados pelo 
parâmetro Encoder PPR (234). A resolução do encoder determina 
a velocidade mínima do motor que pode ser medida. Caso sejam 
necessários um torque de partida alto ou uma operação em 
velocidade muito baixa, uma resolução alta como, por exemplo, 
1.024 ou 2.048 ppr deve ser fornecida. Do contrário, uma 
resolução baixa como, por exemplo, 240 ou 360 ppr é adequada. 
P. ex., se a frequência do encoder for medida em 30 kHz, então 
com um 1.024 PPR, a velocidade do motor é calculada como: 

  

  

RPM = ƒEncoder x 60
          PPR  

 
 O modelo de tensão não é usável para frequências do estator 

menores que 3 Hz. Para controlar o fluxo e o torque a 
velocidades baixas, o inversor PowerFlex 7000 alterna para o 
modelo de corrente com base no controle vetorial indireto. Com o 
controle indireto, a posição do fluxo do rotor não é medida 
diretamente, mas prevista indiretamente com a adição do ângulo 
de escorregamento calculado ao ângulo do rotor medido. O 
ângulo do rotor é obtido com a integração da saída do encoder 
de pulsos (a posição zero é arbitrária). A frequência de 
escorregamento necessária para oferecer o fluxo e o torque 
desejados é calculada pelo modelo do motor. A frequência de 
escorregamento é integrada para obter o ângulo do 
escorregamento e adicionada ao ângulo do rotor medido para 
obter o ângulo do fluxo. 
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 Por conta da construção em pólo saliente, a posição do fluxo 
do rotor em uma máquina síncrona não é arbitrária, e sim 
determinada pela posição física do rotor. Por isso, uma máquina 
síncrona exige um encoder de posição absoluta, e não um 
encoder incremental para o controle vetorial indireto. O encoder 
também deve estar alinhado com o eixo direto do rotor. Para evitar 
ter de alinhar fisicamente o encoder, um ângulo de defasagem 
especificado pelo parâmetro Encoder Offset (644) é adicionado à 
saída do encoder a fim de compensar a diferença entre o encoder 
zero e o eixo direto do rotor. Para reverter a rotação do encoder 
no software se ela não corresponder à rotação do motor, o bit Rvs 
Encoder em Special Features (#99) deve ser definida para 1. 
Não há parâmetro para especificar a resolução do encoder; ela é 
inferida a partir do número de polos do motor. 

 
  Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade desta opção. 
 
 
 

Transferência síncrona A transferência síncrona é uma função opcional do inversor 
PowerFlex 7000 que permite a transferência de um ou vários 
motores entre o inversor e uma fonte de frequência fixa em 
ambos os sentidos sem que haja a parada e com uma interrupção 
muito breve da alimentação. Em comparação com uma 
transferência não síncrona em que a alimentação para o motor é 
interrompida durante um período significativo, a queda transiente 
na velocidade do motor é muito menor com a transferência 
síncrona. 

 
 Para poder executar uma transferência síncrona, um contator de 

saída do inversor e um contator de bypass são necessários, como 
mostra a Figura 1.11. O nome bypass indica que a função desse 
contator é conectar diretamente o motor à fonte de frequência fixa, 
ignorando o inversor. Uma Placa de Detecção de Tensão (VSB) é 
usada para medir a tensão de bypass no lado da linha do contator 
de bypass. Essas entradas são trazidas pela ACB e usadas para 
sincronizar a tensão do motor diretamente à tensão de bypass, 
resultando em uma transferência síncrona confiável. Além disso, a 
medição da tensão de bypass possibilita a incorporação de 
determinados recursos de proteção. A transferência síncrona é 
abortada automaticamente caso o inversor detecte uma 
sobretensão ou subtensão, ou sequência de reversão na tensão de 
bypass. 
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PF7000 Motor

Contator de entrada Contator de saída

Contator de bypass

Barramento de bypass

Barramento 
de entrada

PF7000
Controle

PF7000 MOTOR

PF7000
CONTROLE

  
 

Figura 1.11 – Um ajuste de transferência síncrona típica usando PF7000 
 
 
 Para aplicações de motor único, o inversor é capaz de executar a 

transferência síncrona sem a necessidade de um Controlador 
Lógico Programável (CLP). O comando para fechar o contator de 
bypass e saída e seus status são realizados usando o IO digital na 
ACB. Os comandos de tempo de funcionamento Request to 
Bypass (Synch) e Transfer to drive (De-synch) estão conectados à 
placa XIO padrão. A transferência síncrona não será executada se 
a sequência de fase da tensão de bypass voltage não for positiva. 

 
 

 Caso a rotação e o ângulo da fase da tensão 
de bypass, comparados à tensão de entrada 
do inversor, não estejam corretos, pode 
haver dano causado ao inversor, motor, 
acoplamentos e equipamento acionado em 
caso de tentativa de transferência para bypass. 

 
  

A T E N Ç Ã OA T E N Ç Ã O

Transferência síncrona (cont.) 
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 Para todas as várias aplicações de sincronia do motor, um CLP é 
usado no controle geral da operação de transferência síncrona. 
Normalmente, o CLP oferece o controle do contator de bypass ao 
inversor antes da execução da transferência e o retoma após a 
conclusão da transferência. 

 
 

 Como o controlador programável, e não o 
inversor, controla os condutores de saída e 
de bypass, o comando de transferência 
deve sempre passar pelo CLP e jamais 
diretamente para o inversor de outro 
equipamento de controle (ou seja, um 
adaptador de E/S remota). 

 
   
 A seção a seguir descreverá a sequência da operação na 

transferência síncrona de motor síncrono sem usar um CLP.  
 

 Transferência para bypass 
 
 Quando o motor está em operação no inversor e uma 

transferência síncrona é necessária, a transferência acontece na 
seguinte sequência: 

 
1. O inversor recebe um comando Request to Bypass, que deve 

permanecer ativo até a conclusão da transferência síncrona. 
Se o comando de transferência for removido antes da 
solicitação de fechamento do contator, o inversor abortará a 
transferência e retornará à operação normal. Quando o 
inversor recebe o comando de transferência, ele acelera o 
motor até a Bypass Frequency (159) medida. Caso o inversor 
não consiga atingir a velocidade síncrona, talvez seja 
necessário aumentar o parâmetro Trq Lmt Motoring (84). 

 
2. Quando o motor atinge a velocidade síncrona, o regulador de 

sincronização é ativado cuja resposta é controlada pelo 
parâmetro Sync Reg Gain (225). Ele ajusta Speed Reference 
do inversor conforme o necessário, para sincronizar o motor 
em relação ao bypass com a tensão do motor conduzindo a 
tensão de bypass por um ângulo especificado pelo parâmetro 
Sync Lead Angle (226). Esse parâmetro é usado para 
compensar os desvios no motor e a tensão de bypass antes do 
fechamento do contator de bypass. Caso o erro da fase tenha 
a tendência de oscilar, talvez seja necessário ajustar os 
parâmetros Sync Reg Gain ou Spdreg Bandwidth. 

A T E N Ç Ã OA T E N Ç Ã O
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3. Quando o erro da fase entre as tensões de motor e bypass 
permanece inferior ao valor especificado pelo parâmetro 
Sync Error Max (228) durante o intervalo especificado pelo 
parâmetro Sync Time (229), o inversor ativa a saída BP 
CONTACTOR na ACB.  

 
4. Após um atraso especificado por Sync Off Delay (227), o 

inversor é desligado. É importante que esse parâmetro seja 
ajustado de acordo com o valor correto. Ele deve ser pelo 
menos 1 – 2 ciclos a menos que o tempo de fechamento do 
contator. Caso esse atraso seja ajustado muito baixo, a tensão 
de motor pode sair da fase com a tensão de bypass. Caso o 
atraso seja ajustado muito longo, uma falha de sobrecorrente 
do inversor pode ocorrer porque o inversor não pode 
controlar a tensão de saída e sua frequência porque o contator 
de bypass foi fechado. 

 
 Caso o parâmetro Sync Off Delay esteja 

ajustado de maneira incorreta, pode haver 
dano no inversor, no motor, nos 
acoplamentos e na carga acionada em caso 
de tentativa de um bypass. 

 
5. Quando a entrada BP CONTACTOR STATUS indica que o 

contator de bypass foi fechado, o inversor desativa a saída 
OP do contator. Quando o contator de saída é aberto, o 
inversor é desconectado do motor, deixando os capacitores 
do filtro de saída carregados de acordo com a tensão de 
bypass. 

 
6. A transferência síncrona agora está completa, e o motor está 

em operação em bypass. 
 

7. Caso esteja em (3), o inversor é incapaz de sincronizar dentro 
do período especificado pelo parâmetro Sync Xfer Time (230) 
e a transferência síncrona é abortada. Nesse ponto, o inversor 
pode apresentar uma falha ou emitir uma advertência. Isso é 
controlado pelo parâmetro Drive Fault4 (370). Se o bit 
SyncXferFail está definido para 1, então o inversor emite 
uma falha. Se o bit está definido para 0, então é emitida uma 
advertência. 

 

Transferência síncrona (cont.) 

A T E N Ç Ã OA T E N Ç Ã O
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Figura 1.12 – Transferência para bypass 
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 Transferência para inversor 
 
 Para transferir um motor em operação em bypass novamente para 

o inversor, o comando Transfer to Drive é necessário. Acontece a 
seguinte sequência de eventos: 

 
1. O inversor recebe um comando Transfer to Drive. Após o 

recebimento de um comando de partida normal, o inversor 
fecha o contator de saída. Depois que a entrada OP 
CONTACTOR STATUS na ACB indica que o contator de 
saída foi fechado, há um atraso de tempo para permitir que os 
capacitores do filtro de saída sejam carregados de acordo 
com a tensão de bypass. Esse atraso é ajustável usando-se 
DeSync Start Dly (#763). Nesse período, o inversor 
sincroniza a tensão do capacitor com o motor ainda em 
operação em bypass. Em seguida, o inversor desativa sua 
saída BP CONTACTOR. 

 
2. Quando a entrada BP CONTACTOR STATUS na ACB 

indica que a abertura do contator de bypass, o inversor entra 
no modo de operação. Na medida em que o inversor 
aumentar o torque do motor até o nível exigido pela carga, a 
velocidade do motor cairá significativamente antes de retornar 
à velocidade do comando. 

 
3. O comando Transfer to Drive é removido. A transferência 

agora está completa, e o motor está em operação no inversor. 
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Controle de processo PID  O recurso de controle de processo PID está agora integrado no 
inversor PowerFlex 7000. O controlador PID fornece um 
controle de processo de malha fechada simples com ação de 
controle derivativo, integral e proporcional. Esse recurso é 
projetado para eliminar a necessidade de dispositivos de controle 
externos em aplicações que necessitam de controle de um 
processo.  

 
 O inversor lê a Process Variable (357) da entrada analógica que 

é alimentada pelo sensor de processo do cliente e a compara ao 
Process Setpoint (360) desejado. O E/S analógico está ou na 
faixa de tensão de 0 a 10 V ou na faixa de corrente de 4 a 20 mA. 
O algoritmo então ajustará o PID Output Command (313), 
mudando a frequência do comando de velocidade do inversor 
para tornar a Process Variable igual ao Process Setpoint. O 
controlador de processo PID interno usa o algoritmo de forma de 
velocidade da equação PID. Isso significa que a malha trabalha 
na mudança em erro para ajustar a saída, enquanto um algoritmo 
de forma posicional tradicional trabalhar diretamente no erro.  

 
 O firmware fornece diversas opções em relação à forma como o 

algoritmo trabalha. A forma de ganho independente ou 
dependente pode ser escolhida pelo bit Indpndt Gain na PID 
Output (356). A diferença deve ser levada em consideração 
quando se ajustam os parâmetros PID; PID Gain (353), PID 
Integral Time (354) e PID Derivative Time (355). As equações 
para os algoritmos na forma de ganho independente e dependente 
são mostradas abaixo: 

 
 Forma de ganho dependente:  

 Nesta forma de algoritmo, o PID Gain está trabalhando como um 
ganho do controlador. A mudança no PID Gain afetará todos os 
três termos; proporcional, integral e derivativo. 
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Forma de ganho independente 

Nesta forma de algoritmo, o PID Gain está trabalhando como um 
ganho proporcional. A mudança no PID Gain afetará somente o 
termo proporcional. 
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Em que:  PO: PID Output 

 E: Erro (Process Setpoint – Process Variable) 
 t : Período de amostragem usado pela malha 
 Kp: PID Gain 
 Tl: PID Integral Time em segundos 
 Td: PID Derivative Time em segundos 

    
 Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade deste recurso. 
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 O termo derivativo agirá na Process Variable em vez do erro, 
definindo o bit DerivProcess na PID Output para 1. Neste caso, 
o termo derivativo na equação acima é substituído como abaixo:  

 

 
t

PVPVPV
TTermDerivative nnn

d 


  212
 

    Em que:  PV: Process Variable 
 
 O controlador PID PID Output pode ser selecionado 

manualmente a partir da PID Manual Input (348) quando o bit 
Manual no PID Command está definido para 1. Quando o bit 
Manual está definido e a PID Manual Input ainda está no valor-
padrão de 0, a PID Output será travada para o último valor do 
controlador PID e espera até que um valor válido seja inserido. 

 
 A direção de controle da Process Variable pode ser mudada pelo 

bit Direct no PID Command. Quando este bit está definido para 1 
e o controlador PID trabalha em ação direta, o que significa que a 
PID Output aumenta quando a Process Variable é maior do que 
o Process Setpoint. Em ação reversa com o bit Direct desligado, 
a PID Output aumenta quando a Process Variable é menor que o 
Process Setpoint. 

 
 A Figura 1.13 mostra um diagrama geral de blocos de controle. 
 
 

 Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade deste recurso. 
 

Controle de processo PID   
(cont.) 



 Descrição funcional 1-39 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

 
 

 

+ -
Pr

oc
es

s
Se

tpo
int

 (3
60

)
Fil

tro LP

PI
D 

Fil
ter

(3
90

)

Co
ntr

ola
do

r P
ID

PI
D 

Ga
in 

(3
53

)
PI

D 
Int

eg
ra

l T
im

e (
35

4)
PI

D 
De

riv
ati

ve
 T

im
e (

35
5)

PI
D 

Co
mm

an
d (

31
3)

PI
D 

De
ad

 B
an

d (
35

2)
PI

D 
Pr

elo
ad

 (3
65

)

E/
S 

an
aló

gic
a 

Pr
oc

es
s V

ar
iab

le 
(3

57
)

Pr
oc

es
s V

ar
iab

le 
En

g (
36

6)

Pr
oc

es
s G

ain
 (3

98
)

PI
D 

Ma
nu

al
Inp

ut 
(3

48
)PI

D 
Ou

tpu
t

(3
56

)
Lim

ita
do

r
de

 sa
ída

PI
D 

Mi
nim

um
 Li

mi
t (

33
6)

PI
D 

Ma
xim

um
 Li

mi
t (

31
8)

Co
ntr

ole
 do

 in
ve

rso
r

Sp
ee

d C
md

PI
D 

(5
9)

Se
ns

or
de

 pr
oc

es
so

Pr
oc

es
so

 
 

 
Figura 1.13 – Controlador PID de processo 
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 Este recurso está disponível em inversores com retificador PWM 
para compensar o fator de potência condutor a baixas velocidades 
do motor com um carga do tipo ventilador/bomba. O fator de 
potência condutor ou de atraso em altas velocidades do motor 
também pode ser compensado ou melhorado. O controle do fator 
de potência é realizado ou controlando-se o índice de modulação 
do inversor usando a técnica de disparo de modulação de vetor de 
espaço (SVM) ou ajustando-se o perfil do fluxo do motor. 

 
  Entre em contato com a fábrica para a disponibilidade deste recurso. 

 
 
Saídas analógicas Um total de dezessete saídas analógicas é fornecido em várias 

placas. Elas são classificadas como de uso do cliente ou uso 
diagnóstico. Veja as tabelas abaixo. Há oito saídas analógicas no 
DPM, que devem ser usadas para fins de diagnóstico e disponíveis 
como pontos de teste para conexão de um osciloscópio ou 
registrador gráfico. Essas saídas analógicas são de 8 bits, não 
isoladas, com uma faixa entre -5 V e +5 V. A ACB tem também 
uma saída analógica isolada entre 4 e 20 mA ou entre e 8 saídas 
analógicas não isoladas com uma amplitude de -10 V a +10 V 
para conexão com equipamentos externos como, por exemplo, 
medidores ou módulos de isolação. A alocação das saídas 
analógicas é mostrada abaixo: 

 Tabela 1.D – Saídas analógicas de uso do cliente 
Nº Saída Placa Descrição 
1 Meter1 ACB Conector J10 
2 Meter2 ACB Conector J10 
3 Meter3 ACB Conector J10 
4 Meter4 ACB Conector J10 
5 Output1 ACB Conector J8 
6 Output2 ACB Conector J8 
7 Output3 ACB Conector J8 
8 Output4 ACB Conector J8 
9 4-20mAOut ACB Conector J8 

 
 Tabela 1.E – Saídas analógicas de uso diagnóstico 

 Saída Placa Descrição 
1 RecTstPt1 DPM RTP1 
2 RecTstPt2 DPM RTP2 
3 RecTstPt3 DPM RTP3 
4 RecTstPt4 DPM RTP4 
5 InvTstPt1 DPM ITP1 
6 InvTstPt2 DPM ITP2 
7 InvTstPt3 DPM ITP3 
8 InvTstPt4 DPM ITP4 

 
 É possível atribuir qualquer parâmetro ou variável a qualquer 

saída analógica. Somente as saídas para o uso do cliente podem 
ser redimensionadas usando-se o fator de redimensionamento 
correspondente. 

Compensação de fator de 
potência  
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Entradas analógicas Um total de 3 entradas analógicas é fornecido no inversor para 
uso do cliente. Tipicamente, essas entradas são usadas para 
comando de velocidade e podem ser configuradas para ser 
entradas de 4 – 20 mA ou 0 – 10 V. A entrada analógica 1 e a 
entrada analógica 2 são usadas para controlar diretamente a 
velocidade do motor (consulte a seção sobre o comando de 
velocidade), enquanto a entrada analógica 3 é usada para outras 
aplicações, como a detecção da saída de processo para o 
controlador PID incorporado. 
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Capítulo 2 
 

INTERPRETANDO PARÂMETROS CODIFICADOS COM BITS 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

 
 

Descrições do parâmetro 
Inversor de média tensão PowerFlex 7000/7000L 

 
REVISÃO DO BANCO DE DADOS # 8.xxx 

 
 
 
 

 
IMPORTANTE: Leia as informações a seguir 
sobre a configuração geral dos parâmetros. 

 
 
Este documento fornece uma descrição detalhada dos parâmetros utilizados no controle do inversor. 
Os parâmetros estão arranjados em grupos funcionais. Cada descrição começa com o nome 
completo do parâmetro, seguido pelo nome mostrado na interface de operação. O número linear do 
parâmetro é dado seguido pelos valores mínimo e máximo, mostrando a posição do ponto decimal e 
as unidades, se for aplicável. A seguir está o valor genérico que é atribuído quando a inicialização do 
parâmetro é realizada. É dado o nível de acesso no qual o parâmetro pode ser visto pela primeira 
vez. Os níveis de acesso são Monitoração, Básico, Avançado, Manutenção e Rockwell. No nível de 
acesso de Monitoração, não são permitidas mudanças dos parâmetros. Se o parâmetro for visto pela 
primeira vez em um certo nível (com exceção da Monitoração) e for do tipo ler/gravar, ele pode ser 
modificado no mesmo nível ou num nível superior. Parâmetro somente de leitura são variáveis 
operacionais que mudam com condições operacionais diferentes. Finalmente, há uma curta 
descrição funcional do parâmetro. 
 
 
Interpretando parâmetros codificados por bits 
 
A maioria dos parâmetros codificados por bits segue um formato básico. Um número um (1) em um 
bit associado representa uma condição verdadeira ou ativa. Um número zero (0) em um bit 
associado representa uma condição falsa ou inativa. 
 
A metodologia é melhor ilustrada usando-se um exemplo:  
 
Opções de hardware 1 [HardwareOptions1] 
Número linear: 141 
Valor padrão:  128 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione mais opções de hardware. 
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Redn ConvFan Ventilador conversor redundante para inversores resfriados por ar 
RednIsoTxFan Ventilador transformador de isolação redundante 
Redn PwrSup Fonte de alimentação redundante 
Output IsoTx Transformador de isolação de saída 
Input IsoSw Chave de isolação de entrada 
Output IsoSw Chave de isolação de saída 
Bypass IsoSw Chave de isolação do bypass 
DCNeutralVSB Placa de detecção de tensão para medição da tensão CC/neutra 
Output Ctctr Contator de saída instalado no inversor 
Bypass Ctctr Contator de bypass instalado no inversor 
Ambient Temp Temperatura ambiente habilitada 
Rec ChB Temp Temperatura do canal B do retificador 
Redn Dvc Inv Dispositivo inversor redundante 
Redn Dvc Rec Dispositivo retificador redundante 
Rockwell UPS UPS especificada por Rockwell instalada no inversor 
UPS do cliente UPS fornecida pelo cliente instalada no inversor 

 

 
A descrição no manual sempre será estruturada do mesmo modo. A descrição superior (neste caso, 
Redn ConvFan) sempre será do bit menos significativo, ou do bit mais à direita. À medida que se 
desce na lista de descrições, você se desloca para a esquerda na palavra codificada por bit. 
Quaisquer bits não utilizados no meio de uma palavra serão identificados, mas bits não utilizados no 
meio de uma palavra não terão descrição. É por isso que uma palavra de 16 bits pode ter apenas 
algumas descrições. O resto é reservado para futuras expansões. 
 
Quando um parâmetro codificado por bits é visualizado em seu grupo associado, ele é, na verdade, 
mostrado como um número hexadecimal. Os quatro bits mais à direita representam o dígito 
hexadecimal mais à direita. Cada grupo de 4 subsequente representa o próximo dígito hexadecimal. 
 
A seguinte tabela ilustra a relação: 

Bit 15   14   13   12 11   10    9    8 7    6    5    4 3    2    1    0 

Valor 8     4     2     1 8    4     2     1 8    4     2     1 8    4     2     1 

Exemplo 
0     1     0     1 1     1     1    0 1    0     1     1 0    0     1     1 

0 + 4 + 0 + 1 8 + 4 + 2 + 0 8 + 0 + 2 + 1 0 + 0 + 2 + 1 

Somas 5 E B 3 

 
 
Quando visualizar um parâmetro específico codificado por bits, ou escolher modificar um parâmetro 
codificado por bits, ele será mostrado no formato ajustado, com uma descrição individual de cada bit. 
Quando você modificar um parâmetro, destacar o bit com as chaves do cursor automaticamente 
mostrará a descrição na tela. 
 
Tabela de conversão 

Binário Hex Binário Hex Binário Hex Binário Hex 

0000 0 0100 4 1000 8 1100 C 

0001 1 0101 5 1001 9 1101 D 

0010 2 0110 6 1010 A 1110 E 

0011 3 0111 7 1011 B 1111 F 
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Parâmetros de realimentação 
 
Tensão de linha pu [Line Voltage pu] 
Número linear: 135 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor estimado da tensão de linha de entrada por unidades. Isso é 
calculado a partir da tensão de entrada estimada do retificador Rect Input Volt (696) e adicionando a 
queda de tensão à impedância de entrada por causa da corrente de linha medida Line Current pu 
(122). A impedância de entrada (140) é determinada por autoajuste. Para inversores de 18 pulsos, a 
tensão de linha é a soma da tensão estimada de cada uma das três tensões de ponte. 
 
Tensão de entrada do retificador [Rec Input Volt] 
Número linear: 696 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a tensão medida na entrada da ponte do retificador mestre por unidade usando a 
placa de detecção de tensão. Para o inversor de 6 PWM, essa também é a tensão ao longo do 
capacitor de filtro da linha. Para inversores de 18 pulsos, este valor representa a tensão na entrada 
da ponte mestre e será de aproximadamente um terço da Line Voltage pu (135). Este parâmetro é 
usado para proteção e também pelo controlador de fluxo para ajustar o comando de fluxo durante 
condições de queda da tensão de entrada. 
 
Tensão do indutor CC do retificador [Rec DCLink Volt] 
Número linear: 645 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a tensão do indutor CC medida por unidade no lado do retificador usando a 
placa de detecção de tensão. 
 
Tensão do indutor CC do inversor [Inv DCLink Volt] 
Número linear: 643 
Valor mínimo:  2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a tensão do indutor CC medida no lado do inversor por unidade usando a 
placa de detecção de tensão. 
 
Tensão de saída do inversor [Inv Output Volt] 
Número linear: 761 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a tensão de saída do inversor medida por unidade usando a placa de detecção de 
tensão (VSB). Esta é a tensão ao longo do capacitor de filtro do motor. Para aplicações-padrão, a 
tensão do motor Motor Voltage pu (554) será igual à tensão de saída do inversor. Entretanto, para 
aplicações de cabo longo, p. ex. ESP (Bombas submersíveis eletricamente), a tensão de saída do 
inversor será mais alta que a tensão do motor para compensar a queda de tensão no cabo. Um novo 
parâmetro Surface Voltage (760) mostra a tensão de saída do inversor em Volts. 
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Tensão do motor pu [Motor Voltage pu] 
Número linear: 554 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a tensão ao longo dos terminais do motor por unidade. Para aplicações-
padrão, a tensão do motor será igual à tensão de saída do inversor. Entretanto, para aplicações de 
cabo longo, p. ex. ESP (Bombas submersíveis eletricamente), a tensão do motor é estimada a partir 
da tensão de saída medida Inv Output Volt (761) e compensando pela queda de resistência do cabo 
usando a corrente medida do motor Motor Current pu (555). 
 
Corrente de linha pu [Line Current pu] 
Número linear: 122 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor medido da corrente de linha por unidade. Ele é medido usando os 
transformadores de corrente (CTs) instalados em duas fases. O inversor reconstrói internamente a 
corrente de linha na terceira fase, considerando que a soma das correntes de linha em um sistema 
trifásico é zero. A corrente de linha é a soma da corrente fluindo para a ponte do retificador e a 
corrente fluindo para o capacitor do filtro de linha. 
 
Corrente do motor pu [Motor Current pu] 
Número linear: 555 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor medido da corrente do motor por unidade. Ele é medido usando os 
sensores de corrente de efeito Hall (HECS) instalados em duas fases. O inversor reconstrói 
internamente a corrente do motor na terceira fase, considerando que a soma das correntes do motor 
em um sistema trifásico é zero. 
 
Temp do dissipador de calor do retificador em °C [Rec HSink Temp C] 
Número linear: 254 
Valor mínimo:  -40.0 C 
Valor máximo:  100.0 C 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a temperatura do dissipador de calor do retificador medida em graus Celsius. 
 
Temp do dissipador de calor do retificador em °F [Rec HSink Temp F] 
Número linear: 255 
Valor mínimo:  -40.0 F 
Valor máximo:  212.0 F 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a temperatura do dissipador de calor do retificador medida em graus 
Fahrenheit. 
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Temp do dissipador de calor do inversor em °C [Inv HSink Temp C] 
Número linear: 252 
Valor mínimo:  -40.0 C 
Valor máximo:  100.0 C 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a temperatura do dissipador de calor do inversor medida em graus Celsius. 
 
Temp do dissipador de calor do inversor em °F [Inv HSink Temp F] 
Número linear: 253 
Valor mínimo:  -40.0 F 
Valor máximo:  212.0 F 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a temperatura do dissipador de calor do inversor medida em graus 
Fahrenheit. 
 
Bloqueio do filtro de ar [Air Filter Block] 
Número linear: 567 
Valor mínimo:  0.0% 
Valor máximo:  100.0% 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a quantidade de bloqueio do filtro de ar em %. Um valor aumentado é uma 
indicação de bloqueio no filtro de ar. O bloqueio é calculado a partir da Conv AirPressure (447) 
medida e o fluxo de ar do conversor nominal Air Pressure Nom (317). Uma queda no valor do sensor 
de pressão é uma indicação de fluxo de ar reduzido no inversor por causa de um filtro de ar 
bloqueado. O inversor monitora continuamente este valor e desarmará antes que o filtro de ar fique 
totalmente bloqueado. Esse recurso não está disponível em inversores com tubo de calor. 
 
Permissão do filtro de ar [Air Filter Allow] 
Número linear: 568 
Valor mínimo:  0.0% 
Valor máximo:  100.0% 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a porcentagem de bloqueio do filtro permitida antes que o inversor desarme. 
Um valor diminuído é uma indicação de bloqueio no filtro de ar. 
 
Valor da pressão de ar do conversor [Conv AirPressure] 
Número linear: 447 
Valor mínimo:  -1.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a saída do sensor de pressão de ar em volts. É uma indicação do fluxo de ar 
no inversor. Uma queda no valor da pressão indica ou um filtro de ar bloqueado ou uma perda da 
operação do ventilador de resfriamento. Um aumento no valor da pressão indica tipicamente 
dissipadores de calor bloqueados. Este parâmetro, junto com Air Pressure Nom (317), AirLoPressure 
Trp (319) e AirLoPressure Wrn (320), é usado para proteção. 
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Pressão do ar no transformador de isolação [IsoTxAirPressure] 
Número linear: 653 
Valor mínimo:  -10.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a saída do sensor de pressão de ar em volts instalada na seção do 
transformador de isolação. Um valor diminuído é uma indicação de filtros de ar bloqueados. Este 
parâmetro, junto com IsoTxPressureNom (656), IsoTxPressureTrp (654) e IsoTxPressureWrn (655), 
é usado para proteção. Este recurso está disponível quando está ajustado o bit 0 das 
HardwareOptions2 (274). 
 
Tensão neutra da linha [LineNeutral Volt] 
Número linear: 589 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a tensão neutra para terra medida no lado da linha por unidade. Para 
inversores retificadores PWM, o inversor usa a tensão medida do neutro capacitor da linha. Para 
inversores SCR, o inversor calcula a tensão neutra somando as tensões da linha para terra a partir 
da ponte mestre (sequência zero). 
 
Tensão neutra do motor [Mtr Neutral Volt] 
Número linear: 347 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor da tensão neutra para terra do motor por unidade. Na versão do 
firmware 8.00x ou mais nova, o valor-padrão é a tensão medida do ponto neutro do capacitor do filtro 
do motor. Definindo o bit ZeroSeq Neut em HardwareOptions2 (274), este parâmetro mostrará o 
valor calculado da tensão neutra pela soma das tensões do motor linha para terra (sequência zero). 
 
Consulte a tabela a seguir para os valores típicos das tensões neutras no inversor. 
 

Tipo de retificador Tensão neutra de 
linha 

Tensão neutra do motor 

18 pulsos >0.3 pu <0.1 pu (com rede de aterramento) 
6PWM(sistema aterrado) <0.1 pu >0.3 pu 
6PWM(sistema flutuante) >0.3 pu <0.1 pu (com rede de aterramento) 
6PWM(Direct-to-Drive) <0.1 pu <0.1 pu 

 
Tensão da linha da ponte-mestre [Master Line Volt] 
Número linear: 136 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o valor estimado da tensão de entrada da ponte-mestre por unidade. Ela é 
calculada a partir da tensão de entrada do retificador medida e adicionando a queda de tensão na 
impedância de entrada por causa da corrente de linha medida Master Line Cur (382). A impedância 
de entrada (140) é determinada por autoajuste. 
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Tensão de linha da ponte escrava 1 [Slave1 Line Volt] 
Número linear: 137 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o valor estimado da tensão de entrada da ponte escrava 1 por unidade. Este 
parâmetro é válido somente para inversores 18 SCR. Ela é calculada a partir da tensão da ponte 
escrava 1 medida e adicionando a queda de tensão na impedância de entrada por causa da corrente 
de linha medida Slave1 Line Cur (383). A impedância de entrada (140) é determinada por autoajuste. 
 
Tensão de linha da ponte escrava 2 [Slave2 Line Volt] 
Número linear: 138 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o valor estimado da tensão de entrada da ponte escrava 2 por unidade. Este 
parâmetro é válido somente para inversores 18 SCR. Ela é calculada a partir da tensão da ponte 
escrava 2 medida e adicionando a queda de tensão na impedância de entrada por causa da corrente 
de linha medida Slave2 Line Cur (384). A impedância de entrada (140) é determinada por autoajuste. 
 
Corrente da linha da ponte-mestre [Master Line Cur] 
Número linear: 382 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a corrente de entrada da ponte-mestre medida. 
 
Corrente de linha da ponte escrava 1 [Slave1 Line Cur] 
Número linear: 383 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a corrente de entrada da ponte escrava 1 medida por unidade para 
inversores de 18 pulsos. 
 
Corrente de linha da ponte escrava 2 [Slave2 Line Cur] 
Número linear: 384 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a corrente de entrada da ponte escrava 2 medida por unidade para 
inversores de 18 pulsos. 
 
Frequência da linha da ponte-mestre [Master Line Freq] 
Número linear: 334 
Valor mínimo:  -100.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a frequência instantânea da tensão na ponte do retificador mestre. O sinal da 
frequência é negativo para a sequência de fase de reversão na ponte. 
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Frequência de linha da ponte escrava 1 [Slave1 Line Freq] 
Número linear: 335 
Valor mínimo:  -100.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a frequência instantânea da tensão na ponte escrava 1 para inversores de 
18 pulsos. O sinal da frequência é negativo para a sequência de fase de reversão na ponte. 
 
Frequência de linha da ponte escrava 2 [Slave2 Line Freq] 
Número linear: 239 
Valor mínimo:  -100.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a frequência instantânea da tensão na ponte escrava 2 para inversores de 
18 pulsos. O sinal da frequência é negativo para a sequência de fase de reversão na ponte. 
 
Ângulo de fase da ponte escrava 1 [Slave1 Angle] 
Número linear: 616 
Valor mínimo:  -360.0 graus 
Valor máximo:  360.0 graus 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o ângulo de fase medido entre as pontes mestre e escrava 1 e é aplicável somente 
a inversores 18 SCR. Deve estar próximo a -20 graus. 
 
Ângulo de fase da ponte escrava 2 [Slave2 Angle] 
Número linear: 617 
Valor mínimo:  -360.0 graus 
Valor máximo:  360.0 graus 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o ângulo de fase medido entre as pontes mestre e escrava 2 e é aplicável somente 
a inversores 18 SCR. Deve estar próximo a +20 graus. 
 
Tensão harmônica [Harmonic Voltage] 
Número linear: 683 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  32.767 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa o valor calculado da tensão harmônica na entrada para o retificador. O 
firmware vê a tensão do retificador e medirá somente a 5a tensão harmônica. Este valor é 
normalizado para a tensão de linha classificada, e desarmará quando a tensão harmônica exceder a 
configuração no parâmetro Harmonic VoltTrp (675) pelo tempo especificado em Harmonic VoltDly 
(676). 
 
Corrente de pico de modo comum [ComModeCur Peak] 
Número linear: 779 
Valor mínimo:  0.00 A 
Valor máximo:  655.35 A 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é somente para Direct-to-Drives e mostra o valor de pico da corrente de modo 
comum fluindo no resistor neutro. 
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Tensão transiente de pico [TransientVoltMax] 
Número linear: 778 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
A tensão do capacitor de pico durante o último transiente de barramento é gravada na variável Peak 
Tran Volt (778). 
 
Desarme transiente de barramento [BusTransient Trp] 
Número linear: 684 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  32.767 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este Parâmetro mostra o valor interno do desarme transiente de barramento e é usado para 
determinar se há uma condição de transiente de barramento no inversor. 
 
Nível do transiente de barramento [BusTransient Lvl] 
Número linear: 767 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  32.767 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o nível de transiente do barramento medido pelo inversor. É comparado ao 
BusTransient Trp (684) para determinar quando o transiente ocorre. 
 
Tensão neutra do capacitor [Cap Neutral Volt] 
Número linear: 897 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor de pico da tensão neutra do capacitor de linha. É usado somente para 
propósito de localização de falhas. 
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Parâmetros de diagnóstico 
 
Comando lógico [Logic Command] 
Número linear: 257 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica a palavra de comando lógico usada pelo controle do inversor. Consulte o 
apêndice C para implementação detalhada. Os seguintes comandos são mostrados, com um 
número 1 representando um comando ativo: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Not Stop O inversor está pronto para funcionar 
1 Start Ligue o inversor 
2 Jog Ligue o inversor em modo de jog 
3 Clr Flt Que Limpe a fila de falhas 
4 Clr Warn Que Limpe a fila de advertências 
5 Drive Reset Reinicializar o inversor 
6 Direction Direção de rotação: 0 para frente, 1 para reversa 
7 Start Profle Perfil de partida do inversor 
8 Stop Profle Perfil de parada do inversor 
9 Flash Mode Adaptador DPI em modo flash 
10 Não usado  
11 Synch Transferência síncrona (do inversor para o bypass) 
12 De-Synch Transferência síncrona (do bypass para o inversor) 
13 Force Stop Force o desligamento o inversor (DPI) 
14 Force Fault Force uma falha no inversor (DPI) 
15 Trq Mode Sel Modo de operação de torque (1) ou velocidade (0) 

 
Status lógico [Logic Status] 
Número linear: 258 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do status lógico. Um número um representa uma condição ativa, e é 
codificado por bits como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está na condição Pronto. 
1 Running O inversor está em execução. 
2 Command Dir Direção de rotação comandada, 1 é avanço e 0 é reversão 
3 Rotation Dir Direção real de rotação, 1 é avanço e 0 é reversão 
4 Accelerating O inversor está acelerando. 
5 Decelerating O inversor está desacelerando. 
6 At Speed O inversor atingiu a velocidade comandada. 
7 On Bypass O inversor está funcionando atualmente em bypass. 
8 Rev Enabled A rotação reversa do inversor foi habilitada (Consulte as funções 

especiais) 
9 Drive Fault O inversor está em modo de falha 
10 Drive Warn O inversor está em modo de advertência 
11 Local Lock Um adaptador tem controle local do inversor 
12 Forced Stop O adaptador DPI enviou um comando de parada forçada 
13 Speed Com1 Fonte de referência de velocidade 
14 Speed Com2 Fonte de referência de velocidade 
15 Speed Com3 Fonte de referência de velocidade 
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Palavra de status de inversor não pronto 1 [Drive Not Ready1] 
Número linear: 262 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o status de algumas condições diferentes que podem causar uma indicação 
“não pronto” do inversor. ‘1’ na localização de bit correspondente indica que a condição existe, e ‘0’ 
indica que a condição não existe. A seguir está a descrição dos bits individuais: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Class1 Fault Há uma falha de classe 1 
1 Class2 Fault Há uma falha de classe 2 
2 No Line Sync O inversor falhou ao sincronizar com a tensão de linha de entrada 
3 No Phase Chk A verificação de fase no retificador não passou 
4 Inp Clse Dly O inversor está esperando que o capacitor do filtro de linha se 

descarregue. 
5 Inp IsoOpen A chave de isolação da entrada do inversor está aberta quando 

não deveria estar 
6 Out IsoOpen A chave de isolação da saída do inversor está aberta quando não 

deveria estar 
7 Byp IsoOpen A chave de isolação de bypass do inversor está aberta quando 

não deveria estar 
8 No Out Ctctr No modo de circuito aberto, o inversor não dará a partida se o 

inversor não tiver um contator de saída instalado. 
9 Inp IsoClsd A chave de isolação da entrada do inversor está fechada quando 

não deveria estar 
10 Out IsoClsd A chave de isolação da saída do inversor está fechada quando 

não deveria estar 
11 Byp IsoClsd A chave de isolação de bypass do inversor está fechada quando 

não deveria estar 
12 DPI Flash O adaptador DPI está piscando remotamente 
13 Drv Xfer Dly O inversor está esperando que o capacitor de filtro do motor 

descarregue após uma sincronização bem-sucedida e não 
permitirá dessincronização 

14 Line Loss Perda de média tensão 
15 CtrlPwr Loss Perda de tensão de comando 
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Palavra de status de inversor não pronto 2 [Drive Not Ready2] 
Número linear: 699 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o status de algumas condições diferentes que podem causar uma indicação 
“não pronto” do inversor. ‘1’ na localização de bit correspondente indica que a condição existe, e ‘0’ 
indica que a condição não existe. A seguir está a descrição dos bits individuais: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 SCR Gate Pwr As placas do inversor de gate autoalimentadas para inversores 

SCR não estão carregadas 
1 InpCtctrOpen O contator da entrada do inversor está aberta quando não deveria 

estar 
2 Não usado  
3 Não usado  
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Flags de status do inversor 1 [DrvStatus Flag1] 
Número linear: 569 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra as flags de status do inversor. Cada bit tem 2 estados, e isso permite que o 
parâmetro represente 16 condições. Eles são mostrados como abaixo: 
 

Bit 0 – Enum Text 1 – Enum Text 
0 Not Ready Ready 
1 Not Running Running 
2 Forward Rotation Reverse Rotation 
3 No Faults Faulted 
5 No Warnings Warnings 
5 Fans Off Fans On 
6 Input Open Input Closed 
7 Output Open Output Closed 

 
Flag de status do inversor 2 [DrvStatus Flag2] 
Número linear: 238 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a flag de status do inversor e é usado pelo controle do inversor para tomar 
decisões lógicas. Um número ‘1’ representa um status indicado. Os seguintes estados são 
mostrados: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Jog O inversor está em modo de jog. 
1 Local O inversor está em modo de controle local. 
2 Class1 Fault O inversor desarmou por causa de uma falha de classe 1. 
3 Class2 Fault O inversor desarmou por causa de uma falha de classe 2. 
4 Run Req Foi dado o comando de partida do inversor. 
5 Restart Req O inversor reiniciará automaticamente seguindo uma perda de 

linha. 
6 Gating Enble Os dispositivos do retificador e do inversor estão disparando. 
7 Drive Init As rotinas de inicialização do inversor foram completadas. 
8 Gate Test O inversor está em modo de teste de gate. 
9 Shrt Cct Tst O inversor está em modo de teste de corrente CC. 
10 System Tst O inversor está em modo de teste de sistema. 
11 Open Cct Tst O inversor está em modo de teste de circuito aberto. 
12 Param Loaded Foram carregados os parâmetros do inversor. 
13 Inv Init As rotinas de inicialização do lado do inversor foram completadas. 
14 Rec5PulsRqst É necessário o disparo do retificador em 5 pulsos 
15 Conv Fan2 On O ventilador de resfriamento do conversor redundante opcional 

(ventilador 2) foi ligado 
 



2-14 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE DIAGNÓSTICO 

Flags de status do inversor 3 [DrvStatus Flag3] 
Número linear: 484 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a flag de status do inversor e é usado pelo controle do inversor para tomar 
decisões lógicas. Um número ‘1’ representa um status indicado. Os seguintes estados são 
mostrados: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Uncoup Mode O inversor está em modo não acoplado. 
1 DB Gate Test O inversor está em modo de teste de gate DB. 
2 DB MV Test O inversor está em modo de teste MV DB. 
3 DB Pwr Test O inversor está em modo de teste de alimentação DB. 
4 StaFlg3Bit4 Bit não usado 
5 StaFlg3Bit5 Bit não usado 
6 StaFlg3Bit6 Bit não usado 
7 StaFlg3Bit7 Bit não usado 
8 StaFlg3Bit8 Bit não usado 
9 StaFlg3Bit9 Bit não usado 
10 StaFlg3Bit10 Bit não usado 
11 StaFlg3Bit11 Bit não usado 
12 StaFlg3Bit12 Bit não usado 
13 StaFlg3Bit13 Bit não usado 
14 StaFlg3Bit14 Bit não usado 
15 StaFlg3Bit15 Bit não usado 

 
Comando do contator [Contactor Cmd] 
Número linear: 505 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o comando para fechar os vários contatores configurados com o inversor 
(entrada, saída e bypass). Os contatores são especificados pelo parâmetro Hardware Options1 
(141). Um número ‘1’ indica que o contator está sendo comandado pelo inversor para fechar.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input Ctctr  Fechar o contator de entrada 
1 Output Ctctr  Fechar o contator de saída 
2 Bypass Ctctr  Fechar o contator de bypass 
3 Não usado  
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
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Status do contator [Contactor Status] 
Número linear: 506 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o status dos vários contatores e suas chaves de isolação configuradas com o 
inversor. Um número ‘1’ indica que o contator ou a chave de isolação está fechada. Este parâmetro é 
usado pelo inversor para proteção. Se um contator foi comandado para fechar e está determinado 
para não ser fechado, então o inversor desarmará. De modo similar, dependendo do Modo de 
operação do inversor, se o status da chave de isolação for oposto ao esperado, então o inversor 
desarmará. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input IsoSw  Status da chave de isolação de entrada 
1 Input Ctctr  Status do contator de entrada 
2 Output IsoSw  Status da chave de isolação de saída 
3 Output Ctctr  Status do contator de saída 
4 Bypass IsoSw  Status da chave de isolação de bypass 
5 Bypass Ctctr  Status do contator de bypass 
6 Não usado  
7 Não usado  

 
Flag de controle do retificador 1 [RecControl Flag1] 
Número linear: 264 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do retificador. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 PLL Locked Retificador sincronizado com a tensão de linha 
1 PLL Enabled A tensão de entrada é alta o suficiente para tentar travar na tensão 

de linha 
2 Continuous A corrente do indutor CC é contínua 
3 Rvs Sequence A linha de entrada não é UVW 
4 Slave Swap As pontes do escravo 1 e escravo 2 estão trocadas (somente 18P) 
5 Phasing OK O inversor não tem problemas de fase 
6 MV Isolated Não há média tensão na entrada para o retificador 
7 RecAnlgTstDn Autotestes analógicos do retificador completados 
8 Rec Init A inicialização do sistema no retificador está completa 
9 Line Loss Há uma condição de perda de linha presente 
10 Slv1 RvsRotn A ponte do escravo 1 é UWV (somente 18P) 
11 Slv2 RvsRotn A ponte do escravo 2 é UWV (somente 18P) 
12 Diag Done O retificador completou o diagnóstico do dispositivo 
13 Phasing Chk A verificação de fase está em andamento 
14 Gate Freeze O retificador está no modo de congelamento do gate 
15 InpStdyState A tensão de entrada atingiu o regime permanente após um 

transiente de energização 
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Flags de controle do retificador 2 [RecControl Flag2] 
Número linear: 160 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do retificador. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RecClass1Flt Há uma falha de classe 1 no retificador 
1 RecClass2Flt Há uma falha de classe 2 no retificador 
2 Rec Warning Há uma advertência no retificador 
3 PhsngChkDone O inversor completou as verificações de fase de entrada 
4 No PLL Error Não há problemas com a trava PLL 
5 Offline Diag O retificador completou o diagnóstico offline do dispositivo 
6 FreeWhl Rec O retificador está no modo de roda livre (causado por transientes 

do barramento) 
7 FreeWhl Inv O inversor está no modo de roda livre (causado por transientes do 

barramento) 
8 Device Short O retificador detectou um dispositivo em curto 
9 BusTransient Há um transiente detectado na entrada do inversor 
10 FreeWhlReset Aperto de mãos para o modo de rotação em vazio 
11 RecSGCT Pwr Os tiristores comutados por gate simétrico do retificador têm 

alimentação 
12 RtdLimit Req Solicitou-se que o inversor entre no limite de atraso 
13 InvAdvLmtReq Solicitou-se que o inversor entre no limite de avanço 
14 Drv OL Pend A sobrecarga do inversor está em temporização 
15 Rec Crit Flt O retificador detectou uma falha crítica 
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Flags de controle do retificador 3 [RecControl Flag3] 
Número linear: 368 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do retificador. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 No Flt Delay Temporizadores internos de falha desabilitados 
1 Act Dschrge Descarga ativa 
2 Lnk Dschrge Descarga de tensão do indutor CC 
3 Lnk PDschrge Pré-descarga de tensão do indutor CC 
4 Gate Enbl Rq Pedido de habilitação do gate 
5 SCR Gate Pwr Energização do gate SCR 
6 Inp Open Req Pedido de entrada aberta 
7 Gnd OC Disbl Aterramento OC desabilitado 
8 BusTran Enbl Barramento transiente habilitado 
9 DvcLineShort Linha do dispositivo para curto de linha 
10 DvcCMVE Shrt Dispositivo CMVE SC 
11 InpLockOut Por causa de uma condição de sobrecorrente da linha, o contator 

de entrada está sendo impedido de fechar (somente 18P) 
12 InpLock5min Por causa de uma condição de sobrecorrente da linha, o contator 

de entrada está sendo impedido de fechar por 5 minutos 
(somente 18P) 

13 InpLockIndef Por causa de uma condição de sobrecorrente da linha, o contator 
de entrada está sendo impedido de fechar indefinidamente 
(somente 18P). 

14 Inp Dschargd Os capacitores de filtro de linha foram descarregados 
15 BusTrInpOpen Por causa de um transiente de barramento, o contator de entrada 

está aberto 
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Flags de controle do retificador 4 [RecControl Flag4] 
Número linear: 471 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do retificador. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 GateOffRqst O inversor vai desabilitar o disparo no retificador por causa de DB. 
1 Gating Off O inversor desabilitou o disparo no retificador por causa de DB. 
2 DBCtrlActive O controle de frenagem dinâmica está funcionando no drive. 
3 DB SeriesDvc Os dispositivos da série DB estão energizados. 
4 DB ShuntDvc Os dispositivos do shunt DB estão energizados. 
5 DB SGCT Pwr A alimentação do dispositivo DB está OK. 
6 DB Diag Done O diagnóstico do dispositivo DB está feito. 
7 DB Dvc Short Os dispositivos DB estão em curto. 
8 DB RecVdcLmt O ciclo de trabalho do circuito DB chegou até um. 
9 Rect HW OC Sobrecorrente no indutor CC H/W detectada pelo processador do 

retificador 
10 Rect HW OV Sobretensão na tampa de linha H/W detectada pelo processador 

do retificador 
11 DBOnInDvcFlt Os dispositivos DB estão em falha durante o diagnóstico online. 
12 FltOvrdReq Foi pedida a supressão de falha no lado do retificador/linha. 
13 RecFlg4Bit13 Bit não usado 
14 RecFlg4Bit14 Bit não usado 
15 RecFlg4Bit15 Bit não usado 

 
Flags de controle do retificador 5 [RecControl Flag5] 
Número linear: 476 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do retificador. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LowrInvPulse Para uso futuro 
1 RecFlg5Bit1 Bit não usado 
2 RecFlg5Bit2 Bit não usado 
3 RecFlg5Bit3 Bit não usado 
4 RecFlg5Bit4 Bit não usado 
5 RecFlg5Bit5 Bit não usado 
6 RecFlg5Bit6 Bit não usado 
7 RecFlg5Bit7 Bit não usado 
8 RecFlg5Bit8 Bit não usado 
9 RecFlg5Bit9 Bit não usado 
10 RecFlg5Bit10 Bit não usado 
11 RecFlg5Bit11 Bit não usado 
12 RecFlg5Bit12 Bit não usado 
13 RecFlg5Bit13 Bit não usado 
14 RecFlg5Bit14 Bit não usado 
15 RecFlg5Bit15 Bit não usado 

 



 Descrições do parâmetro 2-19 
 

PARÂMETROS DE DIAGNÓSTICO 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Flags de controle do inversor 1 [InvControl Flag1] 
Número linear: 265 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do inversor. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Mtr PLL Lock O controle do inversor está travado para a posição de fluxo do 

rotor 
1 SpdRamp Enbl A rampa de torque está completa e a rampa de velocidade foi 

habilitada 
2 Mtr Rvs Seqn A tensão de saída não é UVW 
3 Close Loop O inversor está operando no modo de malha fechada 
4 FlxFbk Enbl O inversor está usando a realimentação de fluxo medido do motor 
5 FreqFbk Enbl O inversor está usando a frequência do estator medida do motor 
6 Gate Freeze O inversor está no modo de congelamento do gate 
7 Scurve Prof O inversor está funcionando com um perfil de velocidade de 

curva S 
8 Drv Crit Flt O inversor detectou uma falha crítica 
9 TrqRamp Enbl O tempo de fluxo do motor expirou e o inversor está diminuindo a 

referência de torque para TrqCmd0 Snsrless ou TrqCmd0 Encoder 
10 Coast Stop Não ativo atualmente 
11 PID Enabled O controle de processo PID está habilitado** 
12 EncdrFbkOptn O inversor tem um sinal de realimentação de tacômetro/encoder 

disponível 
13 EncdrFbkEnbl O inversor está funcionando com realimentação de tacômetro/ 

encoder habilitada 
14 Torque Lmt O inversor está no limite de torque 
15 FluxInterval O inversor está em intervalo de fluxo 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Flags de controle do inversor 2 [InvControl Flag2] 
Número linear: 642 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do inversor. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 InternlStart Comando de partida interna do assistente de ajuste 
1 InternalStop Comando de parada interna do assistente de ajuste 
2 AutotuneCncl O autoajuste foi cancelado 
3 Discharging Os capacitores dos filtros de linha estão descarregando (mais de 

50 V) 
4 Dvc Short O inversor detectou um tiristor comutado por gate simétrico em 

curto 
5 CtrlPwr Loss O inversor está no modo de perda de tensão de comando 
6 AC Fail O inversor detectou uma condição de perda de potência CA 
7 InvAnlgTstDn O teste analógico do inversor foi feito 
8 FreeWhlReset Aperto de mãos para o modo de rotação em vazio 
9 InvSGCT Pwr Os tiristores comutados por gate simétrico do inversor têm 

alimentação 
10 AC Pwr Fail O inversor detectou uma condição de perda de potência CA a 

partir da ACB 
11 InvDiag Done O diagnóstico do inversor foi completado 
12 InvTemp Loss Está faltando a realimentação da temperatura do inversor 
13 VdcVnVSBInst A placa de realimentação de tensão neutra e CC está instalada 
14 Mtr OL Pend A sobrecarga do motor está em temporização 
15 SpeedRampRvs Reversão da rampa habilitada 
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Flags de controle do inversor 3 [InvControl Flag3] 
Número linear: 446 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do inversor. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 PF Achieved A compensação desejada do fator de potência foi alcançada 
1 RestartExprd O temporizador de atraso de reinício automático expirou 
2 PFC Standard A compensação padrão do fator de potência foi habilitada 
3 Out Dschrgd Os capacitores de filtro do motor foram descarregados a 5% do 

classificado 
4 UWV Seq Sequência UWV habilitada 
5 IsoTx Fan1 O ventilador do transformador de isolação 1 está ligado 
6 IsoTx Fan2 O ventilador do transformador de isolação 2 está ligado 
7 ESP Drive Inversor ESP selecionado 
8 Restart Mode Modo de partida automática habilitado 
9 Cool Fans On Ventiladores de refrigeração do inversor ligados 
10 PFC Custom A compensação personalizada do fator de potência foi habilitada 
11 PFC Mod Ctrl Compensação do fator de potência usando controle de índice de 

modulação 
12 Flying Strt1 Estado de partida com motor em movimento 1 
13 Flying Strt2 Estado de partida com motor em movimento 2 
14 Flying Start O modo de partida com motor em movimento está ativo 
15 PFC FluxCtrl O limite de fluxo foi alcançado enquanto se compensava o fator de 

potência de linha 
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Flags de controle do inversor 4 [InvControl Flag4] 
Número linear: 469 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do inversor. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Regen Rqst O inversor iniciará o modo de regeneração. 
1 ZeroTrqIntvl O inversor está em transição para DB com torque regenerador 

limitado. 
2 RegenInvRdy O inversor está pronto para dar partida DB. 
3 Regen Mode O inversor está em modo regenerador. 
4 Marine App A aplicação do inversor é indústria naval 1. 
5 SVM Rqst A modulação do vetor de espaço (SVM) é necessária durante DB. 
6 DB to Normal A frenagem dinâmica vai fazer a transição para operação 

normal/de motor. 
7 FltOvrdReq Uma supressão de falha é pedida pelo usuário. 
8 FltOvrdActiv Uma ou mais falhas estão atualmente em supressão no inversor. 
9 SpdTrqTrnsit O inversor reconheceu a transição entre o modo de torque e de 

velocidade e iniciou o contador de atraso para a transição final. 
10 DBFanOn Rqst O ventilador no painel DB deve ser ligado. 
11 DB Fan Ctctr O contator do ventilador DB está ligado. 
12 PFC SetPoint A correção do fator de potência está no modo de ponto definido. 
13 DBPFCDisblRq A correção do fator de potência será desabilitada por causa de 

DB.  
14 DBPFCDisbld A correção do fator de potência está desabilitada por causa de 

DB. 
15 CM Choke O inversor tem um filtro do modo comum 

 
Flags de controle do inversor 5 [InvControl Flag5] 
Número linear: 470 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra indica diversos bits de status dentro do controle do inversor. A palavra pode ser usada 
na tendência para auxiliar a determinação de que controle de retificador está funcionando em uma 
situação normal ou anormal. Um número 1 em uma localização indica que a condição está ativa, e 
um 0 indica que a condição está inativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 No Flt Delay Temporizadores internos de falha desabilitados 
1 InvFlg5Bit1 Bit não usado 
2 InvFlg5Bit2 Bit não usado 
3 InvFlg5Bit3 Bit não usado 
4 InvFlg5Bit4 Bit não usado 
5 InvFlg5Bit5 Bit não usado 
6 InvFlg5Bit6 Bit não usado 
7 InvFlg5Bit7 Bit não usado 
8 InvFlg5Bit8 Bit não usado 
9 InvFlg5Bit9 Bit não usado 
10 InvFlg5Bit10 Bit não usado 
11 InvFlg5Bit11 Bit não usado 
12 InvFlg5Bit12 Bit não usado 
13 InvFlg5Bit13 Bit não usado 
14 InvFlg5Bit14 Bit não usado 
15 InvFlg5Bit15 Bit não usado 
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Código de autoteste analógico do inversor 1 [InvAnlg SelfTst1] 
Número linear: 96 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra os resultados do diagnóstico de energização na placa de controle analógica. 
Ele se refere aos sinais usados pelo processador no lado do inversor. Se o software detecta um 
problema com os sinais analógicos dentro da placa, ou com a própria placa, uma falha de InvAnlg 
SelfTest aparecerá. Este parâmetro ajudará a indicar quais sinais estão causando o problema. A 
ação deve ser investigar todas as conexões e caminhos de realimentação relacionados àquele sinal 
antes de mudar a ACB ou o DPM. Esta é uma falha de autoteste que somente ocorrerá na 
energização inicial. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 HECSU Offset Defasagem alta da corrente do motor em fase U  
1 HECSW Offset Defasagem alta da corrente do motor em fase V 
2 UV Offset Defasagem alta da tensão do motor em fase UV 
3 VW Offset Defasagem alta da tensão do motor em fase VW 
4 VSAB Offset Defasagem alta da tensão de bypass UV 
5 VSBC Offset Defasagem alta da tensão de bypass VW 
6 2UV Offset Defasagem alta da tensão de fase UV da ponte mestre (para 

transferência síncrona) 
7 2VW Offset Defasagem alta da tensão de fase VW da ponte mestre (para 

transferência síncrona) 
8 VMDC1 Offset Defasagem alta da tensão do indutor CC do lado do motor 
9 VMDC2 Offset Defasagem alta da tensão do indutor CC do lado do motor** 
10 UV_2 Offset Defasagem alta da tensão do motor em fase UV (usada para 

baixa tensão do motor) 
11 VW_2 Offset Defasagem alta da tensão do motor em fase VW (usada para 

baixa tensão do motor) 
12 MFCN Offset Defasagem alta da tensão neutra do capacitor de filtro do motor  
13 VZS Offset Defasagem alta da tensão de sequência zero do motor 
14 UV_NF Offset Defasagem alta da tensão do motor em fase UV não filtrada 
15 VW_NF Offset Defasagem alta da tensão do motor em fase VW não filtrada 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Código de autoteste analógico do inversor 2 [InvAnlg SelfTst2] 
Número linear: 251 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra os resultados do diagnóstico de energização na placa de controle analógica. 
Ele se refere aos sinais usados pelo processador no lado do inversor. Se o software detecta um 
problema com os sinais analógicos dentro da placa, ou com a própria placa, uma falha de InvAnlg 
SelfTest aparecerá. Este parâmetro ajudará a indicar quais sinais estão causando o problema. A 
ação deve ser investigar todas as conexões e caminhos de realimentação relacionados àquele sinal 
antes de mudar a ACB ou o DPM. Esta é uma falha de autoteste que somente ocorrerá na 
energização inicial. Ignorar as falhas pode resultar em um comportamento anormal do inversor. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 AC1 Offset Defasagem medida na tensão de comando CA #1 
1 AC2 Offset Defasagem medida na tensão de comando CA #2 
2 AC3 Offset Defasagem medida na tensão de comando CA #3 
3 AC4 Offset Defasagem medida na tensão de comando CA #4 
4 AP0 Offset Defasagem no sensor 0 de pressão de ar do fluxo de ar do 

conversor  
5 AP1 Offset Defasagem no circuito de pressão do transformador de isolação.  
6 AOUT_DAC Reservado para uso futuro** 
7 METER_DAC Reservado para uso futuro** 
8 TRIP_DAC Reservado para uso futuro** 
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Código de autoteste analógico do retificador 1 [RecAnlg SelfTst1] 
Número linear: 473 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra os resultados do diagnóstico de energização na placa de controle analógica. 
Ele se refere aos sinais usados pelo processador no lado do retificador. Se o software detecta um 
problema com os sinais analógicos dentro da placa, ou com a própria placa, uma falha de RecAnlg 
SelfTest aparecerá. Este parâmetro ajudará a indicar quais sinais estão causando o problema. A 
ação deve ser investigar todas as conexões e caminhos de realimentação relacionados àquele sinal 
antes de mudar a ACB ou o DPM. Esta é uma falha de autoteste que somente ocorrerá na 
energização inicial. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 CT2U Offset Defasagem alta da corrente em fase 2U da ponte mestre 
1 CT2W Offset Defasagem alta da corrente em fase 2V da ponte mestre 
2 CT3U Offset Defasagem alta da corrente em fase 3U da ponte escrava 1 
3 CT3W Offset Defasagem alta da corrente em fase 3 V da ponte escrava 1 
4 CT4U Offset Defasagem alta da corrente em fase 4U da ponte escrava 2 
5 CT4W Offset Defasagem alta da corrente em fase 4 V da ponte escrava 2 
6 2UV Offset Defasagem alta da tensão em fase UV da ponte mestre 
7 2VW Offset Defasagem alta da tensão em fase VW da ponte mestre 
8 3UV Offset Defasagem alta da tensão em fase UV da ponte escrava 1 
9 3UW Offset Defasagem alta da tensão em fase VW da ponte escrava 1 
10 4UV Offset Defasagem alta da tensão em fase UV da ponte escrava 2 
11 4UW Offset Defasagem alta da tensão em fase VW da ponte escrava 2 
12 2UV_NFOffset Defasagem alta da tensão em fase UV da ponte mestre não 

filtrada 
13 2VW_NFOffset Defasagem alta da tensão em fase VW da ponte mestre não 

filtrada 
14 3UV_NFOffset Defasagem alta da tensão em fase UV da ponte escrava 1 não 

filtrada 
15 3VW_NFOffset Defasagem alta da tensão em fase VW da ponte escrava 1 não 

filtrada 
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Código de autoteste analógico do retificador 2 [RecAnlg SelfTst2] 
Número linear: 474 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra os resultados do diagnóstico de energização na placa de controle analógica. 
Ele se refere aos sinais usados pelo processador no lado do retificador. Se o software detecta um 
problema com os sinais analógicos dentro da placa, ou com a própria placa, uma falha de RecAnlg 
SelfTest aparecerá. Este parâmetro ajudará a indicar quais sinais estão causando o problema. A 
ação deve ser investigar todas as conexões e caminhos de realimentação relacionados àquele sinal 
antes de mudar a ACB ou o DPM. Esta é uma falha de autoteste que somente ocorrerá na 
energização inicial. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 HECSDC1Offst Defasagem alta da corrente do indutor CC  
1 HECSDC2Offst Defasagem alta da corrente do indutor CC** 
2 LFCN1 Offset Defasagem alta da tensão neutra do capacitor de filtro da linha 
3 LFCN2 Offset Defasagem alta da tensão neutra do capacitor de filtro da linha** 
4 VZS2 Offset Defasagem alta da tensão de sequência zero da linha 
5 VZS3 Offset Defasagem alta da tensão de sequência zero da linha**  
6 VLDC1 Offset Defasagem alta da tensão do indutor CC do lado da linha 
7 VLDC2 Offset Defasagem alta da tensão do indutor CC do lado da linha** 
8 IGND Offset Defasagem alta da corrente de falta à terra 
9 INN Offset Defasagem alta da corrente do filtro do modo comum 
10 VNN Offset Defasagem alta da tensão do resistor neutro do filtro do modo 

comum 
11 VSPAREOffst Reservado para uso futuro** 
12 HECSDC1_V2F Reservado para uso futuro** 
13 HECSDC2_V2F Reservado para uso futuro** 
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Código de autoteste analógico do retificador 3 [RecAnlg SelfTst3] 
Número linear: 494 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra os resultados do diagnóstico de energização na placa de controle analógica. 
Ele se refere aos sinais usados pelo processador do retificador (mestre). Este parâmetro atualmente 
não está sendo usado e servirá para uso futuro. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Código de falha do sensor de corrente [Cur Sens FltCode] 
Número linear: 764 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro no grupo Diagnóstico ajuda a entender por que o inversor desarmou com uma falha 
sensor de corrente. Esta função está ativa somente nos modos de teste de curto-circuito do inversor 
e modo de malha aberta. As opções são: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 HECS/CTError A corrente CC medida a partir de HECS e a estimada a partir de 

CT não combinam 
1 CT Phase Seq A sequência de fase CT é diferente da sequência de tensão 

medida 
2 CT Phs/Alpha O ângulo de disparo não concorda com o ângulo de fase da 

corrente do retificador 
3 Cap/CT Error Erro na corrente de linha medida e estimada 
4 Motor HECS Motor HECS 
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
A explicação detalhada é como segue: 
 
O inversor compara a realimentação da corrente cc medida com a realimentação da corrente cc 
estimada a partir da corrente de linha (compensação do capacitor feita em PWMR) e cria a falha 
Sensor de corrente se houver uma grande diferença (bit HECS/CTError no código de falha). Isso 
protege o inversor na partida (em modos de teste) com o HECS CC desconectado, ou de trás para a 
frente. 
 
A sequência de fase da realimentação CT (para frente/para trás) é comparada com a sequência de 
fase da realimentação de tensão e uma falha de sensor de corrente é gerada se elas são diferentes 
(bit CT Phase Seq no código de falha). 
 
Quando a corrente cc está fluindo, o inversor compara o ângulo de disparo com o ângulo da corrente 
do retificador estimada e gera uma falha de sensor de corrente se houver uma grande diferença (bit 
CT Phs/Alpha no código de falha). 
 
Em inversores PWMR, quando não disparando (nos modos de curto-circuito e de teste de malha 
aberta), o inversor compara a corrente do capacitor medida e a corrente do capacitor esperada e 
gera uma falha de sensor de corrente se houver uma grande diferença (bit Cap/CT Error no código 
de falha). 
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No modo de teste de malha aberta, o inversor compara a realimentação da corrente do motor com a 
realimentação da corrente cc e gera uma falha de sensor de corrente se houver uma grande 
diferença (bit Motor HECS no código de falha). 
 
Valor de sobrecarga do inversor [Drive Overload] 
Número linear: 551 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor normalizado da sobrecarga do inversor. Uma advertência é lançada 
quando o valor é igual ao parâmetro Drv OvrLoad Wrn (240) e o inversor é desarmado quando o 
valor atinge 1.0. 
 
Valor de sobrecarga do motor [Motor Overload] 
Número linear: 550 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor normalizado da sobrecarga do motor. Uma advertência é lançada 
quando o valor é igual ao parâmetro Mtr OvrLoad Wrn (351) e o inversor é desarmado quando o 
valor atinge 1.0. 
 
Valor de sobrecarga do resistor neutro [RNeutral OvrLoad] 
Número linear: 682 
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica o valor normalizado da sobrecarga do resistor neutro, e está ativo 
somente para inversores Direct-to-Drive PF7000. O inversor está em falha quando o valor atinge 1.0. 
 
Valor de desequilíbrio de tensão de bypass [Bypass VoltUnbal] 
Número linear: 428 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica o valor de desequilíbrio de tensão entre as 3 fases da tensão de bypass 
medida no topo do contator de bypass para aplicações de transferência síncrona. Uma falha é 
emitida quando o valor excede o parâmetro LineVoltUnbalTrp (271) pela duração definida em 
LineVoltUnbalDly (272). 
 
Valor de desequilíbrio da tensão mestre [Master VoltUnbal] 
Número linear: 610 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do desequilíbrio da tensão entre as 3 fases na ponte do retificador 
mestre. Uma falha é emitida quando o valor excede o parâmetro LineVoltUnbalTrp (271) pela 
duração definida em LineVoltUnbalDly (272). 
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Valor de desequilíbrio da tensão escrava 1 [Slave1 VoltUnbal] 
Número linear: 611 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do desequilíbrio de tensão entre as 3 fases na ponte escrava 1 
(somente em inversores de 18 pulsos). Uma falha é emitida quando o valor excede o parâmetro 
LineVoltUnbalTrp (271) pela duração definida em LineVoltUnbalDly (272). 
 
Valor de desequilíbrio da tensão escrava 2 [Slave2 VoltUnbal] 
Número linear: 612 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do desequilíbrio de tensão entre as 3 fases na ponte escrava 2 
(somente em inversores de 18 pulsos). Uma falha é emitida quando o valor excede o parâmetro 
LineVoltUnbalTrp (271) pela duração definida em LineVoltUnbalDly (272). 
 
Valor de desequilíbrio da corrente mestre [Master Cur Unbal] 
Número linear: 613 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do desequilíbrio da corrente entre as 3 fases na ponte mestre. Uma 
falha é emitida quando o valor excede o parâmetro Line CurUnbalTrp (108) pela duração definida em 
Line CurUnbalDly (109). 
 
Valor de desequilíbrio da corrente escrava 1 [Slave1 Cur Unbal] 
Número linear: 614 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do desequilíbrio da corrente entre as 3 fases na ponte escrava 1 
(somente em inversores de 18 pulsos). Uma falha é emitida quando o valor excede o parâmetro 
Line CurUnbalTrp (108) pela duração definida em Line CurUnbalDly (109). 
 
Valor de desequilíbrio da corrente escrava 2 [Slave2 Cur Unbal] 
Número linear: 615 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do desequilíbrio da corrente entre as 3 fases na ponte escrava 2 
(somente em inversores de 18 pulsos). Uma falha é emitida quando o valor excede o parâmetro 
Line CurUnbalTrp (108) pela duração definida em Line CurUnbalDly (109). 
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Valor de desequilíbrio da corrente do motor [Motor Cur Unbal] 
Número linear: 263 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica o valor do desequilíbrio da corrente entre as 3 fases do motor medido pelo 
HECS do lado do motor. Uma falha é emitida quando o valor excede o parâmetro Mtr CurUnbal Trp 
(208) pela duração definida em Mtr CurUnbal Trp (214). 
 
Valor de desequilíbrio do fluxo do motor [Motor Flux Unbal] 
Número linear: 619 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica o valor do desequilíbrio de fluxo detectado no motor. O fluxo em um motor 
é estimado usando a tensão do motor e a realimentação da corrente do motor. Uma falha é emitida 
quando o valor excede o parâmetro Mtr FluxUnbal Trp (585) pela duração definida em Mtr FluxUnbal 
Trp (586). 
 
Saída de falha [Fault Output] 
Número linear: 490 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  1 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é usado para a localização de falhas e permite que o usuário use adequadamente 
um registrador gráfico, osciloscópio ou um dispositivo semelhante para disparar uma falha do 
inversor e capturar dados de ponto de teste úteis. O parâmetro vai de 0 até um valor máximo de 
1 sempre que qualquer falha ocorre. Atribuindo este parâmetro para qualquer um dos pontos de teste 
nas saídas DPM ou 0 – 10 V na placa de controle analógica, uma saída que mudará de estado de 
0 V para 10 V em uma falha será produzida. Essa saída pode ser usada como um disparo para 
capturar outros dados do inversor a partir de pontos de teste durante uma falha. 
 
Saída de advertência [Warning Output] 
Número linear: 700 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  1 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é usado para a localização de falhas e permite que o usuário use adequadamente 
um registrador gráfico, osciloscópio ou um dispositivo semelhante para disparar uma falha do 
inversor e capturar dados de ponto de teste úteis. O parâmetro vai de 0 até um valor máximo de 1 
sempre que qualquer advertência ocorre. Atribuindo este parâmetro para qualquer um dos pontos de 
teste nas saídas DPM ou 0 – 10 V na placa de controle analógica, uma saída que mudará de estado 
de 0 V para 10 V em uma advertência será produzida. Essa saída pode ser usada como um disparo 
para capturar outros dados do inversor a partir de pontos de teste durante uma condição de 
advertência. 
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Disparo de escopo [Scope Trigger] 
Número linear: 689 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  1 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é definido alto quando a tendência é disparada. O parâmetro pode ser atribuído a um 
ponto de teste para disparar um escopo.  
 
Desequilíbrio de corrente de linha [Line Cur Unbal] 
Número linear: 894 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor da corrente de linha medido na corrente de linha. Quando comparado 
ao parâmetro #613, este valor tem uma resposta mais rápida. 
 
Corrente fundamental neutra [NeutralFund Cur] 
Número linear: 895 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o componente fundamental medido na corrente neutra fluindo no banco do 
capacitor do filtro de linha (se um CT neutro está instalado no inversor, CapNeutralCT em 
HardwareOptions2 P#274). Isso se aplica somente a inversores com retificador de pulso modulado 
por largura. 
 
Tensão Fundamental neutra [NeutralFund Volt] 
Número linear: 896 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o componente fundamental medido na tensão neutra do lado da linha. Isso se 
aplica somente a inversores com retificador de pulso modulado por largura. 
 
Erro de parâmetro [Parameter Error] 
Número linear: 597 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o número linear do parâmetro na base de dados que tem um valor que está 
fora da faixa. Somente um número linear do parâmetro pode ser especificado de cada vez no erro de 
parâmetro. Isso significa que mais de um parâmetro pode ter um erro, mas apenas um deles é 
especificado. 
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Parâmetros de seleção de recursos 
 
Modo de operação [Operating Mode] 
Número linear: 4 
Valor padrão:  Normal 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro selecionado os modos de operação do inversor. Não é gravado e é definido para 
Normal na energização. Este parâmetro não pode ser alterado quando o inversor estiver em 
operação. Consulte o capítulo 1 – Descrição funcional no Manual do usuário do PowerFlex 7000 
para a descrição detalhada dos modos de teste. 
 
Os possíveis modos de operação são: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Normal Modo operacional normal 
1 Gate Test Modo de teste de gate (média tensão isolada) 
2 DC Current Modo de teste de corrente CC 
3 System Test Modo de teste de sistema (média tensão isolada) 
4 Open Circuit Modo de teste de circuito aberto (precisa de contator de saída ou 

motor desconectado) 
5 Open Loop Modo de teste de malha aberta 
6 UncoupledMtr Definindo um torque de partida baixo para a operação do motor 

não acoplada** 
7 DB Gate Test Teste de gate para tiristores comutados por gate simétrico no 

circuito de frenagem dinâmica (média tensão isolada) 
8 DB MV Test Teste de corrente cc limitado por tempo para circuito de frenagem 

dinâmica 
9 DB Pwr Test Teste de rampa automatizado para avaliar a alimentação 

classificada DB (somente para uso interno na fábrica. Consulte a 
fábrica antes de usar). 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Seleção de referência de velocidade [Speed Ref Select] 
Número linear: 7 
Valor padrão:  Local 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a fonte do comando de velocidade no inversor quando o modo 
REMOTO/AUTO irá atualizar a Referência de controle (275) de acordo. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Local Isso seleciona o potenciômetro de velocidade analógico montado 

no painel frontal 
1 DPIAdapter 1 Isso seleciona o comando de velocidade digital vindo do 

adaptador DPI 1  
2 DPIAdapter 2 Isso seleciona o comando de velocidade digital vindo do 

adaptador DPI 2 
3 DPIAdapter 5 Isso seleciona o comando de velocidade digital vindo do 

adaptador DPI 5 
4 Analog Inp1 Isso seleciona o comando de velocidade da entrada analógica 1, 

que pode ser de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA. A configuração padrão é 
de 4 a 20 mA 

5 Analog Inp2 Isso seleciona o comando de velocidade da entrada analógica 2, 
que pode ser de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA. A configuração padrão é 
de 0 a 10 V 

6 Preset Spd 1 Isso seleciona o valor especificado no parâmetro Velocidade pré-
definida 1 

7 Preset Spd 2 Isso seleciona o valor especificado no parâmetro Velocidade pré-
definida 2 

8 Preset Spd 3 Isso seleciona o valor especificado no parâmetro Velocidade pré-
definida 3 

9 App Specific Quando neste modo, mudar entre os comandos de velocidade é 
específico para a aplicação, p.ex. aplicação de indústria naval 1. 
Entre em contato com a fábrica para obter detalhes. 

10 PFNetServer A referência de velocidade é do terminal GUI no computador por 
conexão Ethernet (processada pela placa PFNetServer conectada 
ao módulo DPM no inversor)** 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
O uso mais comum e um fio de sinal de 4 – 20 mA para dentro da ACB. Para ativar essa fonte, 
selecione o parâmetro como Analog Inp1. 
 
Se enviar uma referência de velocidade digital por um adaptador DPI, selecione DPIAdapter 5. 
 
O protocolo DPI permite uma expansão, e se uma expansão for instalada no inversor, então use ou 
DPIAdapter 1 ou DPIAdapter 2 para comando de velocidade. 
 



2-34 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE SELEÇÃO DE FUNÇÃO 

Seleção de referência de torque [TorqueRef Select] 
Número linear: 401 
Valor padrão:  Nenhum 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a fonte do comando de torque no inversor e atualizará o parâmetro Trq 
Cmd Drive (404) de acordo. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 None Nenhuma entrada para comando de torque. 
1 DPIAdapter 1 Isso seleciona o comando de torque digital vindo do adaptador 

DPI 1** 
2 DPIAdapter 2 Isso seleciona o comando de torque digital vindo do adaptador 

DPI 2** 
3 DPIAdapter 5 Isso seleciona o comando de torque digital vindo do adaptador 

DPI 5** 
4 Analog Inp1 Isso seleciona o comando de torque da entrada analógica 1, que 

pode ser de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA. A configuração padrão é de 
4 a 20 mA** 

5 Analog Inp2 Isso seleciona o comando de torque da entrada analógica 2, que 
pode ser de 0 a 10 V ou 4 a 20 mA. A configuração padrão é de 
0 a 10 V** 

6 App Specific Quando neste modo, mudar entre os comandos de torque é 
específico para a aplicação, p.ex. aplicação de indústria naval 1. 
Entre em contato com a fábrica para obter detalhes. 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Perda do comando de velocidade [Ref Command Loss] 
Número linear: 749 
Valor padrão:  Falha 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a ação tomada pelo inversor quando uma perda do comando de referência 
tanto do adaptador DPI ou de uma malha de corrente de 4 a 20 mA é detectada pelo inversor. As 
opções disponíveis possíveis são: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Fault Desarme o inversor em uma falha de classe 2 
1 Last Speed Faça o inversor funcionar à última referência comandada 
2 Preset 1 Faça o inversor funcionar ao comando de velocidade pré-

definida 1 
3 Local Faça o inversor funcionar ao comando de velocidade da fonte 

local (potenciômetro de porta) 
4 Analog Inp1 Faça o inversor funcionar ao comando de referência a partir da 

entrada analógica 1 
5 Analog Inp2 Faça o inversor funcionar ao comando de referência a partir da 

entrada analógica 2 
 
Velocidade de parada por inércia [Coast Speed] 
Número linear: 60 
Valor padrão:  2.0 Hz 
Valor mínimo:  0.1 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a velocidade à qual o inversor para de disparar e permite que o motor faça 
uma parada por inércia. Para grandes sistemas de inércia como Ventilador ID, o motor pode parar 
após um longo intervalo de tempo. 
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Atraso de reinício automático [Auto Restart Dly] 
Número linear: 3 
Valor padrão:  0.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o intervalo de tempo que segue um evento de sobretensão da linha, perda 
de linha ou perda da tensão de comando, durante o qual o inversor reiniciará automaticamente se as 
condições forem recuperadas, presumindo-se que o inversor estivesse funcionando no momento da 
interrupção e que a tensão de comando seja mantida. Isso é tipicamente feito pelo UPS alimentando 
a potência para as placas de controle. O atraso de reinício automático pode ser prolongado para até 
10 minutos, definindo-se SpFeat2Bit5 em SpecialFeatures2 (507). ENTRETANTO, ENTRE EM 
CONTATO COM A FÁBRICA ANTES DE HABILITAR O ATRASO DE TEMPO PROLONGADO. 
 
Configuração do contator de entrada [Input Ctctr Cfg] 
Número linear: 1 
Valor padrão:  Todas as falhas 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica as condições sob as quais o contator de entrada receberá do inversor a 
ordem para abrir. As possíveis configurações do contator especificadas por este parâmetro estão 
listadas abaixo.  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Not Running Abra o contator quando não estiver funcionando 
1 All Faults Abra o contator para qualquer condição de falha no inversor 
2 Critical Flt Abra o contator somente para falhas críticas. Para uma lista 

completa das falhas críticas, consulte o apêndice. 
 
Atraso da abertura do contator de entrada [InpCtctr OpenDly] 
Número linear: 10 
Valor padrão:  0.0 min 
Valor mínimo:  0.0 min 
Valor máximo:  60.0 min 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o atraso de tempo entre o desligamento do inversor e a abertura do 
contator de entrada, se o contator estiver configurado para abrir quando o inversor não estiver 
funcionando (consulte Input Ctctr Cfg P#1). O propósito deste atraso é manter um filtro de harmônica 
energizado se o inversor for parado por um tempo curto e não precisar esperar que os capacitores 
de filtro se descarreguem antes de reiniciar. 
 
Configuração do contator de saída [Output Ctctr Cfg] 
Número linear: 5 
Valor padrão:  Não funcionando 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica as condições sob as quais o contator de saída (se instalado: Consulte o bit 
Output Ctctr em HardwareOptions1 P#141) receberá do inversor a ordem para abrir. As possíveis 
configurações do contator especificadas por este parâmetro são: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Not Running Abra o contator quando o inversor não estiver funcionando 
1 All Faults Abra o contator para qualquer condição de falha no inversor 
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Funções especiais 1 [SpecialFeatures1] 
Número linear: 99 
Valor padrão:  1000000000000000 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro é usado para habilitar recursos no inversor. As opções disponíveis possíveis são: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Rvs Enable O modo de reversão do inversor está habilitado 
1 ActDischarge O modo de descarga ativo está habilitado** 
2 UWV Ph Rot'n UWV como rotação de fase de avanço 
3 FrceCool Mtr Motor resfriado por force** 
4 Rvs Encoder Direção do encoder reversa (somente para inversores de motor 

síncrono)** 
5 SyncXfr Enab A transferência síncrona está habilitada 
6 Metric Units Use unidades métricas 
7 BiDr FlyStrt A partida com motor em movimento bidirecional está habilitada 
8 Heavy Duty O inversor é projetado para aplicações pesadas 
9 UltraHvyDuty O inversor é projetados para aplicações ultrapesadas (>150% 

sobrecarga) 
10 LineVoltSync Use a tensão de linha para transferência síncrona** 
11 EnergySaving Uso futuro** 
12 Process PID Habilite o controlador PID de processo** 
13 Capablty Dis A função de curva de capacidade está desabilitada 
14 DisSyncDrift A lógica de ângulo de desvio para transferência síncrona está 

desabilitada 
15 ThermManager A função de gerente térmico está habilitada 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Funções especiais 2 [SpecialFeatures2] 
Número linear: 507 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro é usado para habilitar recursos no inversor. As opções disponíveis possíveis são: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 CloseSyncXfr Transferência síncrona fechada** 
1 Drv Mode Sel Este bit serve para definir a operação da chave LOCAL/REMOTA 

do painel frontal do inversor. Se este bit não estiver definido 
(padrão), a comutação entre comandos de referência somente 
poderá ocorrer quando o inversor estiver parado. Se o bit estiver 
definido, então a operação será Manual/AUTO e os comandos de 
referência poderão ser comutados enquanto funcionando.  

2 SpFeat2Bit2 Bit não usado 
3 A2D SeqError Habilite a detecção de erro de sequência A2D 
4 SpFeat2Bit4 Para revisão do firmware 8.002 e mais recente, se este bit não 

estiver definido, a compensação de escorregamento está ativa (a 
frequência do rotor rastreia o comando de velocidade em (276)). 
Se este bit está definido, a compensação de escorregamento 
sofre um bypass (frequência do estator rastreia o comando de 
velocidade em (276)). O texto enum do banco de dados adequado 
devem ser atualizado na base de dados 9.001. 

5 SpFeat2Bit5 Para revisão do firmware 8.002 e mais recente, este bit permite 
que o atraso de auto-reinício seja prolongado para até 10 minutos. 
O valor programado em Auto Restart Dly (3) será lido como 
minutos (ainda que sua unidade de medida ainda indique 
segundos). O texto enum do banco de dados adequado devem 
ser atualizado na base de dados 9.001. 

6 SpFeat2Bit6 Para revisão do firmware 8.002 e mais recente, se este bit não 
estiver definido, Motor Power (364), mostra a potência de intervalo 
de ar do motor. Se o bit estiver definido, a potência do motor 
mostra a potência de saída do inversor. O texto enum do banco de 
dados adequado devem ser atualizado na base de dados 9.001. 

7 SpFeat2Bit7 Para a revisão 8.001 ou anterior do firmware, ele mostra a tensão 
estimada no ponto de acoplamento comum (PCC). Para a revisão 
8.002 e posteriores do firmware, se SpecialFeatures2 (507), bit 7 
não for definido, este parâmetro mostra a tensão estimada na 
tensão de entrada do inversor (antes do reator de linha). Se 
SpecialFeatures2, bit 7 for definido, este parâmetro mostra a 
tensão estimada no PCC. 

8 SpFeat2Bit8 Bit não usado 
9 SpFeat2Bit9 Bit não usado 
10 SpFeat2Bit10 Bit não usado 
11 SpFeat2Bit11 Bit não usado 
12 SpFeat2Bit12 Bit não usado 
13 SpFeat2Bit13 Bit não usado 
14 SpFeat2Bit14 Bit não usado 
15 SpFeat2Bit15 Bit não usado 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Funções especiais 3 [SpecialFeatures3] 
Número linear: 920 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para habilitar recursos no inversor. As opções disponíveis possíveis são: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 DynBrak Enab A função de frenagem dinâmica está habilitada. 
1 TorqReg Enab O regulador de torque está habilitado** 
2 FreqAdj Enab O ajuste automático da frequência de comutação do conversor 

está habilitado** 
3 BlndFlx Enab O algoritmo para a combinação do fluxo para transição entre o 

modelo atual e o modelo de tensão está habilitado** 
4 PF RefSelct Isto habilita o modo de controle PF no inversor. Com a 

configuração-padrão (0), o inversor fornece compensação VAR. 
5 RTS Diag Dis Os diagnósticos específicos estão desabilitados para se poder 

usar o firmware no ajuste de simulação de tempo real (somente 
para uso na fábrica) 

6 DisSyncFlux Isto desabilita o aumento do fluxo durante a transferência 
síncrona. 

7 CritFlt Lock Uso futuro** 
8 SpFeat3Bit8 Bit não usado 
9 SpFeat3Bit9 Bit não usado 
10 SpFeat3Bit10 Bit não usado 
11 SpFeat3Bit11 Bit não usado 
12 SpFeat3Bit12 Bit não usado 
13 SpFeat3Bit13 Bit não usado 
14 SpFeat3Bit14 Bit não usado 
15 SpFeat3Bit15 Bit não usado 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Detecção de perda de carga [Load Loss Detect] 
Número linear: 199 
Valor padrão:  Desabilitado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a resposta do inversor para uma condição de perda de carga. Este 
parâmetro é especificamente projetado para aplicações de bomba de orifício, nas quais o usuário 
normalmente não desejaria o funcionamento com uma perda de carga, pois essa não é uma 
condição normal para esse tipo de aplicação de bomba. Consulte o grupo Proteção do motor para os 
parâmetros necessários para configurar esta função. Este parâmetro tem as seguintes opções: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disabled O inversor operará normalmente no caso de uma condição de 

perda de carga 
1 Warning O inversor operará com uma indicação de advertência no caso de 

uma condição de perda de carga 
2 Fault O inversor se desligará com uma falha de classe 2 no caso de 

uma condição de perda de carga 
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Ação de falha do servidor de rede** [NetSrvr FltAct'n] 
Número linear: 879 
Valor padrão:  Falha 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define a ação que o inversor tomará se detectar uma falha dentro das comunicações 
por meio do módulo opcional PFNetServer. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Fault Crie uma falha de adaptador no inversor 
1 Stop Desligue o inversor. 
2 Zero Data Apaga o comando de referência e a palavra de comando se no 

processo em controle. 
3 Hold Last Os dados são mantidos no último estado. 
4 Ref Cmd Loss Realize a ação definida pela perda de comando de referência 

(749) 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Teste de disparo do retificador [Rec Gating Test] 
Número linear: 590 
Valor padrão:  Apagado 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro seleciona as diversas sequências de teste de disparo do retificador. O inversor deve 
estar isolado da média tensão. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Off Isso para a sequência de teste de gate do retificador. 
1 Test Pattern Este parâmetro aplica um padrão que dispara os dispositivos em 

sequência a baixa frequência* 
2 Normal Gate Este parâmetro aplica um padrão de disparo normal à ponte do 

retificador * 
 
* Para inversores SCR de 6 e 18 pulsos, certifique-se de que o chicote de alimentação especial 
esteja conectado às placas de disparo de todos os dispositivos. Uma descrição detalhada é 
fornecida no Capítulo 1 – Descrição funcional do Manual do usuário do PowerFlex 7000. 
 
Teste de disparo do inversor [Inv Gating Test] 
Número linear: 591 
Valor padrão:  Apagado 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro seleciona as diversas sequências de teste de disparo do inversor. O inversor deve 
estar isolado da média tensão. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Off Isso para a sequência de teste de gate do retificador. 
1 Test Pattern Este parâmetro aplica um padrão que dispara os dispositivos em 

sequência a baixa frequência 
2 Normal Gate Este parâmetro aplica um padrão de disparo normal à ponte do 

inversor*. 
 
*A frequência do padrão de disparo é controlada pelo potenciômetro de velocidade se o inversor 
estiver no modo local. Uma descrição detalhada é fornecida no Capítulo 1 do Manual do usuário do 
PowerFlex 7000. 
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Assistente de ajuste [Setup Wizard] 
Número linear: 13 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o progresso do assistente de ajuste. Um número ‘1’ indica que o passo foi 
completado pelo assistente de ajuste. Até que todos os passos tenham sido completados, você 
sempre deverá autorizar a continuação do processo cada vez que a tensão de comando passar por 
um ciclo. Os seguintes passos são mostrados: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Path Picked Somente para uso interno 
1 Gating Test Realize verificações do gate no inversor 
2 Motor Data Digite os dados da placa de identificação do motor 
3 Features Digite os parâmetros de seleção de recursos 
4 Speed Ref Digite os parâmetros do perfil de velocidade 
5 Analog Calib Calibre o sistema analógico 
6 Ext Faults Configure as falhas externas 
7 System Test Realize um teste do sistema 
8 Phasing Chck Realizada verificação de fases para um inversor de 18 pulsos 
9 Autotuning Autoajuste os parâmetros do inversor e do motor 
10 DC Test Faça o inversor funcionar no modo de teste de corrente CC 
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Tendência estendida [Extended Trend] 
Número linear: 702 
Valor padrão:  Habilitado 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro se refere à função de tendência que pode ser ajustada e acessada por meio do 
terminal de programação. O inversor vem com 2 opções para o tamanho do buffer de tendência. Ele 
pode ser ajustado tanto para 100 amostras como para 1.000 amostras. O uso de 1.000 amostras 
permite que mais dados sejam coletados, ainda que possa diminuir a velocidade das tarefas de 
fundo não críticas. Além disso, a tendência de 1.000 amostras não pode ser visualizada no terminal 
de programação. Ela pode ser acessada por meio da porta serial no DPM. Entre em contato com a 
fábrica para mais informações sobre como usar esta função.  
 
O parâmetro pode ser modificado enquanto funcionando, mas, como a memória precisa ser 
reconfigurada, a opção não mudará até que a tensão de comando seja desligada e religada. Nesse 
ínterim, o parâmetro será ajustado para Pend desabilitado ou Pend habilitado para deixar o usuário 
saber que a tensão de comando precisa ser desligada e religada para que a mudança surta efeito. 
As opções para este parâmetro são como segue: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disabled 100 amostras para buffer de tendência 
1 Enabled 1.000 amostras para buffer de tendência 
2 Pend Disable Ajuste temporário após tendência de desabilitar. É necessário 

desligar e ligar a alimentação 
3 Pend Enable Ajuste temporário após tendência de habilitar. É necessário 

desligar e ligar a alimentação 
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Tempo de funcionamento do ventilador 1 [Fan1 Run Time] 
Número linear: 491 
Valor padrão:  30.0 Dias 
Valor mínimo:  0.1 Dia 
Valor máximo:  60.0 Dias 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para inversores equipados com opção de ventilador redundante 
(especificada por Redn ConvFan em HardwareOptions1 P#141). O parâmetro define a quantidade 
de tempo de funcionamento durante a qual o ventilador 1 será o ventilador ativo. Quando o tempo 
terminar, o inversor automaticamente alternará para o ventilador 2, e funcionará com aquele 
ventilador pelo tempo definido no tempo de funcionamento do ventilador 2. Então, retornará para o 
ventilador 1 depois que terminar o tempo de funcionamento do ventilador 2. O objetivo desse recurso 
de controle é conseguir uma verificação periódica do ventilador secundário, o redundante. Os 
parâmetros também podem ser usados para nivelar o tempo de funcionamento entre os ventiladores. 
Este ajuste de parâmetro não é aplicável aos inversores de tubo de calor. 
 
Tempo de funcionamento do ventilador 2 [Fan2 Run Time] 
Número linear: 493 
Valor padrão:  0.1 Dia 
Valor mínimo:  0.1 Dia 
Valor máximo:  60.0 Dias 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para inversores equipados com opção de ventilador redundante 
(especificada por Redn ConvFan em HardwareOptions1 P#141). O parâmetro define a quantidade 
de tempo de funcionamento durante a qual o ventilador 2 será o ventilador ativo. Quando o tempo 
terminar, o inversor automaticamente alternará para o ventilador 1, e funcionará com aquele 
ventilador pelo tempo definido no tempo de funcionamento do ventilador 1. Então, retornará para o 
ventilador 2 depois que terminar o tempo de funcionamento do ventilador 1. O objetivo desse recurso 
de controle é conseguir uma verificação periódica do ventilador secundário, o redundante. Os 
parâmetros também podem ser usados para nivelar o tempo de funcionamento entre os ventiladores. 
Este ajuste de parâmetro não é aplicável aos inversores de tubo de calor. 
 
Atraso de alternância de referência [Ref Switch Delay] 
Número linear: 403 
Valor padrão:  300 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  1000 milissegundos 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o período de tempo durante o qual o inversor mantém a referência de 
torque após detectar um pedido de mudança do modo de operação de velocidade para torque ou 
vice-versa. Quando terminar o tempo, o inversor passará por um limite de taxa de torque (para 
transição do modo de velocidade para torque) ou limite de taxa de comando de velocidade (para 
transição do modo de torque para velocidade). Isso é para garantir uma transição sem perturbações 
entre o modo de operação de velocidade e torque. 
 
Limpeza da trava de falha [Fault Lock Clear] 
Número linear: 921 
Valor padrão:  0  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para inserir um código especial para reinicializar certas falhas críticas que 
não são reiniciáveis e travam o inversor.  
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Senha 0 [Passcode 0] 
Número linear: 11 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a senha embaralhada para acesso de nível básico. Se a senha for perdida ou 
adulterada, o valor da senha pode ser determinado a partir do valor codificado, consultando-se a 
fábrica. Este parâmetro é 0 na saída da fábrica. 
 
Senha 1 [Passcode 1] 
Número linear: 12 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a senha embaralhada para acesso de nível avançado. Se a senha for perdida 
ou adulterada, o valor da senha pode ser determinado a partir do valor codificado, consultando-se a 
fábrica. Este parâmetro é 0 na saída da fábrica. 
 
Senha 2 [Passcode 2] 
Número linear: 38 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a senha embaralhada para acesso de nível de manutenção. Se a senha for 
perdida ou adulterada, o valor da senha pode ser determinado a partir do valor codificado, 
consultando-se a fábrica. 
 
Senha 3 [Passcode 3] 
Número linear: 39 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a senha embaralhada para acesso de nível Rockwell. Se a senha for perdida 
ou adulterada, o valor da senha pode ser determinado a partir do valor codificado, consultando-se a 
fábrica. 
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Parâmetros de hardware do inversor 
 
Indutância do indutor CC [DCLnk Induct pu] 
Número linear: 114 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a indutância do indutor CC por unidade calculada a partir da indutância do 
link da placa de identificação e as capacidades de tensão e corrente do inversor. É recalculado 
quando qualquer dos parâmetros afetando seu valor é modificado. Este valor normal deste 
parâmetro varia com base no tipo de retificador do inversor. Este parâmetro se aplica a ambos os 
inversores-padrão e inversores com tecnologia Direct-to-Drive. Uma advertência Faixa do indutor CC 
será mostrada se este parâmetro for maior que 2.0 por unidade. a menos que o mínimo esperado 
seja dado por: 
  
Para 6-PWM. o valor mínimo é de 0.55 pu 
Para SCR de 18 pulsos. o valor mínimo é de 0.35 pu 
Para SCR de 6 pulsos. o valor mínimo é de 0.85 pu 
 
Reator de linha pu [Line Reactor pu] 
Número linear: 625 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do reator da linha ca por unidade calculado a partir do reator de linha 
do parâmetro e das capacidades de tensão e corrente do inversor. É recalculado quando qualquer 
dos parâmetros afetando seu valor é modificado. O valor típico é em torno de 0.1 pu. 
 
Capacitor de filtro de linha [Line Filter Cap] 
Número linear: 133 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  2.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a capacitância do filtro de linha por unidade para o retificador PWM. É 
calculado a partir dos parâmetros da placa de identificação do capacitor (kVAR total, frequência e 
tensão nominal) e a capacidade da tensão e da corrente do inversor e do motor, respectivamente. 
Este parâmetro é recalculado quando qualquer dos parâmetros afetando seu valor é modificado. A 
tolerância especificada para este parâmetro é de 0.35 a 0.55 pu. Uma advertência Faixa de tampa da 
linha será mostrada se este parâmetro estiver fora da faixa. 
 
Capacitor do filtro do motor [Motor Filter Cap] 
Número linear: 128 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  2.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a capacitância do filtro do motor por unidade calculada a partir dos 
parâmetros da placa de identificação do capacitor (kVAR total, frequência e tensão nominal) e a 
capacidade da tensão e da corrente do inversor e do motor. É recalculado quando qualquer dos 
parâmetros afetando seu valor é modificado. A tolerância especificada para este parâmetro é de 0.26 
a 0.55 pu. Uma advertência Faixa de tampa do motor será mostrada se este parâmetro estiver fora 
da faixa.  
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Ganho de VSB do inversor [Drive VSB Gain] 
Número linear: 648 
Valor mínimo:  0.0 V/V 
Valor máximo:  6553.5 V/V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa a relação entre a tensão do motor e a tensão de linha no nível da tensão 
média às tensões correspondentes amostradas pelo software de controle do inversor. Inclui o ganho 
da rede divisora do resistor na placa de detecção de tensão e os circuitos para o processamento do 
sinal na placa de controle analógico. A tensão medida nas placas de controle analógico multiplicada 
por este parâmetro dará o valor no nível da média tensão.  
 
Tampa da placa de detecção de tensão [Drive VSB Tap] 
Número linear: 649 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a configuração da tampa para todas as placas de detecção de tensão. Com 
base na tensão de linha classificada (18) e nos parâmetros do tipo do retificador (153), o inversor 
sabe qual tampa é usada na VSB. Há quatro tampas, etiquetadas A, B, C e D. A tabela a seguir 
mostra as configurações das tampas e ganhos para diferentes tensões de entrada no inversor: 
 
Tensão de linha classificada 

(18) 
Tampa da VSB do 

inversor (649) 
Ganho de VSB do inversor 

100 – 1450 D 311.3 
1450 – 2500 C 533.4 
2500 – 4800 B 1021.8 
4800 – 7200 A 1554.7 

 
Frequência de remoção do filtro de entrada [InpFilCutOffFreq] 
Número linear: 192 
Valor mínimo:  0.0 pu 
Valor máximo:  100.0 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a frequência de canto por unidade do filtro LC de entrada usado em 
inversores de retificador PWM. É determinado a partir dos parâmetros Tampa do filtro de linha (133) 
e Impedância de entrada (140). Multiplique o valor por Rated Line Freq (17) para obter o valor em 
Hz. 
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Modelo do inversor [Drive Model] 
Número linear: 176 
Valor padrão:  Carcaça B 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o tipo do modelo PF7000 Model Type, ou tipo do inversor. Há dois 
inversores-padrão resfriados por ar. o de carcaça ‘B’ e o de carcaça ‘A’. O de carcaça ‘B’ tipicamente 
cobre altas potências em HP, enquanto o de carcaça ‘A’ é uma versão menor usada para aplicações 
de potência em HP limitada. Há também uma versão com resfriamento por líquido do inversor, que é 
a de carcaça C. A carcaça D é reservada para uso futuro. Com o firmware 8.001 e mais recente, está 
agora disponível um inversor resfriado por ar de potência em HP mais alta com tecnologia de tubo de 
calor. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 B Frame PowerFlex 7000 Carcaça “B” (padrão) 
1 C Frame PowerFlex 7000 de carcaça C com resfriamento por líquido 
2 A Frame PowerFlex 7000 Carcaça ‘A’ 
3 D Frame Uso futuro 
4 Heatpipe Inversores de tubo de calor resfriados por ar de alta potência em 

HP 
 
Amperagem do inversor classificado [Rated Drive Amps] 
Número linear: 19 
Valor padrão:  159 A 
Valor mínimo:  10 A 
Valor máximo:  1750 A 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a capacidade da corrente eficaz contínua máxima do inversor. Isso deve 
ser obtido a partir do diagrama dimensional ou da placa de identificação do inversor. 
 
Frequência de linha classificada [Rated Line Freq] 
Número linear: 17 
Valor padrão:  60 Hz 
Valor mínimo:  50 Hz 
Valor máximo:  60 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a frequência de linha de entrada de dados classificados do inversor, e 
deve ser definido em 50 Hz ou 60 Hz. 
 
Tensão de linha classificada [Rated Line Volts] 
Número linear: 18 
Valor padrão:  4160 V 
Valor mínimo:  100 V 
Valor máximo:  7200 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão de linha de entrada classificada alimentada para o inversor. É 
usado para normalizar os cálculos da tensão de linha e também para determinar a posição da tampa 
(Tampa da VSB do inversor P#649) e o ganho (Ganho da VSB do inversor P#648) da placa de 
detecção de tensão (VSB) no lado da linha e do motor. 
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Tipo do retificador [Rectifier Type] 
Número linear: 153 
Valor padrão:  6 pulsos modulados por largura 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a topologia do circuito de alimentação do retificador usada no projeto do 
inversor. PF7000 atualmente fornece três diferentes configurações do retificador: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 6 PWM Este parâmetro seleciona o controle para um retificador PWM de 

6 pulsos. 
1 6 SCR Este parâmetro seleciona o controle para um retificador SCR de 

6 pulsos. 
2 18 SCR Este parâmetro seleciona o controle para um retificador SCR de 

18 pulsos. 
3 12 SCR Este parâmetro seleciona o controle para um retificador SCR de 

12 pulsos** 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Frequência do capacitor de linha [Line Cap Freq] 
Número linear: 32 
Valor padrão:  60 Hz 
Valor mínimo:  50 Hz 
Valor máximo:  60 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a frequência da placa de identificação classificada dos capacitores do filtro 
de linha. Este parâmetro se aplica somente a inversores com um retificador de pulso modulado por 
largura. 
 
Capacitor de linha kVAR [Line Cap kVAR] 
Número linear: 15 
Valor padrão:  400 kvar 
Valor mínimo:  1 kvar 
Valor máximo:  7500 kvar 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a placa de identificação kVAR trifásica total dos capacitores do filtro de 
linha. Este parâmetro se aplica somente a inversores com um retificador de pulso modulado por 
largura. 
 
Tensão do capacitor de linha [Line Cap Volts] 
Número linear: 16 
Valor padrão:  4160 V 
Valor mínimo:  100 V 
Valor máximo:  10000 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão nominal da placa de identificação dos capacitores do filtro de 
linha. Este parâmetro se aplica somente a inversores com um retificador de pulso modulado por 
largura. 
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Indutância do reator de linha [Line Reactor] 
Número linear: 624 
Valor padrão:  0.00 mH 
Valor mínimo:  0.00 mH 
Valor máximo:  50.00 mH 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor de indutância do reator de linha do lado CA em mH. Consulte a 
placa de identificação montada no reator, ou os diagramas dimensionais. 
 
Indutância do indutor CC [DCLnk Inductance] 
Número linear: 27 
Valor padrão:  24.0 mH 
Valor mínimo:  1.0 mH 
Valor máximo:  500.0 mH 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor da indutância do indutor CC em mH. Isso pode ser obtido a partir 
da placa de identificação do indutor CC nos diagramas dimensionais, a partir da placa de 
identificação no indutor CC, ou a partir da placa de identificação duplicada montada externamente no 
painel de acesso do indutor CC.  
 
Este parâmetro também se aplica a inversores de tecnologia Direct-to-Drive, e a indutância é obtida 
a partir da placa de identificação do filtro de modo comum. Para esses indutores, esse valor 
corresponde ao menor dos dois valores especificados na placa de identificação. O valor maior é a 
indutância de modo comum e não é necessária para o controle do inversor. 
 
Frequência do capacitor do motor [Motor Cap Freq] 
Número linear: 28 
Valor padrão:  60 Hz 
Valor mínimo:  50 Hz 
Valor máximo:  90 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a frequência da placa de identificação classificada dos capacitores do filtro 
do motor.  
 
Capacitor do motor kVAR [Motor Cap kVAR] 
Número linear: 20 
Valor padrão:  400 kvar 
Valor mínimo:  1 kvar 
Valor máximo:  7500 kvar 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a placa de identificação kVAR trifásica total dos capacitores do filtro do 
motor.  
 
Tensão do capacitor do motor [Motor Cap Volts] 
Número linear: 21 
Valor padrão:  4160 V 
Valor mínimo:  100 V 
Valor máximo:  10000 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão nominal da placa de identificação dos capacitores do filtro do 
motor.  
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Falta à terra da carga CT [CT Burden Gndflt] 
Número linear: 158 
Valor padrão:  1000 ohms 
Valor mínimo:  10 ohms 
Valor máximo:  10000 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor do resistor de carga utilizado para a detecção da realimentação de 
corrente de falta à terra. O padrão é 1000 ohms e está instalado na ACB.  
 
Falta à terra da relação do transformador de corrente [CT Ratio Gndflt] 
Número linear: 157 
Valor padrão:  2000 
Valor mínimo:  10 
Valor máximo:  10000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a relação do transformador de corrente usada para media a corrente de 
falta à terra (sequência zero) na entrada do inversor. 
 
Linha de carga CT [CT Brden Line] 
Número linear: 151 
Valor padrão:  5.0 ohms 
Valor mínimo:  1.0 ohm 
Valor máximo:  100.0 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor dos resistores de carga para a detecção da realimentação de 
corrente de linha. O valor padrão do resistor de carga instalado no conector da entrada CT é de 
5 ohms. Para inversores com uma capacidade de corrente mais alta. podem ser necessários 
2.5 ohms. Isso é conseguido colocando-se um resistor de 5 ohms em paralelo. 
 
Linha de relação do transformador de corrente [CT Ratio Line] 
Número linear: 149 
Valor padrão:  1000 
Valor mínimo:  10 
Valor máximo:  10000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a relação dos transformadores de corrente usada para medir a 
realimentação da corrente de linha. Há dois CTs montados na entrada do inversor. 
 
Indutor CC de carga do sensor de corrente de efeito Hall [HECS Brden DCLnk] 
Número linear: 285 
Valor padrão:  50.0 ohms 
Valor mínimo:  1.0 ohm 
Valor máximo:  100.0 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor do resistor de carga para a detecção da realimentação de corrente 
do indutor CC. O valor padrão do resistor de carga no conector da entrada HECS é de 50 ohms. 
Para inversores com uma capacidade de corrente mais alta, podem ser necessários 25 ohms. Isso é 
conseguido colocando-se um resistor de 50 ohms em paralelo. 
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Indutor CC de relação do sensor de corrente de efeito Hall [HECS Ratio DCLnk] 
Número linear: 284 
Valor padrão:  4000 
Valor mínimo:  10 
Valor máximo:  10000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a relação do transdutor de corrente usada para medir a realimentação da 
corrente do indutor CC. 
 
Motor de carga do sensor de corrente de efeito Hall [HECS Brden Motor] 
Número linear: 152 
Valor padrão:  50.0 ohms 
Valor mínimo:  1.0 ohm 
Valor máximo:  100.0 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor do resistor de carga para a detecção da realimentação de corrente 
do motor. O valor padrão do resistor de carga no conector da entrada HECS é de 50 ohms. Para 
inversores com uma capacidade de corrente mais alta, podem ser necessários 25 ohms. Isso é 
conseguido colocando-se um resistor de 50 ohms em paralelo. 
 
Motor de relação do sensor de corrente de efeito Hall [HECS Ratio Motor] 
Número linear: 150 
Valor padrão:  4000 
Valor mínimo:  10 
Valor máximo:  10000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a relação dos transdutores de corrente usada para medir a realimentação 
da corrente do motor. 
 
Classificação do dispositivo retificador [RecDvc CurRating] 
Número linear: 144 
Valor padrão:  800 A 
Valor mínimo:  0 A 
Valor máximo:  3500 A 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a classificação da corrente do dispositivo semicondutor de alimentação 
usada no retificador. Os inversores 6 SCR e 18 SCR usam o retificador controlado de silício (SCR), 
enquanto os inversores 6 PWM usam o tiristor comutado por gate simétrico (SGCT). Os SCRs são 
tipicamente de 350 A ou 810 A, enquanto as classificações SGCT podem ser de 400 A ou 800 A ou 
1.500 A. 
 
Classificação do dispositivo inversor [InvDvc CurRating] 
Número linear: 143 
Valor padrão:  800 A 
Valor mínimo:  0 A 
Valor máximo:  3500 A 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a classificação da corrente do dispositivo semicondutor de alimentação 
(SGCT) usada no conversor no lado da máquina. As classificações SGCT podem ser de 400 A ou 
800 A ou 1.500 A. 
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Dispositivos retificadores de série [Series RecDvc] 
Número linear: 145 
Valor padrão:  2 
Valor mínimo:  1 
Valor máximo:  6 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número de dispositivos semicondutores de potência de série (SCR ou 
SGCT) em cada uma das 6 pernas (para 6 pulsos ou 6 PWM) ou 18 pernas (para SCR de 18 pulsos) 
do conversor de linha. Os SGCTS são usados em inversores com extremidade dianteira de 
retificador PWM.  
 
Dispositivos inversores de série [Series InvDvc] 
Número linear: 146 
Valor padrão:  2 
Valor mínimo:  1 
Valor máximo:  6 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número de dispositivos SGCT conectados em série em cada uma das 6 
pernas do inversor. 
 
Valor resistor neutro [Neutral Resistor] 
Número linear: 680 
Valor padrão:  0.0 ohm 
Valor mínimo:  0.0 ohm 
Valor máximo:  6553.5 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro é somente para modelos Direct-to-Drive e define a resistência do resistor neutro em 
ohms. Se o valor for 0 (valor padrão), então o software configura o inversor para funcionar sem um 
filtro do modo comum.  
 
Potência nominal do resistor neutro [RNeut Pwr Rating] 
Número linear: 681 
Valor padrão:  1500 W 
Valor mínimo:  0 W 
Valor máximo:  65535 W 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro é somente para modelos Direct-to-Drive e define a potência classificada em Watts do 
resistor neutro. Este parâmetro é usado na proteção térmica do resistor neutro. 
 
Relação do sensor de corrente de efeito Hall para corrente neutra** [HECS Ratio RNeut] 
Número linear: 198 
Valor padrão:  4000  
Valor mínimo:  10  
Valor máximo:  10000  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a relação do transdutor de corrente usada para medir a corrente no 
resistor neutro (somente Direct-to-Drive). Este parâmetro é reservado somente para uso futuro. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Carga do sensor de corrente de efeito Hall para corrente neutra** [HECS Brden RNeut] 
Número linear: 197 
Valor padrão:  50.0 ohms 
Valor mínimo:  1.0 ohm 
Valor máximo:  100.0 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o valor do resistor de carga usado para medir a corrente no resistor neutro 
(somente Direct-to-Drive). Este parâmetro é reservado somente para uso futuro. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Opções de hardware 1 [HardwareOptions1] 
Número linear: 141 
Valor padrão:  0000000010000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione mais opções de hardware. Um número ‘1’ indica que 
a opção está instalada no inversor. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Redn ConvFan Ventilador de resfriamento do conversor redundante para 

inversores resfriados por ar.  
Não se aplica a inversores de tubo de calor. 

1 RednIsoTxFan Ventilador de resfriamento redundante para inversores com 
transformador de isolação integral 

2 Redn PwrSup Fonte de alimentação CA/CC redundante.  
3 Output IsoTx Transformador de isolação de saída 
4 Input IsoSw Chave de isolação de entrada 
5 Output IsoSw Chave de isolação de saída 
6 Bypass IsoSw Chave de isolação do bypass 
7 DCNeutralVSB Placa de detecção de tensão para medição da tensão CC/neutra 
8 Output Ctctr Contator de saída instalado no inversor 
9 Bypass Ctctr Contator de bypass instalado no inversor 
10 Ambient Temp Temperatura ambiente medida habilitada**.  

Não se aplica a TFB3. 
11 Rec ChB Temp Temperatura do canal B do retificador. Não se aplica a TFB3. 
12 Redn Dvc Inv Opção de dispositivo inversor redundante 
13 Redn Dvc Rec Opção de dispositivo retificador redundante 
14 Rockwell UPS UPS especificada por Rockwell instalada no inversor 
15 Customer UPS UPS fornecida pelo cliente instalada no inversor 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Observação: Para os bits 14 e 15 – Verifique as configurações adequadas no parâmetro UPS 

Type #864 quando atualizar o firmware da base de dados 7.xxx para 8.xxx. 
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Opções de hardware 2 [HardwareOptions2] 
Número linear: 274 
Valor padrão:  0000000000000110 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione mais opções de hardware. As opções disponíveis 
possíveis são: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Intgrl IsoTx Transformador de isolação integral instalado no inversor 
1 InvHSnk Temp Placa de realimentação de temperatura instalada na pilha de 

alimentação do inversor 
2 RecHSnk Temp Placa de realimentação de temperatura instalada na pilha de 

alimentação do retificador 
3 SelfPwd SGCT Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
4 ZeroSeq Neut Se este bit não estiver definido (padrão), Mtr Neutral Volt (347) 

mostra a tensão neutra para terra medida do motor. Se este bit 
estiver definido, Mtr Neutral Volt mostra a tensão neutra de 
sequência zero (a partir da medida de hardware na ACB). 

5 CapNeutralCT Transformador de corrente instalado no banco do capacitor de 
filtro de linha 

6 HdwOpt2Bit6 Não usado 
7 HdwOpt2Bit7 Não usado 
8 HdwOpt2Bit8 Não usado 
9 HdwOpt2Bit9 Não usado 
10 HdwOpt2Bit10 Não usado 
11 HdwOpt2Bit11 Não usado 
12 HdwOpt2Bit12 Não usado 
13 HdwOpt2Bit13 Não usado 
14 HdwOpt2Bit14 Não usado 
15 HdwOpt2Bit15 Não usado 

 
Número de fontes de alimentação [Number PwrSup] 
Número linear: 575 
Valor padrão:  1 
Valor mínimo:  1 
Valor máximo:  4 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número total de fontes de alimentação CA/CC instaladas no inversor. 
Este número inclui a fonte de alimentação redundante (se instalada e definida por Redn PwrSup em 
HardwareOptions1 P#141). Em um sistema com múltiplas fontes de alimentação pode haver 
somente uma fonte de alimentação redundante. 
 
Tipo de dissipador de calor do retificador [RecHeatsink Type] 
Número linear: 399 
Valor padrão:  MM Alumínio 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro seleciona o tipo de dissipador de calor instalado na pilha de alimentação do 
retificador. Deve ser adequadamente programado para Logix de gerenciamento térmico. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 MM Aluminum Dissipador de calor MM de alumínio 
1 Copper Dissipador de calor de cobre 
2 Webra Dissipador de alumínio Webra 
3 Other Outro tipo de dissipador de calor 
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Tipo UPS [UPS Type] 
Número linear: 864 
Valor padrão:  Nenhum 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro permite que o usuário especifique o tipo de UPS instalado no inversor. Os seguintes 
tipos estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 None Nenhum UPS instalado 
1 StndUPSCtrl UPS padrão para apoiar somente a tensão de comando. 
2 StndUPSDrv UPS padrão para apoiar a tensão de comando e IGDPS. 
3 SpeclUPSCtrl UPS especial para apoiar somente a tensão de comando. 
4 SpeclUPSDrv UPS especial para apoiar a tensão de comando e IGDPS. 
5 CustUPSCtrl UPS fornecido pelo cliente para apoiar somente a tensão de 

comando. 
6 CustUPSDrv UPS fornecido pelo cliente para apoiar a tensão de comando e 

IGDPS. 
 
Observe que o inversor tem provisão para monitoração da saúde do UPS padrão e especial somente 
se eles forem fornecidos pela Rockwell. O UPS fornecido pelo cliente não será monitorado pelo 
inversor. 
 
Tipo de dissipador de calor do inversor [InvHeatsink Type] 
Número linear: 880 
Valor padrão:  MM Alumínio 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro seleciona o tipo de dissipador de calor instalado na pilha de alimentação do inversor. 
Deve ser adequadamente programado para Logix de gerenciamento térmico. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 MM Aluminum Dissipador de calor MM de alumínio 
1 Copper Dissipador de calor de cobre 
2 Webra Dissipador de alumínio Webra 
3 Other Outro tipo de dissipador de calor 

 
Tipo de indutor CC [DC Link Type] 
Número linear: 922 
Valor padrão:  Regime de trabalho normal 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o tipo do indutor CC instalado no inversor. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Normal Duty Capaz de lidar com uma carga de 110% por 60 segundos a cada 

600 segundos 
1 Heavy Duty Capaz de lidar com uma carga de 150% por 60 segundos a cada 

600 segundos 
2 PFC Duty Capaz de atender às especificação do fator de potência** 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Parâmetros de características nominais do motor 
 
Corrente do motor classificada [Rated Motor Amps] 
Número linear: 23 
Valor padrão:  159 A 
Valor mínimo:  10 A 
Valor máximo:  1500 A 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a corrente eficaz de plena carga classificada do motor. Este parâmetro é 
redimensionado internamente e usado como valor-base em todos os cálculos por unidade do 
inversor. 
 
Frequência do motor classificada [Rated Motor Freq] 
Número linear: 29 
Valor padrão:  60 Hz 
Valor mínimo:  25 Hz 
Valor máximo:  90 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a frequência da placa de identificação correspondente ao parâmetro 
Rated Motor RPM.(26). Este valor pode ser diferente da frequência de entrada Rated Line Freq (17). 
 
Potência em HP do motor classificada [Rated Motor HP] 
Número linear: 25 
Valor padrão:  1250 hp 
Valor mínimo:  10 hp 
Valor máximo:  20000 hp 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a alimentação classificada do motor em unidade imperial. Este parâmetro 
e o Rated Motor kW (24) especificam a classificação do motor. Se a unidade imperial está 
selecionada (opção padrão) a partir de Função especiais (99), então este parâmetro se torna 
independente, enquanto o kW do motor classificado será calculado usando-se a seguinte relação 
 

1000
746


HPRatedMotorkWRatedMotor  

 
kW do motor classificado [Rated Motor kW] 
Número linear: 24 
Valor padrão:  933 kW 
Valor mínimo:  10 kW 
Valor máximo:  15000 kW 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a alimentação classificada do motor em unidade métrica. Este parâmetro e 
o Rated Motor HP (25) especificam a classificação do motor. O Rated Motor HP será calculado 
usando-se a seguinte relação 
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1000


kWRatedMotorHPRatedMotor  
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RPM do motor classificado [Rated Motor RPM] 
Número linear: 26 
Valor padrão:  1192.0 RPM 
Valor mínimo:  150.0 RPM 
Valor máximo:  3600.0 RPM 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a velocidade de plena carga classificada do motor em RPM. É igual à 
velocidade síncrona para um motor síncrono e um pouco menor que a velocidade síncrona para um 
motor de indução.  
 
Tensão do motor classificada [Rated Motor Volt] 
Número linear: 22 
Valor padrão:  4000 V 
Valor mínimo:  100 V 
Valor máximo:  8000 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão de corrente eficaz linha a linha classificada do motor. Este 
parâmetro é redimensionado internamente e usado como valor-base em todos os cálculos por 
unidade do inversor.  
 
Fator de serviço [Service Factor] 
Número linear: 31 
Valor padrão:  1.00 
Valor mínimo:  0.75 
Valor máximo:  1.25 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o fator de serviço do motor e é tipicamente especificado na placa de 
identificação do motor. Como os parâmetros do motor são normalizados para o fator de serviço, a 
mudança desse parâmetro permite que as características nominais do motor sejam modificadas sem 
afetar o ajuste do inversor. 
 
Fase de enrolamento dual [DualWndng Phase] 
Número linear: 402 
Valor padrão:  0 grau 
Valor mínimo:  0 grau 
Valor máximo:  90 grau 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o desvio de fase elétrica entre os dois conjuntos de enrolamentos em um 
motor de enrolamento dual (indução ou síncrono). 
 
Eficiência do motor [Motor Efficiency] 
Número linear: 912 
Valor padrão:  96.0% 
Valor mínimo:  75.0% 
Valor máximo:  100.0% 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a eficiência do motor (relação da potência de saída do motor com sua 
potência de entrada) e é usado para determinar o fator de potência do motor sob condições 
classificadas. 
 



2-56 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÕES DO MOTOR 

Tipo de motor do inversor [Motor Type] 
Número linear: 30 
Valor padrão:  Indução 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o tipo de motor conectado ao inversor. Se este parâmetro for modificado, 
a tensão de comando deve ser desligada e religada antes que o novo valor surta efeito. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Induction Motor de indução (assíncrono) 
1 Sync Brush Motor síncrono de tipo escova 
2 Sync BshlsAC Motor síncrono com excitador CA sem escovas 
3 Sync BshlsDC Motor síncrono com excitador CC sem escovas 
4 PMSM Salient Motor síncrono de ímã permanente de tipo saliente** 
5 PMSM Non Sal Motor síncrono de ímã permanente de tipo não saliente** 
6 IndDualWndng Motor de enrolamento dual de indução 
7 SynDualWndng Motor de enrolamento dual síncrono 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Parâmetros de autoajuste 
 
Advertência de autoajuste 1 [Autotune Warn1] 
Número linear: 377 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a atribuição do bit na advertência de autoajuste 1. Um número ‘1’ indica que 
uma advertência ocorreu durante o teste. As seguintes advertências são mostradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Tuning Abort O autoajuste foi cancelado. 
1 Drv TestMode O inversor está em modo de teste 
2 Reg in Limit O regulador de fluxo ou velocidade está dentro do limite 
3 RStator High Resistência alta do estator 
4 Time Limit O limite de tempo de autoajuste de 4 minutos se esgotou. 
5 Inertia High Inertia High 
6 L Input Low Impedância de entrada baixa 
7 L Input High Impedância de entrada alta 
8 T DCLnk Low Constante de tempo do indutor CC baixa 
9 T DCLnk High Constante de tempo do indutor CC alta 
10 LLeakageLow Indutância de vazamento baixa 
11 LLeakageHigh Indutância de vazamento alta 
12 L Magn Low Indutância de magnetização baixa 
13 L Magn High Indutância de magnetização alta 
14 T Rotor Low Constante de tempo do rotor baixa 
15 T Rotor High Constante de tempo do rotor alta 

 
Advertência de autoajuste 2 [Autotune Warn2] 
Número linear: 419 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a atribuição do bit na advertência de autoajuste 2. Um número ‘1’ indica que 
uma advertência ocorreu durante o teste. As seguintes advertências são mostradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RsTune Skipd Ajuste de resistência do estator ignorou a advertência 
1 RStator Low Advertência de baixa resistência do estator 
2 Inertia Low Advertência de baixa inércia 
3 AutoWn2Bit3 Bit não usado 
4 AutoWn2Bit4 Bit não usado 
5 AutoWn2Bit5 Bit não usado 
6 AutoWn2Bit6 Bit não usado 
7 AutoWn2Bit7 Bit não usado 
8 AutoWn2Bit8 Bit não usado 
9 AutoWn2Bit9 Bit não usado 
10 AutoWn2Bit10 Bit não usado 
11 AutoWn2Bit11 Bit não usado 
12 AutoWn2Bit12 Bit não usado 
13 AutoWn2Bit13 Bit não usado 
14 AutoWn2Bit14 Bit não usado 
15 AutoWn2Bit15 Bit não usado 
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Código de advertência de autoajuste [Autotune WrnCode] 
Número linear: 875 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável mostra a atribuição de bit no código de advertência de autoajuste. Ela indica a possível 
razão pela qual o autoajuste não pôde ser completado. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Not Running O inversor não está funcionando. 
1 Reverse O inversor estava funcionando na direção reversa. 
2 Slave Drive O inversor está programado como um inversor escravo. 
3 Faulted Falha do inversor. 
4 AT Intrupted O autoajuste foi interrompido antes de ser completado. 
5 Sync Reg Ajuste de regulador síncrono selecionado. Esta função não está 

disponível atualmente. 
6 AT Select Código de advertência padrão. 
7 Freewheeling O inversor está no modo de rotação em vazio. 
8 AT Cancelled O autoajuste foi cancelado pelo operador. 
9 Not SpeedReg O inversor não está no modo regulador de velocidade. 
10 SpdDeviation Desvio de velocidade muito grande. A velocidade do autoajuste 

não pôde ser alcançar para realizar o autoajuste. 
11 Val NotSaved Os valores autoajustados não foram atualizados/transferidos para 

o(s) parâmetro(s) correspondente(s) do inversor. 
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Seleção de autoajuste [Autotune Select] 
Número linear: 209 
Valor padrão:  Apagado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro seleciona a realização da função de autoajuste. O valor deste parâmetro é definido 
para padrão (desligado) após o término da função selecionada. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Off Autoajuste desligado 
1 Rectifier Ajuste do retificador (impedância de entrada e constante de tempo 

do indutor cc) 
2 Mtr Impednce Impedância do motor (resistência do estator e vazamento do 

estator) 
3 FluxSpeedReg Regulador de fluxo e velocidade (indutância de magnetização, 

constante de tempo do rotor e inércia) 
4 SyncFieldReg Regulador de campo síncrono** 

 
Para modificar a função de autoajuste selecionada para outra sem terminar, coloque em Off e então 
selecione a função desejada. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 



 Descrições do parâmetro 2-59 
 

PARÂMETROS DE AUTOAJUSTE 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Impedância de entrada de autoajuste [Autotune L Input] 
Número linear: 217 
Valor padrão:  0.00 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de impedância de entrada determinado durante o autoajuste. Se o 
autoajuste for bem-sucedido, então o parâmetro Impedância de entrada (140) no grupo Controle de 
corrente é definido igual ao valor deste parâmetro.  
 
Constante de tempo do indutor cc autoajuste [Autotune T DCLnk] 
Número linear: 218 
Valor padrão:  0.000 s  
Valor mínimo:  0.000 s  
Valor máximo:  0.300 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor da constante de tempo do indutor cc determinado durante o 
autoajuste. Se a medição da constante de tempo do indutor cc for bem-sucedida, então o parâmetro 
T Indutor cc (115) no grupo de controle da corrente é definido igual ao valor deste parâmetro.  
 
Resistência do estator autoajuste [Autotune RStator] 
Número linear: 219 
Valor padrão:  0.00 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  0.50 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de resistência do estator do motor determinado durante o 
autoajuste. Se o autoajuste da resistência do estator for bem-sucedido, então o parâmetro Estator R 
(129) no grupo Modelo do motor é definido igual ao valor deste parâmetro. 
 
Indutância de vazamento de autoajuste [Autotune LLeakge] 
Número linear: 220 
Valor padrão:  0.00 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  0.50 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de indutância de vazamento do motor determinado durante o 
autoajuste. Se o autoajuste da indutância de vazamento for bem-sucedido, então o parâmetro 
Vazamento total L (130) no grupo Modelo do motor é definido igual ao valor deste parâmetro. 
 
Indutância de magnetização de autoajuste [Autotune L Magn] 
Número linear: 221 
Valor padrão:  0.00 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  15.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de indutância de magnetização do motor determinado durante o 
autoajuste do regulador de fluxo. Se a medição da indutância de magnetização for bem-sucedida, 
então o parâmetro Lm Rated (131) no grupo Modelo do motor é definido igual ao valor deste 
parâmetro. 
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Constante de tempo do rotor de autoajuste [Autotune T Rotor] 
Número linear: 222 
Valor padrão:  0.00 s  
Valor mínimo:  0.00 s  
Valor máximo:  10.00 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor da constante de tempo do rotor determinado durante o autoajuste 
do regulador de fluxo. Se a medição da constante de tempo do rotor for bem-sucedida, então o 
parâmetro T Rotor (132) no grupo de Modelo do motor é definido igual ao valor deste parâmetro. 
 
Inércia de autoajuste [Autotune Inertia] 
Número linear: 223 
Valor padrão:  0.00 s  
Valor mínimo:  0.00 s  
Valor máximo:  100.00 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor da inércia mecânica do sistema total medido durante o autoajuste. 
Se a medição da inércia for bem-sucedida, então o parâmetro Inércia total (82) no grupo Controle de 
velocidade é definido igual ao valor deste parâmetro. 
 
Indutância de magnetização do eixo D de autoajuste [Autotune Lmd] 
Número linear: 224 
Valor padrão:  0.00 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de indutância de magnetização do eixo d para motores síncronos 
determinado durante o autoajuste do regulador de fluxo. Se a medição da indutância de 
magnetização for bem-sucedida, então o parâmetro Lmd (418) no grupo Modelo do motor é definido 
igual ao valor deste parâmetro. Este parâmetro não é usado para motores de indução. 
 
Indutância de magnetização do eixo Q de autoajuste [Autotune Lmq] 
Número linear: 325 
Valor padrão:  100 pu 
Valor mínimo:  0 pu 
Valor máximo:  1000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de indutância de magnetização do eixo q para motores síncronos 
determinado durante o autoajuste do regulador de fluxo. Se a medição da indutância de 
magnetização for bem-sucedida, então o parâmetro Lmq (296) no grupo Modelo do motor é definido 
igual ao valor deste parâmetro. Se a medição da indutância de magnetização falhar, então o 
parâmetro Lmq não é modificado. Este parâmetro não é usado para motores de indução. 
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Largura de banda da corrente CC de autoajuste [Autotune Idc BW] 
Número linear: 212 
Valor padrão:  50.0 r/s 
Valor mínimo:  10.0 r/s 
Valor máximo:  100.0 r/s 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura de banda do regulador de corrente durante o autoajuste da 
constante de tempo do indutor cc. Uma largura de banda mais baixa é usada durante o autoajuste 
em relação àquela da operação normal, porque uma resposta mais lenta pode ser medida com mais 
precisão. A largura de banda é definida para o valor original após o término do autoajuste. 
 
Comando da corrente CC de autoajuste [Autotune Idc Cmd] 
Número linear: 210 
Valor padrão:  0.500 pu 
Valor mínimo:  0.100 pu 
Valor máximo:  0.900 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando do indutor cc usado durante o autoajuste da constante do 
reator de tempo do indutor cc. Se o valor deste parâmetro for definido muito baixo, a corrente do 
indutor cc pode ficar descontínua e o autoajuste pode produzir resultados inválidos. 
 
Passo da corrente CC de autoajuste [Autotune Idc Stp] 
Número linear: 211 
Valor padrão:  0.250 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  0.500 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor do passo que é adicionado ao comando da corrente cc durante o 
autoajuste da constante de tempo do reator do indutor cc. Se o valor deste parâmetro for definido 
muito alto em relação ao comando da corrente cc, a corrente do indutor cc pode ficar descontínua e 
o autoajuste pode produzir resultados imprecisos. 
 
Passo Isd do autoajuste [Autotune Isd Stp] 
Número linear: 216 
Valor padrão:  0.100 pu 
Valor mínimo:  0.010 pu 
Valor máximo:  0.200 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tamanho do passo que é adicionado ao comando da corrente de 
magnetização durante o autoajuste do regulador de fluxo para motores síncronos. Ele não é usado 
para motores de indução. 
 
Comando de velocidade de autoajuste [Autotune Spd Cmd] 
Número linear: 213 
Valor padrão:  30.0 Hz 
Valor mínimo:  20.0 Hz 
Valor máximo:  60.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando de velocidade usado durante o autoajuste do regulador de 
fluxo e inércia total. O comando mínimo de velocidade geral do inversor (Speed Cmd Min, P# 293) e 
máximo (Speed Cmd Max, P# 290) ainda estão ativos durante o autoajuste. 
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Passo de torque de autoajuste [Autotune Trq Stp] 
Número linear: 215 
Valor padrão:  0.100 pu 
Valor mínimo:  0.050 pu 
Valor máximo:  0.500 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tamanho do passo de torque que é adicionado ao comando de torque 
durante o autoajuste da inércia total. Um valor de 1.000 corresponde ao torque classificado. Os 
limites gerais de comando do torque ainda estão ativos durante o autoajuste. 
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Autoajuste completo [AutotuneComplete] 
Número linear: 375 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro indica o término das seguintes funções de autoajuste selecionadas pelo parâmetro 
seleção de autoajuste: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Rectifier Ajuste do retificador 
1 Mtr Impednce Impedância do motor 
2 FluxSpeedReg Regulador de velocidade de fluxo 
3 SyncFieldReg Regulador de campo síncrono** 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Autoajuste manual** [Autotune Manual] 
Número linear: 6 
Valor padrão:  Apagado 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade. 
 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Off Autoajuste desligado 
1 Stator Resis Autoajuste da resistência do estator 
2 Leakage Ind Autoajuste da indutância de vazamento 
3 Flux Reg Ajuste automático do regulador de fluxo 
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Parâmetros de modelo de motor 
 
Corrente do estator [Stator Current] 
Número linear: 340 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a magnitude da corrente do estator calculada. Este é um parâmetro para propósito 
de exibição. 
 
Tensão do estator [Stator Voltage] 
Número linear: 344 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a magnitude da tensão do estator calculada. Varia tanto com a velocidade quanto 
com o torque. Se o comando de fluxo for definido corretamente. a tensão do estator deve ser de 
cerca de 1.0 pu à velocidade classificada e carga classificada. A tensão do estator pode ser menor 
que 1.0 pu à velocidade classificada se o torque de carga for menor que o classificado ou se a 
tensão de linha for muito baixa.  
 
Frequência do estator [Stator Frequency] 
Número linear: 448 
Valor mínimo:  0.00 Hz 
Valor máximo:  120.00 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a frequência do estator medida do motor. É mostrado como um valor absoluto, 
independentemente da direção de rotação. 
 
Frequência do rotor [Rotor Frequency] 
Número linear: 337 
Valor mínimo:  0.00 Hz 
Valor máximo:  120.00 Hz 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a frequência do rotor medida. É mostrado como um valor absoluto, 
independentemente da direção de rotação. 
 
Frequência de escorregamento [Slip Frequency] 
Número linear: 343 
Valor mínimo:  -2.00 Hz 
Valor máximo:  2.00 Hz 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a frequência do estator calculada do motor. É positivo para motorização e negativo 
para regeneração. Para motores síncronos, este parâmetro é sempre igual a zero. 
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Potência do motor [Mtr AirGap Power] 
Número linear: 346 
Valor mínimo:  -4.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a potência do motor calculada. Um valor de 1.000 corresponde à potência 
classificada. É positivo para motorização e negativo para regeneração, independentemente da 
direção de rotação. 
 
Torque do motor [Mtr AirGap Trq] 
Número linear: 345 
Valor mínimo:  -4.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o torque do motor calculada. Um valor de 1.000 corresponde ao torque 
classificado. É positivo para torque de avanço e negativo para torque reverso. 
 
Fator de potência do motor [Mtr AirGap Factor] 
Número linear: 692 
Valor mínimo:  0.00 
Valor máximo:  1.00 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o fator de potência medido do motor. É calculado como a relação da energia 
real (kW) e a energia total (kVA). O motor sempre terá um fator de potência de atraso (a menos que 
seja um motor síncrono) e o valor do parâmetro é válido quando o inversor está funcionando em 
modo de malha fechada com realimentação de frequência válida. 
 
Corrente (torque) do eixo Q do estator [MtrTrq Current] 
Número linear: 339 
Valor mínimo:  -4.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o componente calculado do eixo Q ou torque da corrente do estator. É positivo 
para motorização e negativo para regeneração. 
 
Corrente (de magnetização) do eixo D do estator [MtrFlux Current] 
Número linear: 338 
Valor mínimo:  -4.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o componente calculado do eixo D ou magnetizador da corrente do estator. É 
positivo para magnetização e negativo para desmagnetização. Esta corrente é fornecida a partir da 
saída do inversor e do capacitor do filtro do motor. 
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Frequência do estator a partir do modelo de tensão [StatFrqVoltModel] 
Número linear: 485 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor da frequência do estator determinada a partir do modelo de tensão. 
Este parâmetro é especialmente útil para modo de teste de malha aberta, quando todos os caminhos 
de realimentação são testados para assegurar a integridade do sistema. 
 
Frequência do estator a partir do modelo da corrente [StatFrqCurModel] 
Número linear: 486 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a frequência do estator aplicada determinada a partir do modelo de corrente. 
Para inversores Sem sensores, durante a partida, a frequência é igual à referência de velocidade 
desejada mais a frequência de escorregamento calculada Frequência de escorregamento (343). 
Para inversores com Encoder de pulso, a frequência é igual à realimentação da velocidade medida 
mais a frequência de escorregamento. A frequência de escorregamento é calculada usando-se o 
modelo de controle vetorial indireto.  
 
Realimentação de fluxo a partir do modelo de tensão [FlxFbk VoltModel] 
Número linear: 342 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a realimentação de fluxo do rotor medida a partir do modelo de tensão. O 
modelo de tensão usa a tensão e a corrente do motor medidas junto com parâmetros do motor 
conhecidos para calcular o fluxo do rotor. Ele é usado acima de 3 Hz para realimentação de fluxo 
para inversores sem encoder habilitado. 
 
Realimentação de fluxo a partir do modelo de corrente [FlxFbk CurModel] 
Número linear: 341 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o fluxo do rotor estimado a partir da realimentação de corrente. O inversor 
usa um método indireto de calcular o fluxo do rotor. Ele é usado nas faixas de velocidade mais 
baixas (0 a 3 Hz) para a realimentação de fluxo para inversores sem encoder habilitado.  
 
Indutância de magnetização prevista [Lm Predicted] 
Número linear: 701 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  15.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa a indutância de magnetização esperada para as condições dadas de 
operação de carga e fluxo. Este parâmetro vem de uma extrapolação dos parâmetros de indutância 
de magnetização para diferentes cargas e velocidades. Mas, para a maioria das aplicações, este 
parâmetro será simplesmente o valor da indutância de magnetização a partir dos resultados do 
autoajuste. 
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Indutância de magnetização medida [Lm Measured] 
Número linear: 134 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  15.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa a indutância de magnetização do motor medida pelo controle do inversor. 
É obtido dividindo-se a realimentação do fluxo medido pela corrente de magnetização. Este 
parâmetro é calculado continuamente quando o inversor estiver em operação. 
 
Indutância de magnetização classificada [Lm Rated] 
Número linear: 131 
Valor padrão:  3.50 pu 
Valor mínimo:  1.00 pu 
Valor máximo:  15.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a indutância de magnetização do motor por unidade. Os valores típicos 
deste parâmetro estão na faixa de 2.0 pu a 6.0 pu para motores de indução e 1.0 pu a 2.0 pu para 
motores síncronos. A indutância de magnetização pode mudar significativamente com as mudanças 
na carga e no fluxo. Este parâmetro representa o valor a um fluxo classificado e carga classificada. 
Este parâmetro pode ser definido manualmente ou por autoajuste. 
 
Regeneração de indutância de magnetização [Lm Regen] 
Número linear: 693 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.50  
Valor máximo:  2.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro representa a relação entre a indutância de magnetização do motor quando 
funcionando com regeneração total e a indutância de magnetização classificada. Como um motor é 
um dispositivo não linear, a indutância de magnetização é o parâmetro que mais muda com os níveis 
de carga e fluxo, e para aplicações com encoder/tacômetro habilitado e condições de operação de 
alto torque e baixa velocidade, este parâmetro pode precisar ser usado para extrapolar a indutância 
de magnetização para qualquer referência de carga e fluxo. Para a maioria das aplicações-padrão. o 
valor-padrão de 1.00 é aceitável. 
 
Indutância de magnetização sem carga fluxo mínimo [Lm Noload FlxMin] 
Número linear: 694 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.50  
Valor máximo:  2.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro representa a relação entre a indutância de magnetização do motor sem carga e o 
fluxo mínimo e a indutância de magnetização classificada. Como um motor é um dispositivo não 
linear, a indutância de magnetização é o parâmetro que mais muda com os níveis de carga e fluxo, e 
para aplicações com encoder/tacômetro habilitado e condições de operação de alto torque e baixa 
velocidade, este parâmetro pode precisar ser usado para extrapolar a indutância de magnetização 
para qualquer referência de carga e fluxo. Para a maioria das aplicações-padrão. o valor-padrão de 
1.00 é aceitável. 
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Indutância de magnetização sem carga fluxo máximo [Lm Noload FlxMax] 
Número linear: 695 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.50  
Valor máximo:  2.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro representa a relação entre a indutância de magnetização do motor sem carga e o 
fluxo máximo e a indutância de magnetização classificada. Como um motor é um dispositivo não 
linear, a indutância de magnetização é o parâmetro que mais muda com os níveis de carga e fluxo, e 
para aplicações com encoder/tacômetro habilitado e condições de operação de alto torque e baixa 
velocidade, este parâmetro pode precisar ser usado para extrapolar a indutância de magnetização 
para qualquer referência de carga e fluxo. Para a maioria das aplicações-padrão. o valor-padrão de 
1.00 é aceitável. 
 
Resistência do estator [R Stator] 
Número linear: 129 
Valor padrão:  0.0000 pu 
Valor mínimo:  0.0000 pu 
Valor máximo:  0.5000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a resistência do estator do motor por unidade. É usado no cálculo da 
tensão do estator e na reconstrução do software do fluxo do rotor. A resistência do estator é 
geralmente menor que 0.01 pu. a menos que o motor seja muito pequeno ou os cabos do motor 
sejam muito longos. Este parâmetro pode ser definido manualmente ou por autoajuste. 
 
Advertência: Uma resistência do estator excessivamente alta pode fazer com que o inversor torne-se 
instável a uma velocidade baixa e alta carga. 
 
Indutância de vazamento total [L Total Leakage] 
Número linear: 130 
Valor padrão:  0.25 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  0.75 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o vazamento total por unidade, curto-circuito ou indutância transiente (Ls') 
do motor. É aproximadamente igual à soma das indutâncias de vazamento do estator e do rotor. e a 
indutância do cabo. e tem um valor típico de 0.20 pu. O parâmetro de indutância de vazamento é 
usado no cálculo da tensão do estator e na reconstrução do software do fluxo do rotor. Este 
parâmetro pode ser definido manualmente ou por autoajuste. 
 
Advertência: Uma indutância de vazamento excessivamente alta pode fazer com que o inversor 
torne-se instável a uma velocidade alta e alta carga. 
 
Constante de tempo do rotor [T Rotor] 
Número linear: 132 
Valor padrão:  1.50 s  
Valor mínimo:  0.10 s  
Valor máximo:  10.00 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a constante do tempo do rotor do motor. O valor típico está na faixa de 1.0 
a 2.0 s. A constante de tempo do rotor varia significativamente com a temperatura do rotor (por 
causa da mudança na resistência do rotor). que tem algum efeito sobre a resposta do regulador de 
fluxo e o cálculo da frequência de escorregamento para motores de indução. Este parâmetro pode 
ser definido manualmente ou por autoajuste. 
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Indutância de magnetização do eixo D [Lmd] 
Número linear: 418 
Valor padrão:  1.00 pu 
Valor mínimo:  0.10 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a indutância de magnetização do eixo d para motores síncronos. Pode ser 
definido manualmente ou por autoajuste. Este parâmetro não é usado para motores de indução. 
 
Indutância de torque do eixo Q [Lmq] 
Número linear: 296 
Valor padrão:  1.00 pu 
Valor mínimo:  0.10 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a indutância de torque do eixo q para motores síncronos. Pode ser 
definido manualmente ou por autoajuste. Este parâmetro não é usado para motores de indução 
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Parâmetros de comando de velocidade 
 
Comando de velocidade [Speed Command] 
Número linear: 277 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o comando de velocidade do inversor, que é a entrada para a rampa de 
velocidade. É definido em zero quando o inversor não está funcionando. 
 
Entrada do comando de velocidade [Speed Command In] 
Número linear: 276 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o valor da entrada de comando de velocidade selecionada. É válida sempre, esteja 
o inversor funcionando ou não. 
 
Referência de controle [Control Refernce] 
Número linear: 275 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  6553.5 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica o valor de referência de controle usado pelos reguladores do inversor. Este 
valor é selecionado a partir de um comando de referência local, remoto ou digital, como indicado pelo 
parâmetro Speed Ref Select (7). 
 
Realimentação de controle [Control Feedback] 
Número linear: 273 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  6553.5 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor de realimentação de referência de controle real medido pelo inversor. 
 
Potenciômetro de comando de velocidade [SpdCmd Pot] 
Número linear: 47 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor de comando de velocidade em Hz a partir do potenciômetro de 
velocidade. 
 
Entrada analógica de comando de velocidade 1 [SpdCmd Anlg Inp1] 
Número linear: 48 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor de comando de velocidade em Hz a partir da entrada analógica 1.  
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Entrada analógica de comando de velocidade 2 [SpdCmd Anlg Inp2] 
Número linear: 56 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor de comando de velocidade em Hz a partir da entrada analógica 2. 
 
Interface periférica de dados do comando de velocidade [SpdCmd DPI] 
Número linear: 58 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do comando de velocidade em Hz vindo a partir do adaptador DPI. 
 
Comando de velocidade PID [SpdCmd PID] 
Número linear: 59 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor do comando de velocidade em Hz vindo a partir do controlador de 
processo (PID) no inversor.  
 
Comando de velocidade mínimo [Speed Cmd Min] 
Número linear: 293 
Valor padrão:  6.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo de comando de velocidade. Quando o inversor está 
funcionando, o valor absoluto do comando de velocidade (que é obtido a partir do comando de 
referência ativo, seja local, remoto ou digital) é limitado por este parâmetro e o comando de 
velocidade não cairá abaixo deste nível, independentemente de qualquer um dos níveis mínimos de 
comando de referência. 
 
Comando de velocidade máximo [Speed Cmd Max] 
Número linear: 290 
Valor padrão:  60.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor máximo de comando de velocidade. Quando o inversor está 
funcionando, o valor absoluto do comando de velocidade (que é obtido a partir do comando de 
referência ativo, seja local, remoto ou digital) é limitado por este parâmetro e o comando de 
velocidade não excederá este nível, independentemente de qualquer um dos níveis máximos de 
comando de referência. 
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Potenciômetro de comando de referência mínimo [RefCmd Pot Min] 
Número linear: 41 
Valor padrão:  6.0 Hz 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo de comando de velocidade em Hz que pode vir do 
potenciômetro montado na porta. Junto com RefCmd Pot Max (42), este parâmetro é usado na 
determinação da curvatura para interpolação do comando de velocidade vindo com potenciômetro. 
 
Potenciômetro de comando de referência máximo [RefCmd Pot Max] 
Número linear: 42 
Valor padrão:  60.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor máximo de comando de velocidade em Hz que pode vir do 
potenciômetro montado na porta. Junto com RefCmd Pot Min (41), este parâmetro é usado na 
determinação da curvatura para interpolação do comando de velocidade vindo com potenciômetro. 
 
Entrada analógica de comando de referência mínima [RefCmdAnlgInpMin] 
Número linear: 43 
Valor padrão:  6.0 Hz 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo do comando de velocidade em Hz que vem da entrada 
analógica 1 ou da entrada analógica 2. Junto com RefCmdAnlgInpMax (44), este parâmetro é usado 
na determinação da curvatura para interpolação do comando de velocidade vindo das entradas 
analógicas. 
 
Entrada analógica do comando de referência máxima [RefCmdAnlgInpMax] 
Número linear: 44 
Valor padrão:  60.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor máximo do comando de velocidade em Hz que vem da entrada 
analógica 1 ou da entrada analógica 2. Junto com RefCmdAnlgInpMin (43), este parâmetro é usado 
na determinação da curvatura para interpolação do comando de velocidade vindo das entradas 
analógicas. 
 
DPI de comando de referência mínimo [RefCmd DPI Min] 
Número linear: 45 
Valor padrão:  6.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo do comando de velocidade em Hz que pode vir do 
adaptador DPI. Junto com RefCmd DPIMax (46), este parâmetro é usado na determinação da 
curvatura para interpolação do comando de velocidade digital. 
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DPI de comando de referência máximo [RefCmd DPI Max] 
Número linear: 46 
Valor padrão:  60.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor máximo do comando de velocidade em Hz que pode vir do 
adaptador DPI. Junto com RefCmd DPIMin (45), este parâmetro é usado na determinação da 
curvatura para interpolação do comando de velocidade digital. 
 
Velocidade de jog pré-selecionada [Preset Jog Speed] 
Número linear: 40 
Valor padrão:  6.0 Hz 
Valor mínimo:  1.0 Hz 
Valor máximo:  60.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando de velocidade de jog pré-selecionado, que é selecionado pelo 
parâmetro Speed Ref Select (7). 
 
Velocidade pré-selecionada 1 [Preset Speed 1] 
Número linear: 33 
Valor padrão:  30.0 Hz 
Valor mínimo:  0.5 Hz 
Valor máximo:  75.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando de velocidade 1 pré-selecionado, que é selecionado pelo 
parâmetro Speed Ref Select (7). 
 
Velocidade pré-selecionada 2 [Preset Speed 2] 
Número linear: 34 
Valor padrão:  35.0 Hz 
Valor mínimo:  0.5 Hz 
Valor máximo:  75.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando de velocidade 2 pré-selecionado, que é selecionado pelo 
parâmetro Speed Ref Select (7). 
 
Velocidade pré-selecionada 3 [Preset Speed 3] 
Número linear: 35 
Valor padrão:  40.0 Hz 
Valor mínimo:  0.5 Hz 
Valor máximo:  75.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando de velocidade 3 pré-selecionado, que é selecionado pelo 
parâmetro Speed Ref Select (7). 
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Parâmetros de controle de velocidade 
 
Referência de velocidade [Speed Reference] 
Número linear: 278 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a referência de velocidade do inversor, que é a saída da rampa de velocidade. 
 
Realimentação de velocidade [Speed Feedback] 
Número linear: 289 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a realimentação de velocidade calculada após a filtragem. Para inversores Sem 
sensores, a velocidade é calculada a partir da frequência do estator aplicada, enquanto para 
inversores de Encoder de pulso, a velocidade é medida a partir da realimentação por 
tacômetro/encoder. A realimentação da velocidade é positiva para rotação de avanço e negativa para 
rotação reversa. 
 
Erro de velocidade [Speed Error] 
Número linear: 472 
Valor mínimo:  -10.00 Hz 
Valor máximo:  10.00 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o erro de velocidade obtido pela subtração da realimentação da velocidade da 
referência de velocidade. É útil para verificar a resposta ao degrau da malha de velocidade. 
 
Comando de corrente do eixo Q do estator [MtrTorque CurCmd] 
Número linear: 292 
Valor mínimo:  -4.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica o comando de corrente do estator produtor de torque ou do eixo Q obtido 
pela divisão da referência do torque pela referência do fluxo. É positivo para motorização e negativo 
para regeneração.  
 
Comando de corrente de torque do inversor [InvTorque CurCmd] 
Número linear: 294 
Valor mínimo:  -4.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o comando de corrente de torque do inversor e é obtido a partir do comando 
de corrente do eixo Q do estator. O inversor produz quase toda a corrente produtora de torque para o 
motor. 
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Tempo de aceleração total [Total Accel Time] 
Número linear: 61 
Valor padrão:  32.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que o inversor levará para acelerar até a velocidade classificada. 
É usado em conjunção com o parâmetro Tipo de inércia (63) para calcular automaticamente os 
tempos de aceleração e desaceleração. Quaisquer mudanças nos tempos de rampa de aceleração 
individual automaticamente modificarão este valor para refletir a nova soma, e mudanças nesse 
parâmetro serão, por sua vez, refletidas em mudanças automáticas nos tempos de rampa de 
aceleração. Este parâmetro não está ativo se a porcentagem da curva S for de qualquer valor 
diferente de 0%. 
 
Tempo de desaceleração total [Total Decel Time] 
Número linear: 62 
Valor padrão:  32.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro mostra o tempo que o inversor levará para desacelerar da velocidade classificada até 
parar. É usado em conjunção com o parâmetro Inércia de carga para calcular automaticamente os 
tempos de aceleração e desaceleração. Quaisquer mudanças nos tempos de rampa de 
desaceleração individual automaticamente modificarão este valor para refletir a nova soma, e 
mudanças nesse parâmetro serão, por sua vez, refletidas em mudanças automáticas nos tempos de 
rampa de desaceleração. Se o inversor atingir o valor do parâmetro de velocidade de parada por 
inércia durante a desaceleração de um comando de parada, o inversor parará de disparar e parará 
por inércia. Este parâmetro não está ativo se a porcentagem da curva S for de qualquer valor 
diferente de 0%. 
 
Tipo de inércia da carga [Inertia Type] 
Número linear: 63 
Valor padrão:  Baixo 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tipo de inércia da carga. É usado em conjunção com os parâmetros 
tempo de desaceleração total e tempo de aceleração total para calcular os tempos de aceleração e 
desaceleração. Alguns exemplos de aplicações de baixa inércia incluem bombas e refinadores. 
Alguns exemplos de cargas de alta inércia incluem ventiladores e misturadores banbury. Pela 
definição deste parâmetro de baixo para alto, você aumentará os tempos-padrão de aceleração e 
desaceleração por um fator de 5. 
 
As opções disponíveis são:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Low A aplicação é uma carga de baixa inércia 
1 High A aplicação é uma carga de alta inércia 
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Inércia total [Total Inertia] 
Número linear: 82 
Valor padrão:  1.00 s  
Valor mínimo:  0.10 s  
Valor máximo:  50.00 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a inércia total do motor e da carga, que é definida como o tempo em 
segundos necessário para acelerar até a velocidade nominal no torque nominal. Em conjunção com 
a largura de banda do regulador de velocidade, é usado para calcular os ganhos para o regulador de 
velocidade. 
 
Modo de realimentação de velocidade [Speed Fbk Mode] 
Número linear: 89 
Valor padrão:  Sem sensores 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tipo de realimentação de velocidade usado. As opções disponíveis são: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Sensorless Realimentação de velocidade calculada usando a tensão e a 

corrente medidas. 
1 PulseEncoder Tacômetro/Encoder 

 
O inversor automaticamente alterna a realimentação de frequência do estator quando uma 
advertência Perda do encoder ocorre. Se a advertência Perda do encoder for apagada com sucesso, 
o inversor alterna automaticamente para o modo de realimentação por tacômetro/encoder. 
 
Largura de banda do regulador de velocidade [SpdReg Bandwidth] 
Número linear: 81 
Valor padrão:  1.0 r/s  
Valor mínimo:  0.0 r/s  
Valor máximo:  60.0 r/s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura de banda de sinal pequeno da malha de controle de velocidade. 
É usado no cálculo dos ganhos do regulador de velocidade. Este parâmetro afeta somente o tempo 
de resposta do regulador de velocidade, e não o overshoot. 
 
Regulador de velocidade Kp** [SpdReg Kp] 
Número linear: 873 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho proporcional para o regulador de velocidade.  
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Regulador de velocidade Ki** [SpdReg Ki] 
Número linear: 874 
Valor padrão:  1.0 /s  
Valor mínimo:  0.0 /s  
Valor máximo:  6553.0 /s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho integral para o regulador de velocidade. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Degrau da referência da velocidade [Speed Ref Step] 
Número linear: 88 
Valor padrão:  0.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  2.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a magnitude do passo que é adicionado ao erro de velocidade para 
demonstrar a resposta ao degrau da malha de velocidade. Não é gravado e é inicializado no zero na 
energização. 
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Parâmetros de perfil de velocidade 
 
Tempo de aceleração 1 [Accel Time 1] 
Número linear: 65 
Valor padrão:  5.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade para aumentar de zero até a 
velocidade de rampa 1. Em conjunção com a Velocidade de rampa 1 (73), é usado para determinar a 
taxa à qual o inversor fará a rampa da frequência do estator de saída durante as partidas com motor 
em movimento. Para detalhes, consulte a seção de partida com motor em movimento no Capítulo 1. 
 
Tempo de aceleração 2 [Accel Time 2] 
Número linear: 66 
Valor padrão:  3.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade aumentar da velocidade de 
rampa 1 para a velocidade de rampa 2. 
 
Tempo de aceleração 3 [Accel Time 3] 
Número linear: 67 
Valor padrão:  14.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade aumentar da velocidade de 
rampa 2 para a velocidade de rampa 3. 
 
Tempo de aceleração 4 [Accel Time 4] 
Número linear: 68 
Valor padrão:  10.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade aumentar da velocidade de 
rampa 3 para a velocidade de rampa 4. 
 
Tempo de desaceleração 1 [Decel Time 1] 
Número linear: 69 
Valor padrão:  5.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade diminuir da velocidade de 
rampa 1 para zero. 
 



 Descrições do parâmetro 2-79 
 

PARÂMETROS DO PERFIL DA VELOCIDADE 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Tempo de desaceleração 2 [Decel Time 2] 
Número linear: 70 
Valor padrão:  3.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade diminuir da velocidade de 
rampa 2 para a velocidade de rampa 1. 
 
Tempo de desaceleração 3 [Decel Time 3] 
Número linear: 71 
Valor padrão:  14.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade diminuir da velocidade de 
rampa 3 para a velocidade de rampa 2. 
 
Tempo de desaceleração 4 [Decel Time 4] 
Número linear: 72 
Valor padrão:  10.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo para a referência de velocidade diminuir da velocidade de 
rampa 4 para a velocidade de rampa 3. 
 
Velocidade de rampa 1 [Ramp Speed 1] 
Número linear: 73 
Valor padrão:  5.0 Hz 
Valor mínimo:  5.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o primeiro ponto de interrupção na rampa de velocidade. Em conjunção 
com Tempo de aceleração 1 (65), é usado para determinar a taxa à qual o inversor fará a rampa da 
frequência do estator de saída durante as partidas com motor em movimento. Para detalhes, 
consulte a seção de partida com motor em movimento no Capítulo 1. 
 
Velocidade de rampa 2 [Ramp Speed 2] 
Número linear: 74 
Valor padrão:  12.0 Hz 
Valor mínimo:  5.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o segundo ponto de interrupção na rampa de velocidade. Deve ser maior 
do que a velocidade de rampa 1. 
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Velocidade de rampa 3 [Ramp Speed 3] 
Número linear: 75 
Valor padrão:  54.0 Hz 
Valor mínimo:  5.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o terceiro ponto de interrupção na rampa de velocidade. Deve ser maior 
do que a velocidade de rampa 2. 
 
Velocidade de rampa 4 [Ramp Speed 4] 
Número linear: 76 
Valor padrão:  60.0 Hz 
Valor mínimo:  5.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o quarto ponto de interrupção na rampa de velocidade. Deve ser maior do 
que a velocidade de rampa 3. 
 
Porcentagem da curva S [S Curve Percent] 
Número linear: 475 
Valor padrão:  0% 
Valor mínimo:  0% 
Valor máximo:  100% 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a parte não linear do perfil de aceleração da curva S expresso como 
porcentagem do perfil total da curva S. Defina este parâmetro para 0% para desabilitar o perfil da 
curva S e permitir que o perfil da rampa seja o perfil ativo. 
 
Tempo de aceleração da curva S 1 [S Curve Accel 1] 
Número linear: 481 
Valor padrão:  20.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo de aceleração total quando o perfil de ativação da curva S é 
selecionado, e o tempo de aceleração 1 é escolhido por meio de um comando lógico DPI. Este é o 
tempo padrão quando a curva S está habilitada. 
 
Tempo de aceleração da curva S 2 [S Curve Accel 2] 
Número linear: 482 
Valor padrão:  20.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo de aceleração total quando o perfil de ativação da curva S é 
selecionado, e o tempo de aceleração 2 é escolhido por meio de um comando lógico DPI. 
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Tempo de desaceleração da curva S 1 [S Curve Decel 1] 
Número linear: 479 
Valor padrão:  20.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo de desaceleração total quando o perfil de ativação da curva S é 
selecionado, e o tempo de desaceleração 1 é escolhido por meio de um comando lógico DPI. Este é 
o tempo padrão quando a curva S está habilitada. 
 
Tempo de desaceleração da curva S 2 [S Curve Decel 2] 
Número linear: 480 
Valor padrão:  20.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1200.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo de desaceleração total quando o perfil de ativação da curva S é 
selecionado, e o tempo de desaceleração 2 é escolhido por meio de um comando lógico DPI. 
 
Ignorar banda de velocidade [Skip Speed Band1] 
Número linear: 53 
Valor padrão:  0.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  5.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura da zona de velocidade 1 para ignorar. 
 
Ignorar banda de velocidade 2 [Skip Speed Band2] 
Número linear: 54 
Valor padrão:  0.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  5.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura da zona de velocidade 2 para ignorar. 
 
Ignorar banda de velocidade 3 [Skip Speed Band3] 
Número linear: 55 
Valor padrão:  0.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  5.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura da zona de velocidade 3 para ignorar. 
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Ignorar velocidade 1 [Skip Speed 1] 
Número linear: 49 
Valor padrão:  90.0 Hz 
Valor mínimo:  1.0 Hz 
Valor máximo:  90.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o centro da zona de velocidade 1 para ignorar e é usado para evitar 
ressonâncias mecânicas a certas velocidades. 
 
Ignorar velocidade 2 [Skip Speed 2] 
Número linear: 50 
Valor padrão:  90.0 Hz 
Valor mínimo:  1.0 Hz 
Valor máximo:  90.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o centro da zona de velocidade 2 para ignorar e é usado para evitar 
ressonâncias mecânicas a certas velocidades. 
 
Ignorar velocidade 3 [Skip Speed 3] 
Número linear: 51 
Valor padrão:  90.0 Hz 
Valor mínimo:  1.0 Hz 
Valor máximo:  90.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o centro da zona de velocidade 3 para ignorar e é usado para evitar 
ressonâncias mecânicas a certas velocidades. 
 
Passo de teste de rampa [Ramp Test Step] 
Número linear: 80 
Valor padrão:  0.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  30.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a magnitude do passo que é adicionado ao comando de velocidade para 
demonstrar a resposta da rampa de velocidade. Se este parâmetro for definido para um valor 
diferente de zero, o inversor acelerará e desacelerará continuamente entre uma velocidade máxima 
igual ao comando de velocidade mais o valor deste parâmetro, e um valor mínimo igual ao comando 
de velocidade menos o valor deste parâmetro. A função de teste de rampa deve ser usada somente 
para teste na fábrica. Este parâmetro não é gravado e é inicializado no zero na energização.  
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Parâmetros de controle da corrente 
 
Referência de corrente cc [Idc Reference] 
Número linear: 321 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a referência de corrente do indutor cc. 
 
Realimentação da corrente cc [Idc Feedback] 
Número linear: 322 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a realimentação da corrente do indutor cc medida. 
 
Erro da corrente cc [Idc Error] 
Número linear: 323 
Valor mínimo:  -1.000 pu 
Valor máximo:  1.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o erro da corrente cc obtido pela subtração da realimentação da corrente cc da 
referência da corrente cc. 
 
Referência de tensão cc [Vdc Reference] 
Número linear: 326 
Valor mínimo:  -1.000  
Valor máximo:  1.000  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a referência da tensão cc, que é a saída do regulador da corrente depois que o 
limite de avanço e o limite de atraso foram aplicados. Um valor de 1.000 corresponde à tensão 
positiva máxima (motorização) e um valor de -1.000 corresponde à máxima tensão negativa 
(regeneração). independentemente da direção da rotação do motor. 
 
Retificador alfa [Alpha Rectifier] 
Número linear: 327 
Valor mínimo:  0.0 grau  
Valor máximo:  180.0 graus  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o ângulo de disparo do retificador relativo à tensão da linha de entrada de 
dados. É igual ao co-seno inverso da referência da tensão cc, Vdc Reference (326). Está na faixa de 
0 a 90 graus para motorização e 90 a 180 graus para regeneração. 
 
Motor limite da referência da corrente cc [IdcRefLmt Motor] 
Número linear: 773 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma referência máxima permissível da corrente cc que o retificador usará com base no 
desarme de sobrecorrente do indutor cc e do ripple de corrente cc. 
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Limite de referência da corrente cc em teste cc [IdcRefLmt DCTest] 
Número linear: 260 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a referência máxima da corrente cc permitida durante o modo de teste cc. 
 
Limite de referência da corrente cc em autoajuste [IdcRefLmt Autotn] 
Número linear: 261 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  4.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a referência máxima da corrente cc permitida durante o autoajuste. 
 
Largura de banda do regulador de corrente [CurReg Bandwidth] 
Número linear: 113 
Valor padrão:  200.0 r/s  
Valor mínimo:  50.0 r/s  
Valor máximo:  6500.0 r/s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura de banda de sinal pequeno da malha de controle de corrente. É 
usado no cálculo do ganho do regulador de corrente. Este parâmetro afeta somente o tempo de 
resposta do regulador de corrente, e não o overshoot. É normalmente definido para 
200 radianos/segundo. 
 
Comando de teste da corrente cc [Idc Test Command] 
Número linear: 119 
Valor padrão:  0.000 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  1.500 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor do comando da corrente cc quando o inversor está funcionando no 
modo de teste de corrente cc. Não é gravado e é inicializado no zero na energização. 
 
Passo de referência da corrente cc [Idc Ref Step] 
Número linear: 120 
Valor padrão:  0.000 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  1.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a magnitude do passo que é adicionado ao comando de corrente cc para 
demonstrar a resposta ao degrau da malha de corrente. Não é gravado e é inicializado no zero na 
energização. 
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Constante de tempo do indutor cc [T DC Link] 
Número linear: 115 
Valor padrão:  0.040 s  
Valor mínimo:  0.015 s  
Valor máximo:  0.150 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a constante do tempo do indutor cc. Afeta tanto o tempo de resposta 
quando o overshoot do regulador, e deve ser ajustado para produzir uma resposta ao degrau que 
tem overshoot zero ou muito pequeno. Este parâmetro pode ser definido manualmente ou por 
autoajuste. 
 
Impedância de entrada [Input Impedance] 
Número linear: 140 
Valor padrão:  0.0500 pu 
Valor mínimo:  0.0000 pu 
Valor máximo:  1.0000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a impedância de entrada entre o inversor e a fonte, incluindo o 
transformador de isolação, se presente, expressa no sistema por unidade do inversor. É usado no 
cálculo do limite de atraso para o inversor, e na reconstrução dos parâmetros da tensão de linha. 
Este parâmetro pode ser definido manualmente ou por autoajuste. 
 
Filtro de feedforward [Feedforward Fil] 
Número linear: 502 
Valor padrão:  2.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  12.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de canto do filtro usada no cálculo da tensão do indutor cc do 
lado do inversor a partir da tensão do estator medida. Este valor é usado como um termo de 
feedforward no regulador de corrente para determinar o ângulo de disparo para o conversor lado 
linha. Este parâmetro é útil nas aplicações de transportador com compartilhamento de carga, nas 
quais pode ser usado para efetivamente amortecer a ressonância mecânica do sistema. 
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Parâmetros de controle de torque 
 
Referência de torque [Torque Reference] 
Número linear: 291 
Valor mínimo:  -4.000  
Valor máximo:  4.000  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor da referência de torque do inversor obtido a partir de diferentes fontes, 
como o regulador de velocidade ou o comando de torque externo. 
 
Limite de torque ativo [Active Trq Limit] 
Número linear: 147 
Valor mínimo:  -4.000  
Valor máximo:  4.000  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o limite de torque que o inversor usará dentro do limite de sua saída de 
torque. O parâmetro pode ter um valor diferente do especificado Trq Lmt Motoring (84) ou Trq Lmt 
Braking (85). Isso é porque o inversor ajusta o limite de torque com base nas condições de 
enfraquecimento do campo, sobrecarga ou queda da tensão de entrada. 
 
Limite de potência [Power Limit] 
Número linear: 405 
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a quantidade de limite de potência em pu com base no valor da entrada 
analógica 3 e Pwr Lmt Motoring (747) na aplicação de indústria naval 1. A leitura da entrada 
analógica 3 será redimensionada de tal forma que 20 mA seja equivalente a zero e 4 mA seja 
equivalente a Pwr Lmt Motoring. Portanto, a perda da entrada analógica 3 é equivalente a Pwr Lmt 
Motoring. O comando de torque será reduzido como necessário para evitar que a energia do motor 
ultrapasse o limite. Este limite de potência será ignorado no modo MANUAL de operação. 
 
Inversor de comando de torque [Trq Cmd Drive] 
Número linear: 404 
Valor mínimo:  -4.000  
Valor máximo:  4.000  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a quantidade de comando de torque que vem de uma entrada para o inversor 
que não um CLP, por exemplo, entradas analógicas ou DPI.  
 
Comando de torque 0 sem sensores [TrqCmd0 SensrLss] 
Número linear: 86 
Valor padrão:  0.40  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor do comando de torque à velocidade zero usada no modo de 
partida. Pode ser maior ou menor que TrqCmd1 Snsrless (87). Se este parâmetro for definido muito 
baixo, o motor pode não dar a partida. Se for definido muito alto, a partida será excessivamente 
áspera e barulhenta. Um valor de 1.00 corresponde ao torque do motor classificado. Este parâmetro 
não tem efeito se a realimentação do tacômetro opcional ou do encoder estiver habilitada. 
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Comando de torque 1 sem sensores [TrqCmd1 SensrLss] 
Número linear: 87 
Valor padrão:  0.40  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor do comando de torque à velocidade quando o inversor alterna para 
malha fechada após uma partida em malha aberta. Pode ser maior ou menor que TrqCmd0 Snsrless. 
No modo de partida, o comando de torque muda linearmente de TrqCmd0 Snsrless à velocidade 
zero para TrqCmd1 Snsrless à velocidade de malha fechada. Quando o inversor alterna do modo de 
partida para o modo de operação normal e o regulador de velocidade é liberado, o comando de 
torque é inicialmente igual ao valor deste parâmetro. Se for definido muito baixo, o motor pode parar 
antes que o regulador de velocidade tenha tempo para aumentar o comando de torque. Se for 
definido muito alto, o motor acelerará muito rapidamente após a transição, até que o regulador de 
velocidade seja capaz de diminuir o comando de torque para o valor requerido para seguir a rampa 
de velocidade. Um valor de 1.00 corresponde ao torque do motor classificado. Este parâmetro não 
tem efeito se a realimentação do tacômetro opcional ou do encoder estiver habilitada. 
 
CLP de comando de torque [Trq Cmd PLC] 
Número linear: 91 
Valor padrão:  0.000  
Valor mínimo:  -4.000  
Valor máximo:  4.000  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando de torque externo. A função deste parâmetro depende do 
parâmetro Modo de controle de torque. Um valor de 1.00 corresponde ao torque do motor 
classificado. Observe que o torque do motor é positivo para rotação de avanço e negativo para 
rotação reversa. 
 

Configuração do modo de controle de 
torque 

Efeito externo do comando de  
torque 

Torque zero Nenhum 
Regulação de velocidade Nenhum 

Comando de torque externo Usado como comando de torque externo 
Torque de velocidade positivo Define o limite de torque positivo 
Torque de velocidade negativo Define o limite de torque negativo 

Soma da velocidade Adicionada à saída do regulador de velocidade 
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Modo de controle do torque [Trq Control Mode] 
Número linear: 90 
Valor padrão:  Speed Reg 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica os diferentes modos de controle do torque no inversor. Dependendo da 
seleção do parâmetro, o inversor determina diferentes valores de comando de torque. Este 
parâmetro é usado em conjunção com um comando de torque externo Trq Cmd PLC (91). Este 
parâmetro é usado para determinar a saída de torque do inversor ou limites de torque. O parâmetro é 
definido como: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Zero Torque O inversor emite um comando de torque zero. 
1 Speed Reg O inversor usa o regulador de velocidade para determinar o 

comando de torque. 
2 PLC Torq Cmd O inversor usa o comando de torque externo e faz um bypass no 

regulador de velocidade. Este modo também é conhecido como 
modo “escravo” ou “seguidor de torque”.  

3 Spd Trq Pos O inversor usa o regulador de velocidade com um limite de torque 
do motor externo. 

4 Spd Trq Neg O inversor usa o regulador de velocidade com um limite de torque 
de frenagem externo. 

5 Spd Sum O comando de torque é a soma do regulador de velocidade e do 
comando de torque externo. 

6 Drv Torq Cmd O inversor permite que o comando de torque das entradas do 
inversor (entradas analógicas ou DPI) seja selecionado por meio 
do parâmetro. 

7 App Control O inversor seleciona a fonte do comando de torque interno com 
base na aplicação, por exemplo, para aplicação de indústria naval 
1, a lógica seleciona ou o Trq Cmd Drv (P#404) ou a saída do 
regulador de velocidade PI interno com base em um estado de 
entrada discreto do cartão XIO especial. Atualmente necessário 
para a aplicação de indústria naval 1. 

 
Limite de torque modo motor [Trq Lmt Motoring] 
Número linear: 84 
Valor padrão:  1.05  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor máximo de comando de torque quando no modo motor. Um valor 
de 1.00 corresponde ao torque do motor classificado. 
 
Limite de torque de frenagem [Trq Lmt Braking] 
Número linear: 85 
Valor padrão:  0.50  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor máximo de comando de torque quando em frenagem ou 
regeneração. Um valor de 1.00 corresponde ao torque do motor classificado. 
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Limite de torque de sobrecarga [Trq Lmt Overload] 
Número linear: 658 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para prevenir que o inversor desarme por causa de uma falha de 
sobrecarga. Para um inversor programado com um Trq Lmt Motoring (84) maior que 1.00 (pode ser 
necessário para a partida ou outras certas condições de carga intermitentes). quando o inversor 
atinge 90% de sua máxima capacidade térmica. ele automaticamente limitará o torque para o valor 
especificado no parâmetro Trq Lmt Overload (658). Isso pode prevenir que o inversor desarme por 
sobrecarga e manterá o processo funcionando. Observe que isso resultará na diminuição da 
velocidade do motor. Este parâmetro deve ser definido em 1.00 pu. e seu ajuste para um valor igual 
ou maior que o limite de torque modo motor levaria a um desarme do inversor por sobrecarga. 
 
Limite da potência do motor [Pwr Lmt Motoring] 
Número linear: 747 
Valor padrão:  1.50  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a potência máxima do motor quando no modo motor. O comando de 
torque será reduzido como necessário para evitar que a energia do motor ultrapasse o limite. Um 
valor de 1.00 corresponde à energia do motor classificada. 
 
Limite de potência de frenagem [Pwr Lmt Braking] 
Número linear: 748 
Valor padrão:  1.50  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a potência máxima do motor quando na frenagem ou em regeneração. O 
comando de torque será reduzido como necessário para evitar que a energia do motor ultrapasse o 
limite. Um valor de 1.00 corresponde à energia do motor classificada. 
 
Regulador de torque Kp [Trq Reg Kp] 
Número linear: 914 
Valor padrão:  0.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho proporcional para o regulador de torque. Entre em contato com a 
fábrica para verificar a disponibilidade. 
 
Regulador de torque Ki [Trq Reg Ki] 
Número linear: 915 
Valor padrão:  0.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho integral para o regulador de torque. Entre em contato com a 
fábrica para verificar a disponibilidade. 
 



2-90 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONTROLE DE TORQUE 

Frequência LPF do regulador de torque [TrqReg LPF Freq] 
Número linear: 916 
Valor padrão:  100 Hz 
Valor mínimo:  0 Hz 
Valor máximo:  20000 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de corte para o filtro passa baixa usado no regulador de 
torque. Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade. 
 
Limite do regulador de torque [TrqReg Limit] 
Número linear: 917 
Valor padrão:  0.050  
Valor mínimo:  0.000  
Valor máximo:  2.000  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite na saída do regulador de torque PI. Entre em contato com a 
fábrica para verificar a disponibilidade. 
 
Encoder 0 do comando de torque [TrqCmd0 Encoder] 
Número linear: 641 
Valor padrão:  0.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  4.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o torque inicial na partida com um encoder/tacômetro. O valor-padrão 
permite que o inversor arranque fornecendo zero torque e acelere para o torque necessário 
determinado pela malha de controle da velocidade. Definindo este para um valor acima de 0.00, o 
inversor fornece mais torque até que as malhas de controle possam assumir. 
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Parâmetros de controle de fluxo 
 
Referência de fluxo [Flux Reference] 
Número linear: 305 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica a referência de fluxo do rotor, que varia entre um valor mínimo definido 
pelo parâmetro FlxCmd No Load (103) e um valor máximo definido pelo parâmetro FlxCmd 
RatedLoad (100). A referência de fluxo varia diretamente com o torque em todas as velocidades, e 
diminui com a velocidade acima da velocidade nominal. A referência de fluxo também é 
automaticamente reduzida se o regulador de corrente se aproxima do limite de avanço ou de atraso, 
o que pode ocorrer quando funciona a uma alta velocidade e alto torque com tensão de linha baixa.  
 
Realimentação de fluxo [Flux Feedback] 
Número linear: 306 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor da realimentação do fluxo, que pode vir tanto do FlxFbk VoltModel 
(342) como do FlxFbk CurModel (341) ou de uma combinação de ambos. Para inversores sem 
sensores funcionando abaixo de 3 Hz, o fluxo do modelo de corrente é usado para calcular a 
realimentação de fluxo e acima de 3 Hz, o fluxo do modelo de tensão é usado. Para inversores com 
encoder de pulso funcionando abaixo de 6.0 Hz. o fluxo do modelo de corrente é usado para calcular 
a realimentação de fluxo. enquanto acima de 6.0 Hz. o fluxo do modelo de tensão é usado. Consulte 
a seção sobre o modelo do motor no Capítulo 1. 
 
Erro de fluxo [Flux Error] 
Número linear: 307 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o erro de fluxo obtido pela subtração da realimentação do fluxo da referência 
de fluxo. 
 
Comando de corrente do fluxo do motor [Mtr Flux CurCmd] 
Número linear: 310 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o comando de magnetização ou de corrente do estator do eixo D, que é a 
soma de um termo de feedforward FluxCur Feedfwd (308) e a corrente do regulador de fluxo 
FluxCurRegulator (309). 
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Feedforward da corrente de fluxo [FluxCur Feedfwd] 
Número linear: 308 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o componente de feedforward do comando do eixo D ou magnetizador da 
corrente do estator. É uma estimativa do regime permanente da corrente do eixo D e é sempre 
positivo. Este valor deve representar a corrente de magnetização da avaliação inicial do motor, 
determinada pela indutância de magnetização do motor. 
 
Regulador de corrente de fluxo [FluxCurRegulator] 
Número linear: 309 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o componente de correção de malha fechada do comando do eixo D ou 
magnetizador da corrente do estator. É a saída do regulador de fluxo e pode ser positivo ou negativo. 
Esta é a correção para a corrente de magnetização baseada nas condições de operação do motor. 
 
Comando de corrente do fluxo do inversor [Inv Flux CurCmd] 
Número linear: 312 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o comando da corrente de magnetização para o inversor obtido a partir de 
Mtr Flux CurCmd (310) e um modelo de capacitor de filtro do motor. É positivo para corrente indutiva 
e negativo para corrente capacitiva.  
 
Inversor alfa [Alpha Inverter] 
Número linear: 328 
Valor mínimo:  -360.0 graus  
Valor máximo:  360.0 graus  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o ângulo de disparo do inversor relativo ao fluxo do motor medido. É 
calculado a partir do componente de torque da corrente de saída do inversor InvTorque CurCmd 
(294) e o componente de fluxo da corrente de saída do inversor Inv Flux CurCmd (312).  
 
Comando de corrente de campo [Field CurCmd] 
Número linear: 314 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica o comando de corrente para o suprimento de campo do motor síncrono. 
Para inversores síncronos, este parâmetro deve ser atribuído a uma das saídas analógicas ACB. 
Uma saída analógica de 10.0 V corresponde a 2 pu de corrente de campo. O comando máximo de 
corrente de campo é definido pelo parâmetro Max Field CurCmd (843), que deve ser um pouco maior 
do que a corrente de campo classificada. A conversão de escala do comando de corrente de campo 
pode ser ajustada para corresponder à conversão de escala da entrada de referência de corrente de 
suprimento de campo usando o parâmetro de conversão de escala da saída analógica associada. 
Para motores de indução, este parâmetro é sempre igual a zero. 
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Corrente de campo** [Field Current] 
Número linear: 57 
Valor mínimo:  -2.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a corrente de campo medida.  
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Limite de comando de fluxo [Flux Cmd Limit] 
Número linear: 623 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  1.500 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o valor máximo da referência de fluxo que o inversor pode usar. É um valor 
que muda constantemente com base na velocidade de operação do motor e na tensão da ponte de 
entrada. Para a maioria das aplicações na faixa de velocidade normal, este valor deve ser maior que 
FluxCmd Rated Load (100). Este parâmetro é usado para prevenir que o regulador de corrente atinja 
os limites de avanço. 
 
Largura de banda do regulador de fluxo [FlxReg Bandwidth] 
Número linear: 97 
Valor padrão:  10.0 r/s  
Valor mínimo:  1.0 r/s  
Valor máximo:  60.0 r/s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura de banda de sinal pequeno da malha de controle de fluxo. É 
usado no cálculo do ganho do regulador de fluxo. A máxima largura de banda possível para controle 
de fluxo estável tende a diminuir à medida que as dimensões do motor aumentam. 
 
Carga classificada do comando de fluxo [FlxCmd RatedLoad] 
Número linear: 100 
Valor padrão:  0.900 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  1.500 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de comando de fluxo a uma carga classificada. O comando de 
fluxo nunca será maior que este parâmetro, que pode ser definido manualmente ou por autoajuste.
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Comando de fluxo sem carga [FlxCmd No Load] 
Número linear: 103 
Valor padrão:  0.700 pu 
Valor mínimo:  0.400 pu 
Valor máximo:  1.500 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor de comando de fluxo sem carga. O comando de fluxo mudará 
linearmente de FlxCmd No Load (103) para FlxCmd Rated Load (100) quando Torque Reference 
(291) mudar de 0.00 para 1.00. A redução do fluxo do motor melhora a eficiência quando 
funcionando por períodos prolongados, a menos que esteja com plena carga. A capacidade máxima 
de torque do inversor é reduzida proporcionalmente à redução no fluxo. Se a carga diminuir 
repentinamente quando o inversor estiver funcionando com fluxo reduzido, pode haver uma queda 
na velocidade até que o fluxo possa ser restaurado para o seu nível normal. Se o FlxCmd No Load 
for definido maior que FlxCmd Rated Load, o comando de fluxo não variará com a carga. 
 
Tempo do fluxo do motor [Motor Flux Time] 
Número linear: 78 
Valor padrão:  3.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o intervalo de tempo durante o qual o motor está sendo magnetizado. O 
propósito desse atraso é permitir que o fluxo seja estabelecido no motor antes de tentar acelerar. Se 
o torque necessário na partida for muito baixo, então este parâmetro pode ser definido para um valor 
pequeno, como 1 segundo, mas deve ser definido em um valor mais alto se for necessário um alto 
torque de partida. Este parâmetro está ativo mesmo quando a realimentação do encoder/tacômetro 
está habilitada.  
 
Ganho do comando da corrente do capacitor [Icd Command Gain] 
Número linear: 107 
Valor padrão:  0.5 
Valor mínimo:  0.0 
Valor máximo:  1.0 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho da compensação da corrente do capacitor para motores 
síncronos. Quando esse parâmetro é definido em seu valor mínimo igual a 0.0. toda a corrente para 
o capacitor de filtro do motor é fornecida pelo inversor. e o motor opera a um fator de potência 
aproximadamente unitário. Quando esse parâmetro é definido em seu valor máximo igual a 1.0. o 
motor fornece toda a corrente para o capacitor de filtro do motor e opera a um fator de potência com 
atraso com corrente de campo reduzida. Quando esse parâmetro é definido em seu valor padrão 
igual a 0.5. aproximadamente metade da corrente do capacitor de filtro do motor é fornecida pelo 
inversor e metade pelo motor. O fator de potência do motor, neste caso, está com leve atraso. Este 
parâmetro não é usado para motores de indução.  
 
Largura de banda do comando de corrente de campo [Field Bandwidth] 
Número linear: 106 
Valor padrão:  1.0 r/s  
Valor mínimo:  0.1 r/s  
Valor máximo:  100.0 r/s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a largura de banda do comando de corrente de campo para motores 
síncronos. Deve ser definido em um valor que seja menor que a largura de banda tanto do regulador 
de fluxo como do controle da corrente de campo. 
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Velocidade nominal [Base Speed] 
Número linear: 98 
Valor padrão:  60.0 Hz 
Valor mínimo:  25.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência à qual inicia o enfraquecimento do campo. A velocidade 
nominal é normalmente definida igual à frequência classificada do motor. Ela pode ser definida em 
um valor menor somente se o motor for especialmente projetado para operar em um nível de fluxo 
maior que o normal sem saturar. 
 
Passo de referência do fluxo [Flux RefStep] 
Número linear: 102 
Valor padrão:  0.000 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  0.100 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a magnitude do passo que é adicionado à referência de fluxo para 
demonstrar a resposta ao degrau da malha de fluxo. Não é gravado e é inicializado no zero na 
energização. Este parâmetro também é usado durante o ajuste manual do inversor. 
 
Partida de corrente com fluxo máximo [Max FlxCur Start] 
Número linear: 842 
Valor padrão:  0.500 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a corrente de magnetização máxima que pode ser usada para dar a 
partida em um motor sem escovas CC síncrono. 
 
Comando máximo de corrente de campo [Max Field CurCmd] 
Número linear: 843 
Valor padrão:  1.000 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o comando máximo de corrente de campo que pode ser aplicado ao 
excitador em motores síncronos. 
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Parâmetros de configuração do alarme 
 
Classe de falha 1 proteção de entrada [InputProt1 Class] 
Número linear: 440 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe de um dos possíveis dispositivos de proteção instalados para 
fornecer proteção à linha. É geralmente um relé de sobrecarga ou proteção no transformador de 
isolação de entrada ou reator de linha. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe de falha de sobretemperatura do reator de linha/transformador [TxReacOvrTmpClss] 
Número linear: 441 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe do transformador de isolação ou do sinal de proteção do reator 
de linha. É geralmente uma chave térmica no transformador de isolação ou um enrolamento do 
reator de linha CA. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe de falha de sobretemperatura do indutor CC [DCLnkOvrTmpClass] 
Número linear: 442 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe do esquema de proteção do indutor cc. É geralmente uma chave 
térmica no indutor CC ou no filtro do modo comum. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Classe de falha de proteção do motor [Motor Prot Class] 
Número linear: 443 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe do dispositivo de proteção do motor. É geralmente um relé de 
proteção no motor. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe de falha 2 proteção de entrada [InputProt2 Class] 
Número linear: 444 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe do segundo dos possíveis dispositivos de proteção instalados 
para fornecer proteção à linha. É geralmente um relé de sobrecarga ou proteção no transformador de 
isolação de entrada ou reator de linha, ou de uma fonte mais ascendente. As seguintes opções estão 
disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe de proteção auxiliar [Aux Prot Class] 
Número linear: 445 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe de qualquer dispositivo de proteção que é usado no sistema de 
inversores. É essencialmente uma entrada extra para qualquer dispositivo de proteção específico do 
cliente. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Máscara de falha XIO padrão [Stnd XIOFlt Mask] 
Número linear: 435 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica se o alarme está configurado para disparar uma advertência/falha. Um 
número ‘1’ representa falha habilitada, um ‘0’ representa falha desabilitada. As seguintes falhas 
podem ser mascaradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input Protn1 Input Protection 1 fault 
1 TxReacOvrTmp Transformador de isolação/falha de sobretemperatura no reator de 

linha 
2 DCLinkOvrTmp Indutor CC/falha de sobretemperatura do afogador modo comum 
3 Motor Protn Falha de proteção do motor 
4 Input Protn2 Input Protection 2 fault 
5 Aux Protn Falha de proteção auxiliar 
6 Não usado  
7 Não usado  

 
Seleção de falha externa [Ext Fault Selct] 
Número linear: 651 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro seleciona se as entradas de falha externas estão vindo do cartão XIO opcional ou do 
CLP. O parâmetro permite que o usuário escolha se as falhas vêm da placa XIO ou de um CLP ou 
de uma combinação das 2 fontes. Definindo o bit em 1, a falha externa associada vem do CLP. 
Definindo o bit em zero permite que a falha externa venha da placa XIO. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 External1 Falha externa 1 
1 External2 Falha externa 2 
2 External3 Falha externa 3 
3 External4 Falha externa 4 
4 External5 Falha externa 5 
5 External6 Falha externa 6 
6 External7 Falha externa 7  
7 External8 Falha externa 8 
8 External9 Falha externa 9 
9 External10 Falha externa 10 
10 External11 Falha externa 11 
11 External12 Falha externa 12 
12 External13 Falha externa 13 
13 External14 Falha externa 14 
14 External15 Falha externa 15 
15 External16 Falha externa 16 
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Classe 1 de falha externa [ExtFault1 Class] 
Número linear: 200 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 1. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 2 de falha externa [ExtFault2 Class] 
Número linear: 201 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 2. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 3 de falha externa [ExtFault3 Class] 
Número linear: 202 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 3. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Classe 4 de falha externa [ExtFault4 Class] 
Número linear: 203 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 4. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 5 de falha externa [ExtFault5 Class] 
Número linear: 204 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 5. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 6 de falha externa [ExtFault6 Class] 
Número linear: 205 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 6. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Classe 7 de falha externa [ExtFault7 Class] 
Número linear: 206 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 7. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 8 de falha externa [ExtFault8 Class] 
Número linear: 207 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 8. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 9 de falha externa [ExtFault9 Class] 
Número linear: 410 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 9. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Classe 10 de falha externa [ExtFault10 Class] 
Número linear: 411 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 10. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 11 de falha externa [ExtFault11 Class] 
Número linear: 412 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 11. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 12 de falha externa [ExtFault12 Class] 
Número linear: 413 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 12. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Classe 13 de falha externa [ExtFault13 Class] 
Número linear: 414 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 13. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 14 de falha externa [ExtFault14 Class] 
Número linear: 415 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 14. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Classe 15 de falha externa [ExtFault15 Class] 
Número linear: 416 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 15. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
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Classe 16 de falha externa [ExtFault16 Class] 
Número linear: 417 
Valor padrão:  Falha de classe 2 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a classe da falha externa 16. É aplicável somente se a placa XIO opcional 
estiver instalada. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable Isso desabilita a entrada de falha. 
1 Class1 Fault O inversor se desligará imediatamente  
2 Class2 Fault O inversor se desligará de forma controlada 
3 Warning O inversor não se desligará, mas uma mensagem de advertência 

será mostrada 
 
Máscara de falha externa [Ext Fault Mask] 
Número linear: 564 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras para as falhas externas. Um número ‘1’ representa falha 
habilitada, um ‘0’ representa falha desabilitada. Há 16 falhas disponíveis, desde externa 1 até 
externa 16. O usuário pode modificar o nome de cada entrada externa.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 External1 Entrada de falha externa 1 
1 External2 Entrada de falha externa 2 
2 External3 Entrada de falha externa 3 
3 External4 Entrada de falha externa 4 
4 External5 Entrada de falha externa 5 
5 External6 Entrada de falha externa 6 
6 External7 Entrada de falha externa 7 
7 External8 Entrada de falha externa 8 
8 External9 Entrada de falha externa 9 
9 External10 Entrada de falha externa 10 
10 External11 Entrada de falha externa 11 
11 External12 Entrada de falha externa 12 
12 External13 Entrada de falha externa 13 
13 External14 Entrada de falha externa 14 
14 External15 Entrada de falha externa 15 
15 External16 Entrada de falha externa 16 
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Máscara de falha do inversor 1 [Drv Fault1 Mask] 
Número linear: 394 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a primeira palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Line OvrCur Falha de sobrecorrente na linha 
1 DCLnkOvrCur Falha de sobrecorrente do inversor CC 
2 Gnd OvrCur Falha de sobrecorrente na terra 
3 RNeut OvrCur Falha de sobrecorrente no resistor do neutro 
4 Line OvrVolt Falha de sobretensão na linha 
5 RecOvrVoltHW Falha de sobretensão no retificador de hardware 
6 LineNeuOvVol Falha de sobretensão no neutro da linha 
7 LineHarmonic Falha harmônica da linha 
8 MstrVolUnBal Falha de desequilíbrio de tensão na ponte mestre 
9 Slv1VolUnBal Falha de desequilíbrio de tensão na ponte escrava 1 
10 Slv2VolUnBal Falha de desequilíbrio de tensão na ponte escrava 2 
11 MstrCurUnBal Falha de desequilíbrio de corrente na ponte mestre 
12 Slv1CurUnBal Falha de desequilíbrio de corrente na ponte escrava 1 
13 Slv2CurUnBal Falha de desequilíbrio de corrente na ponte escrava 2 
14 Slv1 Phasing Falha de fase na ponte escrava 1 
15 Slv2 Phasing Falha de fase na ponte escrava 2 

 
Máscara de falha do inversor 2 [Drv Fault2 Mask] 
Número linear: 395 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a segunda palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RecAnaSlfTst Falha do autoteste analógico do retificador 
1 RecFbrOptCfg Falha de configuração do cabo de fibra óptica do retificador 
2 Gate PwrSupF Falha em nível de fonte de alimentação da placa de disparo 
3 Rec A2D Conv Falha do conversor analógico em digital do retificador 
4 InvHeartbeat Falha de pulsação do inversor 
5 RecA2DSeqErr Falha de erro da sequência analógica em digital do retificador 
6 RecOvrVoltSW Falha de sobretensão no retificador de software 
7 RecOVTimeOut Falha de tempo-limite de sobretensão no retificador 
8 LineCap Fail Falha do capacitor de linha 
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Máscara de falha do inversor 3 [Drv Fault3 Mask] 
Número linear: 396 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a terceira palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Drv OvrLoad Falha de sobrecarga do inversor 
1 RNeutOvrLoad Falha de sobretensão na linha neutro para terra 
2 RecHSnkOvTmp Falha de sobretemperatura no dissipador de calor do retificador 
3 RecHSnkLoTmp Falha de baixa temperatura no dissipador de calor do retificador 
4 RecHSnkFbrOp Falha na fibra óptica do dissipador de calor do retificador 
5 RecHSnk Sens Falha de perda do sensor do dissipador de calor do retificador 
6 RecChB OvTmp Falha de sobretemperatura do canal B do retificador 
7 RecChB LoTmp Falha de baixa temperatura do canal B do retificador 
8 RecChB FbrOp Falha na fibra óptica do canal B do dissipador de calor do 

retificador 
9 RecChB Sens Falha de perda do sensor B do canal do retificador 
10 Dvc AK/Snubb Falha no amortecedor ou entre o anodo e o catodo do 

equipamento 
11 Current Sens Falha no sensor de corrente 
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Máscara de falha do inversor 4 [Drv Fault4 Mask] 
Número linear: 562 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a quarta palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Inv OvrVolt Falha de sobretensão do inversor 
1 Drv Out Open Falha do contator de saída aberto do inversor 
2 SyncXferFail Transferência síncrona falhou 
3 Encoder Loss Falha de perda do encoder 
4 MV Sys Test Falha de média tensão aplicada ao inversor no teste do sistema 
5 MV Gate Test Falha de média tensão aplicada ao inversor no teste de disparo 
6 InpCtctrOpen Falha do contator de entrada aberto 
7 OutCtctrOpen Falha do contator de saída aberto 
8 BypCtctrOpen Falha do contator de bypass aberto 
9 No Out Ctctr Sem falha do contator de saída 
10 Inp IsoOpen Falha da chave de isolação de entrada aberta 
11 Out IsoOpen Falha da chave de isolação de saída aberta 
12 Byp IsoOpen Falha da chave de isolação de bypass aberta 
13 Inp IsoClsd Falha da chave de isolação de entrada fechada 
14 Out IsoClsd Falha da chave de isolação de saída fechada 
15 Byp IsoClsd Falha da chave de isolação de bypass fechada 
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Máscara de falha do inversor 5 [Drv Fault5 Mask] 
Número linear: 563 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a quinta palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Conv AirFlow Falha da pressão do fluxo de ar no conversor. Esta não se aplica a 

inversores de tubo de calor 
1 IsoTxAirFlow Falha do valor da pressão de ar no transformador de isolação. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
2 InvHSnkOvTmp Falha de sobretemperatura do dissipador de calor no inversor. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
3 InvHSnkLoTmp Falha de temperatura baixa do dissipador de calor no inversor. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
4 InvHSnkFbrOp Falha da fibra óptica do dissipador de calor do inversor. Esta não 

se aplica a inversores de tubo de calor 
5 InvHSnk Sens Falha do sensor do dissipador de calor do inversor. Esta não se 

aplica a inversores de tubo de calor 
6 Amb OvTmp Falha de sobretemperatura ambiente** 
7 Amb LoTmp Falha de baixa temperatura ambiente** 
8 Amb FbrOp Falha do cabo de fibra óptica ambiente** 
9 Amb Sens Falha do sensor ambiente** 
10 InvAnaSlfTst Falha do autoteste analógico do inversor 
11 InvFbrOptCfg Falha na configuração da fibra óptica do dissipador de calor do 

inversor 
12 InvA2DSeqErr Falha do erro de sequência A2D do inversor 
13 Inv A2D Conv Falha do conversor analógico em digital do inversor 
14 RecHeartbeat Falha da pulsação do retificador 
15 Idc HECS Con Falha do conector HECS de corrente CC 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de falha do inversor 6 [Drv Fault6 Mask] 
Número linear: 8 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a sexta palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 DAN Comm Falha de comunicação da rede na área do inversor – Aplicação de 

inversor paralelo 
1 Mstr Xfr Err Erro de transferência do mestre – Aplicação do inversor paralelo 
2 PDCapcityLow A capacidade do inversor em paralelo está baixa – Aplicação do 

inversor paralelo 
3 Main VSB A placa de detecção de tensão principal não foi conectada à ACB 
4 Sync VSB A placa de detecção de tensão de bypass não foi conectada à 

ACB  
5 DC Neut VSB A placa de detecção de tensão do neutro e CC não foi conectada 

à ACB 
6 InpLock5min O contator de entrada está travado por 5 minutos (sobrecorrente 

da linha) 
7 InpLockIndef O contator de entrada está travado indefinidamente (sobrecorrente 

da linha e erro PLL) 
8 ProcVarLossF A variável de processo do sensor de processo do cliente foi 

perdida 
9 Capab Limit A corrente do motor excedeu o nível seguro determinado pela 

curva de capacidade 
10 SpAppCrdLoss Falha de perda do cartão de aplicação especial- 
11 AirHiPresreF Falha da pressão de ar alta do painel do conversor 
12 InvOvrVoltSW Falha de sobretensão do inversor de software 
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 



 Descrições do parâmetro 2-109 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de falha do inversor 7 [Drv Fault7 Mask] 
Número linear: 862 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a sétima palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 2U Over Temp Falha de sobretemperatura 2U do dissipador de calor do 

retificador. 
1 2V Over Temp Falha de sobretemperatura 2V do dissipador de calor do 

retificador. 
2 2W Over Temp Falha de sobretemperatura 2W do dissipador de calor do 

retificador. 
3 InvHSOvrTemp Falha de sobretemperatura do dissipador de calor no inversor. 
4 2UAirflwLoss Falha de baixo fluxo de ar 2U para pilha de energia do retificador. 
5 2VAirflwLoss Falha de baixo fluxo de ar 2V para pilha de energia do retificador. 
6 2WAirflwLoss Falha de baixo fluxo de ar 2W para pilha de energia do retificador. 
7 InvAirflwLss Falha de baixo fluxo de ar da pilha de energia do inversor. 
8 TFB2U FbkErr Falha de erro de realimentação TFB 2U para pilha de energia do 

retificador. O inversor parou de receber dados do TFB. 
9 TFB2V FbkErr Falha de erro de realimentação TFB 2V para pilha de energia do 

retificador. O inversor parou de receber dados do TFB. 
10 TFB2W FbkErr Falha de erro de realimentação TFB 2W para pilha de energia do 

retificador. O inversor parou de receber dados do TFB. 
11 InvTFBFbkErr Falha de erro de realimentação TFB do inversor. O inversor parou 

de receber dados do TFB. 
12 2U Temp Sens Falha de erro do sensor de dissipador de calor 2U da pilha de 

energia do retificador 
13 2V Temp Sens Falha de erro do sensor de dissipador de calor 2V da pilha de 

energia do retificador 
14 2W Temp Sens Falha de erro do sensor de dissipador de calor 2W da pilha de 

energia do retificador 
15 InvHSTempSen Falha de erro do sensor do dissipador de calor da pilha de energia 

do inversor 
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7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de falha do inversor 8 [Drv Fault8 Mask] 
Número linear: 878 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a oitava palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 DB OvrTempF A temperatura de exaustão no painel DB excedeu o limite de 

falha. 
1 DB High AmbF A temperatura ambiente no painel DB excedeu o limite de falha. 
2 DB LowAirflwF A velocidade do fluxo de ar no painel DB caiu abaixo do limite de 

falha. 
3 DB TempSensF O sensor de temperatura de exaustão no painel DB está em falha. 
4 DB Amb LossF O sensor de temperatura ambiente no painel DB está em falha. 
5 DBAirflwSenF O sensor de fluxo de ar no painel DB está em falha. 
6 DB TFB LossF A placa de realimentação de temperatura no painel DB está em 

falha. 
7 DBR OvrloadF O resistor DB está sobrecarregado por causa do consumo da 

energia de frenagem sem o período adequado de resfriamento e 
ultrapassou o limite de 1.5. 

8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Drv AppF O conversor não está ajustado adequadamente para a aplicação 

de indústria naval 1. 
 
Máscara de falha do motor 1 [Drv Fault1 Mask] 
Número linear: 561 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a primeira palavra de falha correspondente à proteção do 
motor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha desabilitada. A 
atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Mtr OvrCur Falha de sobrecorrente no motor 
1 Mtr OvrVolt Falha de sobretensão no motor 
2 MtrNeuOvrVol Falha de sobretensão no neutro do motor 
3 Mtr FlxUnbal Falha de desequilíbrio de fluxo do motor 
4 Mtr CurUnbal Falha de desequilíbrio de corrente do motor 
5 Mtr OvrLoad Falha de sobrecarga do motor 
6 Mtr OvrSpeed Falha de excesso de velocidade no motor 
7 Mtr Stall Falha de travamento do motor 
8 Mtr LoadLoss Falha de perda de carga do motor 
9 SynFieldLoss Falha de perda de campo síncrono 
10 MtrSlipRange Falha de escorregamento do motor fora da faixa 
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 



 Descrições do parâmetro 2-111 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de falha do tubo de calor 1 [HeatpipeFlt1Mask] 
Número linear: 549 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a primeira palavra de falha dedicada ao tubo de calor 
correspondente à proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ 
representa uma falha desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR DoubleFan Falha de ambos os ventiladores do reator de linha. 
1 CnvDoubleFan Falha de dois dos ventiladores do conversor. 
2 CMCDoubleFan Falha de ambos os ventiladores do filtro do modo comum. 
3 UV LowAirflw Sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 

energia do inversor U e V detecta baixa pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

4 VW LowAirflw Sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta baixa pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

5 CMCBlckExhst O sensor de pressão de ar diferencial detecta baixa pressão de ar. 
A possível causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão. 

6 UV BlckXhstF O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor U e V detecta alta pressão de ar. As possíveis 
causas podem ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

7 VW BlckXhstF O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta alta pressão de ar. As possíveis 
causas podem ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

8 CMCBlckInlet O sensor de pressão de ar diferencial detecta alta pressão de ar. 
A possível causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

9 LR Fan1Ctctr Falha do ventilador do reator de linha. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

10 CnvFan3Ctctr Falha do ventilador 3 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

11 CnvFan4Ctctr Falha do ventilador 4 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

12 CnvFan5Ctctr Falha do ventilador 5 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

13 CnvFan6Ctctr Falha do ventilador 6 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

14 CnvFan7Ctctr Falha do ventilador 7 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

15 CMCFan9Ctctr Falha do ventilador 9 do filtro de modo comum. Aplicável ao 
inversor sem a opção de redundância de ventilador. 
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7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do inversor 1 [Drv Wrn1 Mask] 
Número linear: 397 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a primeira palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Drv OvrLoad Advertência de sobrecarga do inversor 
1 Mstr UndVolt Ponte mestre sob advertência de tensão 
2 Slv1 UndVolt Ponte escrava 1 sob advertência de tensão 
3 Slv2 UndVolt Ponte escrava 2 sob advertência de tensão 
4 DCLnk OvrCur Advertência de sobrecorrente do inversor CC 
5 Rec OvrVolt Falha de sobretensão no retificador 
6 Line Synch Perda da sincronia da linha 
7 InpCtctr Fbk Perda do status de realimentação do contator de entrada do 

inversor com média tensão presente 
8 Gate PwrSupW Advertência em nível de fonte de alimentação da placa de disparo 
9 Line Loss Perda de média tensão ou perda de frequência de média tensão 
10 RecHSnkOvTmp Advertência de sobretemperatura do dissipador de calor do 

retificador. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
11 RecChB OvTmp Advertência de sobretemperatura do canal B do retificador. Não se 

aplica a inversores de tubo de calor. 
12 BusTransient Advertência de barramento transiente 
13 LineCapRange Valor pu do capacitor do filtro de linha fora da tolerância 

especificada 
14 RAM Batt Low Bateria da RAM fraca 
15 DCLink Range Valor pu do indutor CC fora da tolerância especificada 
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PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de advertência do inversor 2 [Drv Wrn2 Mask] 
Número linear: 647 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a segunda palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RecHSnk Sens Advertência de perda do sensor do dissipador de calor do 

retificador. Não aplicável a TFB3 e mais recentes. 
1 RecChB Sens Advertência de perda do sensor B do canal do retificador. Não 

aplicável a TFB3 e mais recentes. 
2 RecHSnkFbrOp Advertência de fibra óptica do dissipador de calor do retificador. 

Não aplicável a TFB3 e mais recentes. 
3 RecChB FbrOp Advertência da fibra óptica do canal B do retificador. Não aplicável 

a TFB3 e mais recentes. 
4 RecDCCurGain Advertência de ganho de corrente CC do retificador 
5 Rec Gate Pwr Advertência de energia do gate do retificador 
6 RecACCurGain Advertência de ganho de corrente CA do retificador 
7 Stack Depth Advertência de profundidade da pilha** 
8 DataRecrdClr Advertência removida da NVRAM do gravador de dados 
9 DB GatePwrS Advertência da fonte de alimentação do gate de interrupção 

dinâmica  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do inversor 3 [Drv Wrn3 Mask] 
Número linear: 423 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a terceira palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 InpCtctrOpen Advertência do contator de entrada aberto 
1 InpCtctrClsd Advertência do contator de entrada fechado 
2 OutCtctrOpen Advertência do contator de saída aberto 
3 OutCtctrClsd Advertência do contator de saída fechado 
4 BypCtctrOpen Advertência do contator de bypass aberto 
5 BypCtctrClsd Advertência do contator de bypass fechado 
6 Inp IsoOpen Advertência da chave de isolação de entrada aberta no inversor 
7 Out IsoOpen Advertência da chave de isolação de saída aberta no inversor 
8 Byp IsoOpen Advertência da chave de isolação de bypass aberta 
9 Inp IsoClsd Advertência da chave de isolação de entrada fechada 
10 Out IsoClsd Advertência da chave de isolação de saída fechada 
11 Byp IsoClsd Advertência da chave de isolação de bypass fechada 
12 No Out Ctctr Advertência de nenhum contator de saída instalado 
13 InpClose Dly Atraso no fechamento do contator de entrada 
14 AnlgPwrLmLos Advertência de perda do limite de energia analógica 
15 AirHiPresreW Advertência da pressão de ar alta do painel do conversor 

 



 Descrições do parâmetro 2-115 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de advertência do inversor 4 [Drv Wrn4 Mask] 
Número linear: 468 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a quarta palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 ConvFn1Ctctr Advertência do contator do ventilador 1 do conversor. Não se 

aplica a inversores de tubo de calor. 
1 ConvFn2Ctctr Advertência do contator do ventilador 2 do conversor. Não se 

aplica a inversores de tubo de calor. 
2 Iso Fn1Ctctr Advertência do contator do ventilador do transformador de 

isolação 2. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
3 Iso Fn2Ctctr Advertência do contator do ventilador do transformador de 

isolação 2. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
4 Conv AirFlow Advertência do valor de pressão do ar do conversor. Não se aplica 

a inversores de tubo de calor. 
5 Iso AirFlow Advertência do valor da pressão de ar no transformador de 

isolação 
6 Conv FansOn Advertência ON dos ventiladores do conversor. Não se aplica a 

inversores de tubo de calor. 
7 IsoTxFans On Advertência ON dos ventiladores do transformador de isolação 
8 ConvFan1Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 1 

do conversor. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
9 ConvFan2Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 2 

do conversor. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
10 IsoFan1 Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 1 

do transformador de isolação 
11 IsoFan2 Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 2 

do transformador de isolação 
12 Drv Maintain Advertência de manutenção do inversor** 
13 Inv Gate Pwr Advertência de perda de potência do gate do inversor 
14 PFC Disabled Advertência de correção do fator de potência desabilitada 
15 Cable Resis O valor programado da resistência do cabo não combina com o 

valor de resistência do estator determinado por meio de 
autoajuste. 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do inversor 5 [Drv Wrn5 Mask] 
Número linear: 707 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a quinta palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 InvHSnkOvTmp Advertência de sobretemperatura do dissipador de calor no 

inversor 
1 Amb OvTmp Advertência de sobretemperatura ambiente. Não se aplica a 

inversores de tubo de calor. 
2 InvHSnk Sens Advertência do sensor do dissipador de calor do inversor 
3 Amb Sens Advertência do sensor de ambiente. Não se aplica a inversores de 

tubo de calor. 
4 InvHSnkFbrOp Advertência do cabo de fibra óptica do dissipador de calor do 

inversor 
5 Amb FbrOp Advertência de fibra óptica ambiente. Não se aplica a inversores 

de tubo de calor. 
6 Inv OvrVolt Advertência de sobretensão do inversor 
7 InvACCurGain Advertência de ganho de corrente CA do inversor 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 PFC IdcLimit O limite Idc foi alcançado enquanto se compensava o fator de 

potência de entrada 
12 PFC FlxLimit O limite de fluxo foi alcançado enquanto se compensava o fator de 

potência de entrada 
13 ProcVarLossW Foi detectada uma perda de variável de processo 
14 Rec 5Pulse Retificador operando em modo de 5 pulsos 
15 MaxDrvCapab A corrente do motor está limitada ao nível seguro de proteção 

térmica do inversor 
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PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de advertência do inversor 6 [Drv Wrn6 Mask] 
Número linear: 859 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a sexta palavra de advertência correspondente à proteção 
do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 2U LowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar 2U para pilha de energia do 

retificador. 
1 2V LowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar 2V para pilha de energia do 

retificador 
2 2W LowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar 2W para pilha de energia do 

retificador 
3 InvLowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar da pilha de energia do inversor 
4 2UAirflwSens Advertência de perda do sensor de fluxo de ar 2U para pilha de 

energia do retificador 
5 2VAirflwSens Advertência de perda do sensor de fluxo de ar 2V para pilha de 

energia do retificador 
6 2WAirflwSens Advertência de perda do sensor de fluxo de ar 2W para pilha de 

energia do retificador 
7 InvAirflwSen Advertência de perda do sensor de fluxo de ar na pilha de energia 

do inversor 
8 2U TempSensW Advertência de erro do sensor de dissipador de calor 2U da pilha 

de energia do retificador 
9 2V TempSensW Advertência de erro do sensor de dissipador de calor 2V da pilha 

de energia do retificador 
10 2W TempSensW Advertência de erro do sensor de dissipador de calor 2W da pilha 

de energia do retificador 
11 InvTempSensW Advertência de perda do sensor do dissipador de calor do inversor 
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do inversor 7 [Drv Wrn7 Mask] 
Número linear: 860 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a sétima palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 2U High Amb Advertência de alta temperatura ambiente 2U para pilha de 

energia do retificador. 
1 2U Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente 2U para pilha de 

energia do retificador. 
2 2V High Amb Advertência de alta temperatura ambiente 2V para pilha de 

energia do retificador. 
3 2V Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente 2V para pilha de 

energia do retificador. 
4 2W High Amb Advertência de alta temperatura ambiente 2W para pilha de 

energia do retificador. 
5 2W Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente 2W para pilha de 

energia do retificador. 
6 Inv High Amb Advertência de alta temperatura ambiente na pilha de energia do 

inversor. 
7 Inv Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente na pilha de energia do 

inversor. 
8 2U Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente 2U para 

pilha de energia do retificador 
9 2V Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente 2V para 

pilha de energia do retificador 
10 2W Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente 2W para 

pilha de energia do retificador 
11 Inv Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente na pilha 

de energia do inversor 
12 2U OvrTempW Advertência de sobretemperatura 2U do dissipador de calor do 

retificador 
13 2V OvrTempW Advertência de sobretemperatura 2V do dissipador de calor do 

retificador 
14 2W OvrTempW Advertência de sobretemperatura 2W do dissipador de calor do 

retificador 
15 Inv OvrTempW Advertência de sobretemperatura do dissipador de calor no 

inversor 
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PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de advertência do inversor 8 [Drv Wrn8 Mask] 
Número linear: 861 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a oitava palavra de advertência correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LiqCool Leak O líquido de resfriamento está vazando no inversor com 

resfriamento por líquido. 
1 DB Fan Ctctr O status do contator de ventilador DB está OFF, ainda que se 

tenha solicitado que fosse ligado. 
2 DB Fan ON O ventilador DB está ligado, ainda que não seja necessário. 
3 DB High AmbW A temperatura ambiente no painel DB excedeu o limite de 

advertência. 
4 DB DisabledW Testes relacionados a zona morta (DB) são necessários, mas o 

sistema DB está desabilitado, o sistema DB é modificado para 
habilitado, mas o valor do resistor DB é zero, ou o sistema DB já 
está habilitado, mas o valor do resistor DB está modificado para 
zero. 

5 DB Amb Loss O sensor de temperatura ambiente no painel DB está em falha 
enquanto o inversor está funcionando. 

6 DB LowAirflw A velocidade do fluxo de ar no painel DB está abaixo do limite de 
advertência. 

7 DBAirflwSens O sensor de fluxo de ar no painel DB está em falha enquanto o 
inversor está funcionando. 

8 DB OvrTempW A temperatura de exaustão no painel DB excedeu o limite de 
advertência. 

9 DB Temp Sens O sensor de temperatura de exaustão no painel DB está em falha 
enquanto o inversor está funcionando. 

10 DB TFBDataEr O inversor parou de receber dados do TFB no painel DB. 
11 DBR Overload O resistor DB está sobrecarregado por causa do consumo da 

energia de frenagem sem o período adequado de resfriamento e 
ultrapassou o limite de 1.2. 

12 InvOvrVoltSW Sobretensão do inversor de software. 
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 



2-120 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do motor 1 [Mtr Wrn1 Mask] 
Número linear: 565 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a primeira palavra de advertência correspondente à 
proteção do motor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ representa uma 
advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Mtr OvrLoad Advertência de sobrecarga do motor 
1 Mtr CapRange Valor pu do capacitor do filtro do motor fora da tolerância 

especificada 
2 Mtr LoadLoss Advertência de perda de carga do motor 
3 Mtr OvrVolt Advertência de sobretensão do motor 
4 MtrSlipRange Advertência de escorregamento do motor fora da faixa 
5 Byp OvrVolt Advertência de sobretensão do bypass 
6 Byp UndrVolt Advertência de subtensão do bypass 
7 Byp Unbal Advertência de desequilíbrio de tensão do bypass 
8 Byp Phs Seq Advertência da sequência de fase do bypass 
9 SyncXferFail Transferência síncrona falhou 
10 Desync Delay Advertência de atraso da assincronia 
11 Encoder Loss Advertência de perda do encoder 
12 Encoder Dir A direção do encoder está travada àquela anterior ao 

desbalanceamento de fase do encoder 
13 EncdrPhALoss Advertência de perda de fase A do encoder 
14 No Encoder Advertência de nenhum encoder instalado 
15 EncdrPhBLoss Advertência de perda de fase B do encoder 

 
 



 Descrições do parâmetro 2-121 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de falha da tensão de comando [Ctrl Pwr FltMask] 
Número linear: 104 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras de falha para os diversos componentes usados na proteção 
do sistema de tensão de comando alimentando o inversor. As seguintes falhas podem ser 
mascaradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 ACDC#1DCFail Perda de potência CC de 56 V para o conversor CC/CC #1 
1 ACDC#2DCFail Perda de potência CC de 56 V para o conversor CC/CC #2 
2 ACDC#3DCFail Perda de potência CC de 56 V para o conversor CC/CC #3 
3 ACDC#4DCFail Perda de potência CC de 56 V para o conversor CC/CC #4 
4 Ctrl56V Loss Perda de controle CC de 56 V para o conversor CC/CC 
5 IGDPS56VLoss Perda de controle CC de 56 V para IGDPS 
6 Ctrl5V Loss Perda de 5 V não redundantes para DPM 
7 Ctrl15V Loss Perda de 15 V não redundantes para ACB 
8 HECS PwrLoss Perda de tensão de comando para conectores HECS 
9 Ctrl PwrLoss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
10 ACDC#1ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#1 
11 ACDC#2ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#2 
12 ACDC#3ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#3 
13 ACDC#4ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#4 
14 UPS Fault Falha de UPS 
15 Isol24V Loss Perda de 24 VCA isolados de fonte de alimentação 

 



2-122 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência da tensão de comando [Ctrl Pwr WrnMask] 
Número linear: 105 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras de advertência para os diversos componentes usados na 
proteção do sistema de tensão de comando alimentando o inversor. As seguintes advertências 
podem ser mascaradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 ACDC#1 Redn Advertência de falha do módulo de alimentação redundante 

CA/CC#1 
1 ACDC#2 Redn Advertência de falha do módulo de alimentação redundante 

CA/CC#1 
2 ACDC#3 Redn Advertência de falha do módulo de alimentação redundante 

CA/CC#1 
3 ACDC#4 Redn Advertência de falha do módulo de alimentação redundante 

CA/CC#1 
4 ACDC#1ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#1 
5 ACDC#2ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#2 
6 ACDC#3ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#3 
7 ACDC#4ACFail Perda de 120 VCA de energia para a fonte de alimentação 

CA/CC#4 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando  
9 UPS onBypass UPS funcionando em bypass 
10 UPS on Batt UPS funcionando com bateria 
11 UPS Batt Low Bateria do UPS fraca 
12 UPS Failed UPS tem uma falha interna 
13 XIO Pwr Loss XIO Power Loss 
14 Ctrl5V Redn Perda de 5 V redundantes 
15 Não usado  

 



 Descrições do parâmetro 2-123 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de advertência do tubo de calor 1 [HeatpipeWrn1Mask] 
Número linear: 545 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras para a primeira palavra de advertência dedicada ao tubo de 
calor correspondente à proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; 
um ‘0’ representa uma advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR Fan1Ctctr Advertência de status do contator do ventilador 1 do reator de 

linha. 
1 LR Fan2Ctctr Advertência de status do contator do ventilador 2 do reator de 

linha. 
2 CnvFan3Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 3 do conversor. 
3 CnvFan4Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 4 do conversor. 
4 CnvFan5Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 5 do conversor. 
5 CnvFan6Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 6 do conversor. 
6 CnvFan7Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 7 do conversor. 
7 CnvFan8Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 8 do conversor. 
8 CMCFan9Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 9 do filtro de modo 

comum. 
9 CMCFn10Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 10 do filtro de 

modo comum. 
10 Fan Data Clr Advertência removida dos dados do ventilador retentivo 
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 



2-124 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do tubo de calor 2 [HeatpipeWrn2Mask] 
Número linear: 546 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras para a segunda palavra de advertência dedicada ao tubo de 
calor correspondente à proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; 
um ‘0’ representa uma advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR Fan1 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 1 do reator de linha. 

Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

1 LR Fan2 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 2 do reator de linha. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

2 Cnv Fan3 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 3 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

3 Cnv Fan4 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 4 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

4 Cnv Fan5 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 5 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

5 Cnv Fan6 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 6 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

6 Cnv Fan7 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 7 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

7 Cnv Fan8 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 8 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

8 CMC Fan9 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 9 do filtro de modo 
comum. Status fechado do contator do ventilador, ainda que o 
ventilador não devesse estar funcionando. 

9 CMCFan10 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 10 do filtro de modo 
comum. Status fechado do contator do ventilador, ainda que o 
ventilador não devesse estar funcionando. 

10 UV LowAirflw Advertência de bloqueio do fluxo de ar na entrada. Sensor de 
pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de energia do 
inversor U e V detecta baixa pressão de ar. 

11 VW LowAirflw Advertência de bloqueio do fluxo de ar na entrada. Sensor de 
pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de energia do 
inversor V e W detecta baixa pressão de ar. 

12 CMCBlckInltW Advertência de bloqueio do fluxo de ar na entrada. O sensor de 
pressão de ar diferencial detecta alta pressão de ar. 

13 CMCBlckXhstW Advertência de bloqueio do fluxo de ar na exaustão. O sensor de 
pressão de ar diferencial detecta baixa pressão de ar. 

14 UV BlckXhstW O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor U e V detecta alta pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

15 VW BlckXhstW O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta alta pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

 



 Descrições do parâmetro 2-125 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de falha do modelo térmico [ThermalM FltMask] 
Número linear: 863 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a palavra de falha do modelo térmico correspondente à 
proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ representa uma falha 
desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 JunctnTempF Falha de sobretemperatura da junção SGCT do retificador. 
1 Cnv Air Loss Falha de fluxo de ar insuficiente na seção do conversor** 
2 TFB Loss Falha de erro de realimentação da placa de realimentação de 

temperatura. O inversor parou de receber dados do TFB. 
3 Não usado  
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 



2-126 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de advertência do modelo térmico [ThermalM WrnMask] 
Número linear: 501 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a palavra de advertência do modelo térmico 
correspondente à proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência habilitada; um ‘0’ 
representa uma advertência desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 JunctnTempW Advertência de sobretemperatura na junção dos tiristores 

comutados por gate simétrico 
1 Low AirFlow Advertência de fluxo de ar insuficiente na seção do conversor** 
2 High Ambient Advertência de alta temperatura ambiente na seção do conversor. 
3 TFB Data Err Falha de erro de realimentação da placa de realimentação de 

temperatura. O inversor parou de receber dados do TFB. 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Máscara de perda de DPI [DPI Loss Mask] 
Número linear: 175 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras para detectar a perda de adaptadores DPI individuais. O 
valor-padrão para este parâmetro habilita uma falha de classe 2 para uma perda de adaptador. A 
mudança do bit correspondente para 0 modificará a resposta do inversor para uma condição de 
advertência. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter1Loss Perda do Adaptador 1 
1 Adapter2Loss Perda do Adaptador 2 
2 Adapter3Loss Perda do Adaptador 3 
3 Adapter4Loss Perda do Adaptador 4 
4 Adapter5Loss Perda do Adaptador 5 
5 Adapter6Loss Perda do Adaptador 6 
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 



 Descrições do parâmetro 2-127 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de falha com resfriamento por líquido [Liq Cool Mask] 
Número linear: 703 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro representa as falhas que podem ser mascaradas no inversor PowerFlex de carcaça 
C. Elas são tipicamente mascaradas somente em uma condição de falha do sensor, em oposição a 
uma verdadeira falha. As seguintes falhas podem ser mascaradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Não usado  
1 ExtCool Loss Perda de resfriamento externo (falha do trocador de calor) 
2 CoolTemp Low Temperatura baixa do líquido de resfriamento 
3 CoolTempHigh Temperatura alta do líquido de resfriamento 
4 Não usado  
5 CoolLevelLow Nível baixo do líquido de resfriamento 
6 CabTempHigh Alta temperatura do painel 
7 Pump/Fan Pwr Bomba e ventilador desligados 
8 DC Link Flow DC Link Flow  
9 TempFbk Loss Realimentação de temperatura de perda de líquido de 

resfriamento 
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 



2-128 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 

Máscara de falha do diagnóstico do dispositivo [DvcDiag Flt Mask] 
Número linear: 420 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as máscaras para as falhas de diagnóstico do dispositivo (SCR e SGCT). 
Um número um representa falha habilitada, um zero representa falha desabilitada. A definição dos 
bits é a seguinte: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RecOffLnOpen Retificador SCR – Diagnóstico, detecção de circuito aberto (antes 

do funcionamento) 
1 RecOffLnShrt Retificador SCR – Diagnóstico, detecção de curto-circuito (antes 

do funcionamento) 
2 RecOnLnOpen Retificador SCR – Funcionando, detecção de circuito aberto 
3 RecOnLnShrt Retificador SCR – Funcionando, detecção de curto-circuito 
4 Rec Gating Retificador PWM – Diagnóstico, perda de fibra óptica no gate 

(antes de funcionar) 
5 Rec Diag Fbk Retificador PWM – Diagnóstico, perda de fibra óptica na 

realimentação (antes de funcionar) 
6 Rec Offline Retificador PWM – Diagnóstico, perda da fonte de 

alimentação/curto do cátodo do gate (antes de funcionar) 
7 Rec Online Retificador PWM – Gate funcionando/curto do cátodo, perda da 

fonte de alimentação ou fibra óptica 
8 Inv Gating Inversor – Diagnóstico, perda de fibra óptica no gate (antes de 

funcionar)  
9 Inv Diag Fbk Inversor – Diagnóstico, perda de fibra óptica na realimentação 

(antes de funcionar) 
10 Inv Offline Inversor – Diagnóstico, perda da fonte de alimentação/curto do 

cátodo do gate (antes de funcionar) 
11 Inv Online Inversor – Gate funcionando/curto do cátodo, perda da fonte de 

alimentação ou fibra óptica 
12 DB Gating Frenagem dinâmica – Diagnóstico, perda de fibra óptica no gate 

(antes de funcionar) 
13 DB Diag Fbk Frenagem dinâmica – Diagnóstico, perda de fibra óptica na 

realimentação (antes de funcionar) 
14 DB Offline Frenagem dinâmica – Diagnóstico, perda da fonte de 

alimentação/curto do cátodo do gate (antes de funcionar) 
15 DB Online Frenagem dinâmica – Gate funcionando/curto do cátodo, perda da 

fonte de alimentação ou fibra óptica 
 



 Descrições do parâmetro 2-129 
 

PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO ALARME 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Máscara de advertência de inversor paralelo [PD Wrn Mask] 
Número linear: 759 
Valor padrão:  1111111111111111 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a máscara para a palavra de advertência do inversor paralelo 
correspondente à proteção do inversor. Um número ‘1’ representa uma falha habilitada; um ‘0’ 
representa uma falha desabilitada. A atribuição de bit é: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Hub Comm Wrn Perda de comunicação do hub (CLP) 
1 Duplcte Mstr Somente meste-mestre duplicado 
2 DcInd Mstr Escravo recusado, deve ser mestre-escravo 
3 Slv RfsdMstr Escravo recusou Mestre – apenas mestre 
4 InvldMstrReq Solicitação mestre inválida – somente escravo 
5 Xfer Disable Transferência desabilitada apenas no mestre 
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Slave 0 Comm Perda de comunicação de escravo 0 DAN – Somente mestre 
9 Slave 1 Comm Perda de comunicação de escravo 1 DAN – Somente mestre 
10 Slave 2 Comm Perda de comunicação de escravo 2 DAN – Somente mestre 
11 Slave 3 Comm Perda de comunicação de escravo 3 DAN – Somente mestre 
12 Slave 4 Comm Perda de comunicação de escravo 4 DAN – Somente mestre 
13 Slave 5 Comm Perda de comunicação de escravo 5 DAN – Somente mestre 
14 Slave 6 Comm Perda de comunicação de escravo 6 DAN – Somente mestre 
15 Slave 7 Comm Perda de comunicação de escravo 7 DAN – Somente mestre 

 



2-130 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE ALARMES 

Parâmetros dos alarmes 
 
Falha XIO padrão [Stnd XIO Fault] 
Número linear: 433 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra aquelas entradas na placa XIO padrão que foram configuradas como falhas 
(classe 1 ou classe 2). Um número ‘1’ representa uma falha ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input Protn1 Falha de proteção de entrada 1 
1 TxReacOvrTmp Transformador de isolação/falha de sobretemperatura no reator de 

linha 
2 DCLinkOvrTmp Indutor CC/falha de sobretemperatura do filtro de modo comum 
3 Motor Protn Falha de proteção do motor 
4 Input Protn2 Falha de proteção de entrada 2 
5 Aux Protn Falha de proteção auxiliar 
6 Não usado  
7 Não usado  

 
Advertência XIO padrão [Stnd XIO Warning] 
Número linear: 434 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra aquelas entradas na placa XIO padrão que foram configuradas como 
advertências. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input Protn1 Advertência de proteção de entrada 1 
1 TxReacOvrTmp Transformador de isolação/advertência de sobretemperatura no 

reator de linha 
2 DCLinkOvrTmp Indutor CC/advertência de sobretemperatura do filtro de modo 

comum 
3 Motor Protn Advertência de proteção do motor 
4 Input Protn2 Advertência de proteção de entrada 2 
5 Aux Protn Advertência de proteção auxiliar 
6 Não usado  
7 Não usado  

 



 Descrições do parâmetro 2-131 
 

PARÂMETROS DE ALARMES 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Falha externa XIO [External Fault] 
Número linear: 372 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra aquelas entradas na placa XIO opcional que foram configuradas como falhas 
(classe 1 ou classe 2). Um número ‘1’ indica uma falha ativa na placa. Há um total de 16 falhas 
externas desde Externa1 até Externa16. O usuário pode modificar o texto associado a cada falha. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 External1 Falha externa 1 
1 External2 Falha externa 2 
2 External3 Falha externa 3 
3 External4 Falha externa 4 
4 External5 Falha externa 5 
5 External6 Falha externa 6 
6 External7 Falha externa 7 
7 External8 Falha externa 8 
8 External9 Falha externa 9 
9 External10 Falha externa 10 
10 External11 Falha externa 11 
11 External12 Falha externa 12 
12 External13 Falha externa 13 
13 External14 Falha externa 14 
14 External15 Falha externa 15 
15 External16 Falha externa 16 

 
Advertência externa [External Warning] 
Número linear: 429 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra aquelas entradas na placa XIO opcional que foram configuradas como 
advertências. Um número ‘1’ indica uma advertência ativa na placa. Há um total de 16 advertências 
externas, desde Externa1 até Externa16. O usuário pode modificar o texto associado a cada 
advertência. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 External1 Advertência externa 1 
1 External2 Advertência externa 2 
2 External3 Advertência externa 3 
3 External4 Advertência externa 4 
4 External5 Advertência externa 5 
5 External6 Advertência externa 6 
6 External7 Advertência externa 7 
7 External8 Advertência externa 8 
8 External9 Advertência externa 9 
9 External10 Advertência externa 10 
10 External11 Advertência externa 11 
11 External12 Advertência externa 12 
12 External13 Advertência externa 13 
13 External14 Advertência externa 14 
14 External15 Advertência externa 15 
15 External16 Advertência externa 16 
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Palavra de falha do inversor 1 [Drive Fault1] 
Número linear: 279 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da primeira palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Line OvrCur Sobrecorrente na linha 
1 DCLnkOvrCur Falha de sobrecorrente do inversor CC 
2 Gnd OvrCur Falha de sobrecorrente na falta à terra 
3 RNeut OvrCur Falha de sobrecorrente no resistor do neutro 
4 Line OvrVolt Sobretensão de linha 
5 RecOvrVoltHW Falha de sobretensão no retificador de hardware  
6 LineNeuOvVol Falha de sobretensão linha para neutro 
7 LineHarmonic Falha harmônica da linha 
8 MstrVolUnBal Desequilíbrio de tensão da linha na ponte mestre 
9 Slv1VolUnBal Desequilíbrio de tensão de linha na ponte escrava 1 
10 Slv2VolUnBal Desequilíbrio de tensão de linha na ponte escrava 2 
11 MstrCurUnBal Desequilíbrio de corrente da linha na ponte mestre 
12 Slv1CurUnBal Desequilíbrio de corrente de linha na ponte escrava 1 
13 Slv2CurUnBal Desequilíbrio de corrente de linha na ponte escrava 2 
14 Slv1 Phasing Falha de fase na ponte escrava 1 
15 Slv2 Phasing Falha de fase na ponte escrava 2 

 
Palavra de falha do inversor 2 [Drive Fault2] 
Número linear: 280 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da segunda palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RecAnaSlfTst Falha do autoteste analógico do retificador 
1 RecFbrOptCfg Falha de configuração do cabo de fibra óptica do retificador 
2 Gate PwrSupF Falha em nível de fonte de alimentação da placa de disparo 
3 Rec A2D Conv Falha do conversor analógico em digital do retificador 
4 InvHeartbeat Falha de pulsação do inversor 
5 RecA2DSeqErr Falha de erro da sequência analógica em digital do retificador 
6 RecOvrVoltSW Falha de sobretensão no retificador de software 
7 RecOVTimeOut Falha de tempo-limite de sobretensão no retificador 
8 LineCap Fail Falha do capacitor de linha 
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Palavra de falha do inversor 3 [Drive Fault3] 
Número linear: 281 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da terceira palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Drv OvrLoad Falha de sobrecarga do inversor 
1 RNeutOvrLoad Falha de sobretensão na linha neutro para terra 
2 RecHSnkOvTmp Falha de sobretemperatura no dissipador de calor do retificador 
3 RecHSnkLoTmp Falha de baixa temperatura no dissipador de calor do retificador 
4 RecHSnkFbrOp Cabo de fibra óptica do dissipador de calor do retificador 
5 RecHSnk Sens Falha de desconexão do sensor do dissipador de calor do 

retificador 
6 RecChB OvTmp Falha de sobretemperatura do canal B do retificador 
7 RecChB LoTmp Falha de baixa temperatura do canal B do retificador 
8 RecChB FbrOp Cabo de fibra óptica do canal B do dissipador de calor do 

retificador 
9 RecChB Sens Falha de desconexão do sensor B do canal do retificador 
10 Dvc AK/Snubb Falha no amortecedor ou entre o ânodo e o cátodo do 

equipamento 
11 Current Sens Falha no sensor de corrente 
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Palavra de falha do inversor 4 [Drive Fault4] 
Número linear: 370 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da quarta palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Inv OvrVolt Falha de sobretensão do inversor 
1 Drv Out Open Falha do contator de saída aberto do inversor 
2 SyncXferFail Falha de transferência síncrona 
3 Encoder Loss Falha de perda do encoder 
4 MV Sys Test Falha do teste do sistema de média tensão 
5 MV Gate Test Falha do teste do gate de média tensão 
6 InpCtctrOpen Falha do contator de entrada aberto 
7 OutCtctrOpen Falha do contator de saída aberto 
8 BypCtctrOpen Falha do contator de bypass aberto 
9 No Out Ctctr Sem falha do contator de saída 
10 Inp IsoOpen Falha da chave de isolação de entrada aberta 
11 Out IsoOpen Falha da chave de isolação de saída aberta 
12 Byp IsoOpen Falha da chave de isolação de bypass aberta 
13 Inp IsoClsd Falha da chave de isolação de entrada fechada 
14 Out IsoClsd Falha da chave de isolação de saída fechada 
15 Byp IsoClsd Falha da chave de isolação de bypass fechada 
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Palavra de falha do inversor 5 [Drive Fault5] 
Número linear: 371 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da quinta palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Conv AirFlow Falha da pressão do fluxo de ar no conversor. Esta não se aplica a 

inversores de tubo de calor 
1 IsoTxAirFlow Falha do valor da pressão de ar no transformador de isolação. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
2 InvHSnkOvTmp Falha de sobretemperatura do dissipador de calor no inversor. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
3 InvHSnkLoTmp Falha de temperatura baixa do dissipador de calor no inversor. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
4 InvHSnkFbrOp Falha do cabo da fibra óptica do dissipador de calor do inversor. 

Esta não se aplica a inversores de tubo de calor 
5 InvHSnk Sens Falha do sensor do dissipador de calor do inversor. Esta não se 

aplica a inversores de tubo de calor 
6 Amb OvTmp Falha de sobretemperatura ambiente** 
7 Amb LoTmp Falha de baixa temperatura ambiente** 
8 Amb FbrOp Falha do cabo de fibra óptica ambiente** 
9 Amb Sens Falha do sensor ambiente** 
10 InvAnaSlfTst Falha do autoteste analógico do inversor 
11 InvFbrOptCfg Falha no cabo da fibra óptica do dissipador de calor do inversor 
12 InvA2DSeqErr Falha do erro de sequência A2D do inversor 
13 Inv A2D Conv Falha do conversor analógico em digital do inversor 
14 RecHeartbeat Falha da pulsação do retificador 
15 Idc HECS Con Falha do conector HECS de corrente CC 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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PARÂMETROS DE ALARMES 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Palavra de falha do inversor 6 [Drive Fault6] 
Número linear: 9 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da sexta palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 DAN Comm Falha de comunicação da rede na área do inversor – Aplicação de 

inversor paralelo 
1 Mstr Xfr Err Erro na transferência de mestre 
2 PDCapcityLow A capacidade do inversor em paralelo está baixa 
3 Main VSB A placa de detecção de tensão principal não foi conectada à ACB 
4 Sync VSB A placa de detecção de tensão de bypass não foi conectada à 

ACB 
5 DC Neut VSB A placa de detecção de tensão do neutro e CC não foi conectada 

à ACB 
6 InpLock5min O contator de entrada está travado por 5 minutos (sobrecorrente 

da linha em inversores de 18 pulsos) 
7 InpLockIndef O contator de entrada está travado indefinidamente (sobrecorrente 

da linha e erro PLL em inversores de 18 pulsos) 
8 ProcVar Loss A variável de processo do sensor de processo do cliente foi 

perdida 
9 Capab Limit A corrente do motor excedeu o nível seguro determinado pela 

curva de capacidade 
10 SpAppCrdLoss Falha de perda do cartão de aplicação especial 
11 AirHiPresreF Falha da pressão de ar alta do painel do conversor 
12 InvOvrVoltSW Falha de sobretensão do inversor de software 
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Palavra de falha do inversor 7 [Drive Fault7] 
Número linear: 858 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra de falha é dedicada às novas placas de realimentação de temperatura (TFB 
3a geração). As TFBs antigas podem fornecer somente a medida da temperatura do dissipador de 
calor, enquanto as placas de 3a geração são capazes de medir a temperatura do dissipador de calor, 
a temperatura ambiente, a velocidade do fluxo de ar e a tensão da fonte de alimentação do gate. 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da sétima palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 2U Over Temp Falha de sobretemperatura 2U do dissipador de calor do 

retificador. 
1 2V Over Temp Falha de sobretemperatura 2V do dissipador de calor do 

retificador. 
2 2W Over Temp Falha de sobretemperatura 2W do dissipador de calor do 

retificador. 
3 InvHSOvrTemp Falha de sobretemperatura do dissipador de calor no inversor. 
4 2UAirflwLoss Falha de baixo fluxo de ar 2U para pilha de energia do retificador. 
5 2VAirflwLoss Falha de baixo fluxo de ar 2V para pilha de energia do retificador. 
6 2WAirflwLoss Falha de baixo fluxo de ar 2W para pilha de energia do retificador. 
7 InvAirflwLss Falha de baixo fluxo de ar da pilha de energia do inversor. 
8 TFB2U FbkErr Falha de erro de realimentação TFB 2U para pilha de energia do 

retificador. O inversor parou de receber dados do TFB. 
9 TFB2V FbkErr Falha de erro de realimentação TFB 2V para pilha de energia do 

retificador. O inversor parou de receber dados do TFB. 
10 TFB2W FbkErr Falha de erro de realimentação TFB 2W para pilha de energia do 

retificador. O inversor parou de receber dados do TFB. 
11 InvTFBFbkErr Falha de erro de realimentação TFB do inversor. O inversor parou 

de receber dados do TFB. 
12 2U Temp Sens Falha de erro do sensor de dissipador de calor 2U da pilha de 

energia do retificador 
13 2V Temp Sens Falha de erro do sensor de dissipador de calor 2V da pilha de 

energia do retificador 
14 2W Temp Sens Falha de erro do sensor de dissipador de calor 2W da pilha de 

energia do retificador 
15 InvHSTempSen Falha de erro do sensor do dissipador de calor da pilha de energia 

do inversor 
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Palavra de falha do inversor 8 [Drive Fault8] 
Número linear: 877 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da oitava palavra de falha correspondente à proteção do 
inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa uma falha 
ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 DB OvrTempF A temperatura de exaustão no painel DB excedeu o limite de falha. 
1 DB High AmbF A temperatura ambiente no painel DB excedeu o limite de falha. 
2 DB LowAirflwF A velocidade do fluxo de ar no painel DB caiu abaixo do limite de 

falha. 
3 DB TempSensF O sensor de temperatura de exaustão no painel DB está em falha. 
4 DB Amb LossF O sensor de temperatura ambiente no painel DB está em falha. 
5 DBAirflwSenF O sensor de fluxo de ar no painel DB está em falha. 
6 DB TFB LossF A placa de realimentação de temperatura no painel DB está em 

falha. 
7 DBR OvrloadF O resistor DB está sobrecarregado por causa do consumo da 

energia de frenagem sem o período adequado de resfriamento e 
ultrapassou o limite de 1.5. 

8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Drv AppF O conversor não está ajustado adequadamente para a aplicação 

de indústria naval 1. 
 
Palavra de falha do motor 1 [Motor Fault1] 
Número linear: 369 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da primeira palavra de falha correspondente à detecção da 
falha no lado do motor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa 
uma falha ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Mtr OvrCur Falha de sobrecorrente no motor 
1 Mtr OvrVolt Falha de sobretensão no motor 
2 MtrNeuOvrVol Falha do contator de saída do inversor 
3 Mtr FlxUnbal Falha de desequilíbrio de fluxo do motor 
4 Mtr CurUnbal Falha de desequilíbrio de corrente do motor 
5 Mtr OvrLoad Falha de sobrecarga no motor 
6 Mtr OvrSpeed Sobrevelocidade do motor 
7 Mtr Stall Falha de travamento do motor 
8 Mtr LoadLoss Falha de perda de carga do motor 
9 SynFieldLoss Falha de perda de campo síncrono 
10 MtrSlipRange Falha de escorregamento do motor fora da faixa 
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Palavra de advertência do inversor 1 [Drive Warning1] 
Número linear: 282 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da primeira palavra de advertência correspondente à 
detecção de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Drv OvrLoad Advertência de sobrecarga do inversor 
1 Mstr UndVolt Ponte mestre sob advertência de tensão 
2 Slv1 UndVolt Ponte escrava 1 sob advertência de tensão 
3 Slv2 UndVolt Ponte escrava 2 sob advertência de tensão 
4 DCLnk OvrCur Advertência de sobrecorrente do inversor CC 
5 Rec OvrVolt Advertência de sobretensão do retificador 
6 Line Synch Advertência de sincronização da linha 
7 InpCtctr Fbk Perda do status de realimentação do contator de entrada do 

inversor com média tensão presente 
8 Gate PwrSupW Advertência em nível de fonte de alimentação da placa de disparo 
9 Line Loss Perda de média tensão ou perda de frequência de média tensão 
10 RecHSnkOvTmp Advertência de sobretemperatura do dissipador de calor do 

retificador. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
11 RecChB OvTmp Advertência de baixa temperatura do dissipador de calor do 

retificador. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
12 BusTransient Proteção transiente de barramento  
13 LineCapRange Valor pu do capacitor do filtro de linha fora da tolerância 

especificada 
14 RAM Batt Low Advertência de bateria da RAM fraca 
15 DCLink Range Valor pu do indutor CC fora da tolerância especificada 
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PARÂMETROS DE ALARMES 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Palavra de advertência do inversor 2 [Drive Warning2] 
Número linear: 646 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da segunda palavra de advertência correspondente à 
detecção de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 RecHSnk Sens Advertência de perda do sensor do dissipador de calor do 

retificador. Não aplicável a TFB3 e mais recentes. 
1 RecChB Sens Advertência de perda do sensor B do canal do retificador. Não 

aplicável a TFB3 e mais recentes. 
2 RecHSnkFbrOp Advertência de perda da fibra óptica do dissipador de calor do 

retificador. Não aplicável a TFB3 e mais recentes. 
3 RecChB FbrOp Advertência de perda da fibra óptica do canal B do retificador. Não 

aplicável a TFB3 e mais recentes. 
4 RecDCCurGain Advertência de ganho de corrente CC do retificador 
5 Rec Gate Pwr Advertência de energia do gate do retificador 
6 RecACCurGain Advertência de ganho de corrente CA do retificador 
7 Stack Depth Advertência de profundidade da pilha** 
8 DataRecrdClr Advertência removida da NVRAM do gravador de dados 
9 DB GatePwrS Advertência da fonte de alimentação do gate de interrupção 

dinâmica  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Palavra de advertência do inversor 3 [Drive Warning3] 
Número linear: 374 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da terceira palavra de advertência correspondente à 
detecção de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 InpCtctrOpen Advertência do contator de entrada aberto 
1 InpCtctrClsd Advertência do contator de entrada fechado 
2 OutCtctrOpen Advertência do contator de saída aberto 
3 OutCtctrClsd Advertência do contator de saída fechado 
4 BypCtctrOpen Advertência do contator de bypass aberto 
5 BypCtctrClsd Advertência do contator de bypass fechado 
6 Inp IsoOpen Advertência da chave de isolação de entrada aberta 
7 Out IsoOpen Advertência da chave de isolação de saída aberta 
8 Byp IsoOpen Advertência da chave de isolação de bypass aberta 
9 Inp IsoClsd Advertência da chave de isolação de entrada fechada 
10 Out IsoClsd Advertência da chave de isolação de saída fechada 
11 Byp IsoClsd Advertência da chave de isolação de bypass fechada 
12 No Out Ctctr Advertência de ausência do contator de saída 
13 InpClose Dly Advertência de atraso no fechamento do contator de entrada 
14 AnlgPwrLmLos Advertência de perda do limite de energia analógica 
15 AirHiPresreW Advertência da pressão de ar alta do painel do conversor 
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Palavra de advertência do inversor 4 [Drive Warning4] 
Número linear: 467 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da quarta palavra de advertência correspondente à detecção 
de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 ConvFn1Ctctr Advertência do contator do ventilador 1 do conversor. Não se 

aplica a inversores de tubo de calor. 
1 ConvFn2Ctctr Advertência do contator do ventilador 2 do conversor. Não se 

aplica a inversores de tubo de calor. 
2 Iso Fn1Ctctr Advertência do contator do ventilador do transformador de 

isolação 2. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
3 Iso Fn2Ctctr Advertência do contator do ventilador do transformador de 

isolação 2. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
4 Conv AirFlow Advertência do valor de pressão do ar do conversor. Não se aplica 

a inversores de tubo de calor. 
5 Iso AirFlow Advertência do valor da pressão de ar no transformador de 

isolação 
6 Conv FansOn Advertência ON dos ventiladores do conversor. Não se aplica a 

inversores de tubo de calor. 
7 IsoTxFans On Advertência ON dos ventiladores do transformador de isolação 
8 ConvFan1Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 1 

do conversor. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
9 ConvFan2Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 2 

do conversor. Não se aplica a inversores de tubo de calor. 
10 IsoFan1 Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 1 

do transformador de isolação 
11 IsoFan2 Loss Advertência de perda da realimentação do contator do ventilador 2 

do transformador de isolação 
12 Drv Maintain Advertência de manutenção do inversor** 
13 Inv Gate Pwr Advertência de perda de potência do gate do inversor 
14 PFC Disabled Advertência de correção do fator de potência desabilitada 
15 Cable Resis O valor programado da resistência do cabo não combina com o 

valor de resistência do estator determinado por meio de 
autoajuste. 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Palavra de advertência do inversor 5 [Drive Warning5] 
Número linear: 706 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da quinta palavra de advertência correspondente à detecção 
de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 InvHSnkOvTmp Advertência de sobretemperatura do dissipador de calor no 

inversor 
1 Amb OvTmp Advertência de sobretemperatura ambiente. Não se aplica a 

inversores de tubo de calor. 
2 InvHSnk Sens Advertência do sensor do dissipador de calor do inversor 
3 Amb Sens Advertência do sensor de ambiente. Não se aplica a inversores de 

tubo de calor. 
4 InvHSnkFbrOp Advertência do cabo de fibra óptica do dissipador de calor do 

inversor 
5 Amb FbrOp Advertência de fibra óptica ambiente. Não se aplica a inversores 

de tubo de calor. 
6 Inv OvrVolt Advertência de sobretensão do inversor 
7 InvACCurGain Advertência de ganho de corrente CA do inversor 
8 AIn1 Cal Err Entre em contato com a fábrica para disponibilidade 
9 AIn2 Cal Err Entre em contato com a fábrica para disponibilidade 
10 AIn3 Cal Err Entre em contato com a fábrica para disponibilidade 
11 PFC IdcLimit O limite Idc foi alcançado enquanto se compensava o fator de 

potência de entrada 
12 PFC FlxLimit O limite de fluxo foi alcançado enquanto se compensava o fator de 

potência de entrada 
13 ProcVar Loss Foi detectada uma perda de variável de processo 
14 Rec 5Pulse Retificador operando em modo de 5 pulsos 
15 MaxDrvCapab A corrente do motor está limitada ao nível seguro de proteção 

térmica do inversor 
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Palavra de advertência do inversor 6 [Drive Warning6] 
Número linear: 855 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da sexta palavra de advertência correspondente à detecção 
de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 2U LowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar 2U para pilha de energia do 

retificador. 
1 2V LowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar 2V para pilha de energia do 

retificador 
2 2W LowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar 2W para pilha de energia do 

retificador 
3 InvLowAirflw Advertência de baixo fluxo de ar da pilha de energia do inversor 
4 2UAirflwSens Advertência de perda do sensor de fluxo de ar 2U para pilha de 

energia do retificador 
5 2VAirflwSens Advertência de perda do sensor de fluxo de ar 2V para pilha de 

energia do retificador 
6 2WAirflwSens Advertência de perda do sensor de fluxo de ar 2W para pilha de 

energia do retificador 
7 InvAirflwSen Advertência de perda do sensor de fluxo de ar na pilha de energia 

do inversor 
8 2U TempSensW Advertência de erro do sensor de dissipador de calor 2U da pilha 

de energia do retificador 
9 2V TempSensW Advertência de erro do sensor de dissipador de calor 2V da pilha 

de energia do retificador 
10 2W TempSensW Advertência de erro do sensor de dissipador de calor 2W da pilha 

de energia do retificador 
11 InvTempSensW Advertência de perda do sensor do dissipador de calor do inversor 
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Palavra de advertência do inversor 7 [Drive Warning7] 
Número linear: 856 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra de advertência é associada ao novo projeto TFB3 (Placa de realimentação de 
temperatura de 3a geração) e não é aplicável às TFBs antigas. Este parâmetro exibe a atribuição de 
bit da sétima palavra de advertência correspondente à detecção de falha no inversor. Um número ‘1’ 
representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 2U High Amb Advertência de alta temperatura ambiente 2U para pilha de 

energia do retificador. 
1 2U Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente 2U para pilha de 

energia do retificador. 
2 2V High Amb Advertência de alta temperatura ambiente 2V para pilha de 

energia do retificador. 
3 2V Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente 2V para pilha de 

energia do retificador. 
4 2W High Amb Advertência de alta temperatura ambiente 2W para pilha de 

energia do retificador. 
5 2W Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente 2W para pilha de 

energia do retificador. 
6 Inv High Amb Advertência de alta temperatura ambiente na pilha de energia do 

inversor. 
7 Inv Low Amb Advertência de baixa temperatura ambiente na pilha de energia do 

inversor. 
8 2U Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente 2U para 

pilha de energia do retificador 
9 2V Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente 2V para 

pilha de energia do retificador 
10 2W Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente 2W para 

pilha de energia do retificador 
11 Inv Amb Loss Advertência de perda do sensor de temperatura ambiente na pilha 

de energia do inversor 
12 2U OvrTempW Advertência de sobretemperatura 2U do dissipador de calor do 

retificador 
13 2V OvrTempW Advertência de sobretemperatura 2V do dissipador de calor do 

retificador 
14 2W OvrTempW Advertência de sobretemperatura 2W do dissipador de calor do 

retificador 
15 Inv OvrTempW Advertência de sobretemperatura do dissipador de calor no 

inversor 
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Palavra de advertência do inversor 8 [Drive Warning8] 
Número linear: 857 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da oitava palavra de advertência correspondente à detecção 
de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LiqCool Leak O líquido de resfriamento está vazando no inversor com 

resfriamento por líquido. 
1 DB Fan Ctctr O status do contator de ventilador DB está OFF, ainda que se 

tenha solicitado que fosse ligado. 
2 DB Fan ON O ventilador DB está ligado, ainda que não seja necessário. 
3 DB High AmbW A temperatura ambiente no painel DB excedeu o limite de 

advertência. 
4 DB DisabledW Testes relacionados a zona morta (DB) são necessários, mas o 

sistema DB está desabilitado, o sistema DB é modificado para 
habilitado, mas o valor do resistor DB é zero, ou o sistema DB já 
está habilitado, mas o valor do resistor DB está modificado para 
zero. 

5 DB Amb Loss O sensor de temperatura ambiente no painel DB está em falha 
enquanto o inversor está funcionando. 

6 DB LowAirflw A velocidade do fluxo de ar no painel DB está abaixo do limite de 
advertência. 

7 DBAirflwSens O sensor de fluxo de ar no painel DB está em falha enquanto o 
inversor está funcionando. 

8 DB OvrTempW A temperatura de exaustão no painel DB excedeu o limite de 
advertência. 

9 DB Temp Sens O sensor de temperatura de exaustão no painel DB está em falha 
enquanto o inversor está funcionando. 

10 DB TFBDataEr O inversor parou de receber dados do TFB no painel DB. 
11 DBR Overload O resistor DB está sobrecarregado por causa do consumo da 

energia de frenagem sem o período adequado de resfriamento e 
ultrapassou o limite de 1.2. 

12 InvOvrVoltSW Sobretensão do inversor de software. 
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Palavra de advertência do motor 1 [Motor Warning1] 
Número linear: 373 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da primeira palavra de advertência correspondente à 
detecção da falha no lado do motor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Mtr OvrLoad Advertência de sobrecarga do motor 
1 Mtr CapRange Advertência de capacitor do motor fora da faixa 
2 Mtr LoadLoss Advertência de perda de carga do motor 
3 Mtr OvrVolt Advertência de sobretensão do motor 
4 Não usado  
5 Byp OvrVolt Advertência de sobretensão do contator de bypass 
6 Byp UndrVolt Advertência de subtensão do contator de bypass 
7 Byp Unbal Advertência de desequilíbrio do contator de bypass 
8 Byp Phs Seq Advertência da sequência de fase do contator de bypass 
9 SyncXferFail Advertência de transferência síncrona 
10 Desync Delay Advertência de atraso da assincronia 
11 Encoder Loss Advertência de perda do encoder 
12 Encoder Dir A direção do encoder está travada àquela anterior ao 

desbalanceamento de fase do encoder 
13 EncdrPhALoss Advertência de perda de fase A do encoder 
14 No Encoder Advertência de nenhum encoder instalado 
15 EncdrPhBLoss Advertência de perda de fase B do encoder 

 
Flag de advertência do inversor paralelo [PD Warning] 
Número linear: 758 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit no flag de advertência de inversores paralelos. Um 
número ‘1’ representa uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Hub Comm Wrn Perda de comunicação do hub (CLP) 
1 Duplcte Mstr Somente meste-mestre duplicado 
2 DcInd Mstr Escravo recusado, deve ser mestre-escravo 
3 Slv RfsdMstr Escravo recusou Mestre – apenas mestre 
4 InvldMstrReq Solicitação mestre inválida – somente escravo 
5 Xfer Disable Transferência desabilitada apenas no mestre 
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Slave 0 Comm Perda de comunicação de escravo 0 DAN – Somente mestre 
9 Slave 1 Comm Perda de comunicação de escravo 1 DAN – Somente mestre 
10 Slave 2 Comm Perda de comunicação de escravo 2 DAN – Somente mestre 
11 Slave 3 Comm Perda de comunicação de escravo 3 DAN – Somente mestre 
12 Slave 4 Comm Perda de comunicação de escravo 4 DAN – Somente mestre 
13 Slave 5 Comm Perda de comunicação de escravo 5 DAN – Somente mestre 
14 Slave 6 Comm Perda de comunicação de escravo 6 DAN – Somente mestre 
15 Slave 7 Comm Perda de comunicação de escravo 7 DAN – Somente mestre 
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Falha da tensão de comando [Ctrl Pwr Fault] 
Número linear: 287 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica qual dos diversos componentes usados na proteção do sistema de tensão de 
comando alimentando o inversor está com falha. Um número ‘1’ indica uma falha ativa.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 ACDC#1DCFail Falha de perda de saída CC de 56 V CA/CC #1 
1 ACDC#2DCFail Falha de perda de saída CC de 56 V CA/CC #2 
2 ACDC#3DCFail Falha de perda de saída CC de 56 V CA/CC #3 
3 ACDC#4DCFail Falha de perda de saída CC de 56 V CA/CC #4 
4 Ctrl56V Loss Perda de 56 V de tensão de comando 
5 IGDPS56VLoss Falha de perda de IGDPS de 56 V 
6 Ctrl5V Loss Perda de 5 V não redundantes para DPM 
7 Ctrl15V Loss Perda de 15 V não redundantes para ACB 
8 HECS PwrLoss Perda de potência do conector HECS 
9 Ctrl PwrLoss Perda de 120 VCA de potência para CA/CC 
10 ACDC#1ACFail Falha de perda de 120 VCA CA/CC#1 
11 ACDC#2ACFail Falha de perda de 120 VCA CA/CC#2 
12 ACDC#3ACFail Falha de perda de 120 VCA CA/CC#3 
13 ACDC#4ACFail Falha de perda de 120 VCA CA/CC#4 
14 UPS Fault UPS com falha 
15 Isol24V Loss Perda de 24 V do isolador 

 
Advertência de tensão de comando [Ctrl Pwr Warning] 
Número linear: 288 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica quais dos diversos componentes usados na proteção do sistema de tensão de 
comando alimentando o inversor estão emitindo uma advertência. Um número ‘1’ indica uma 
advertência ativa.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 ACDC#1 Redn Perda da fonte de alimentação CA/CC#1 redundante 
1 ACDC#2 Redn Perda da fonte de alimentação CA/CC#2 redundante 
2 ACDC#3 Redn Perda da fonte de alimentação CA/CC#3 redundante 
3 ACDC#4 Redn Perda da fonte de alimentação CA/CC#4 redundante 
4 ACDC#1ACFail Perda de 120 VCA para a fonte de alimentação CA/CC#1 
5 ACDC#2ACFail Perda de 120 VCA para a fonte de alimentação CA/CC#2 
6 ACDC#3ACFail Perda de 120 VCA para a fonte de alimentação CA/CC#3 
7 ACDC#4ACFail Perda de 120 VCA para a fonte de alimentação CA/CC#4 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando para a fonte de 

alimentação CA/CC# 
9 UPS onBypass UPS funcionando em bypass 
10 UPS on Batt UPS funcionando com bateria 
11 UPS Batt Low Bateria do UPS fraca 
12 UPS Failed UPS tem uma falha interna 
13 XIO Pwr Loss XIO Power Loss 
14 Ctrl5V Redn Perda de 5 V redundantes para DPM 
15 Não usado  
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Falha de perda de DPI [DPI Loss Fault] 
Número linear: 93 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica a falha de perda de adaptador DPI. DPI é uma rede de comunicação de 
mudança de estado e, se essa ligação for perdida por causa de uma mensagem que não foi recebida 
no tempo determinado, a falha associada ocorrerá. Um número ‘1’ representa uma falha ativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 1 Falha de perda do Adaptador 1 
1 Adapter 2 Falha de perda do Adaptador 2 
2 Adapter 3 Falha de perda do Adaptador 3 
3 Adapter 4 Falha de perda do Adaptador 4 
4 Adapter 5 Falha de perda do Adaptador 5 
5 Adapter 6 Falha de perda do Adaptador 6 
6 Ref CmdLossF Falha de perda de comando de referência 
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Advertência de perda de adaptador [DPI Loss Warning] 
Número linear: 148 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica a advertência de perda de adaptador DPI. DPI é uma rede de 
comunicação de mudança de estado e, se essa ligação for perdida por causa de uma mensagem 
que não foi recebida no tempo determinado, a advertência associada ocorrerá. Um número ‘1’ 
representa uma advertência ativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter1Loss Advertência de perda do Adaptador 1 
1 Adapter2Loss Advertência de perda do Adaptador 2 
2 Adapter3Loss Advertência de perda do Adaptador 3 
3 Adapter4Loss Advertência de perda do Adaptador 4 
4 Adapter5Loss Advertência de perda do Adaptador 5 
5 Adapter6Loss Advertência de perda do Adaptador 6 
6 Ref CmdLossW Advertência de perda de comando de referência 
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Perda do adaptador XIO [XIO Adaptr Loss] 
Número linear: 596 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica a perda do adaptador XIO. Há 6 possíveis slots XIO, do Slot 1 até Slot 6. Um 
número ‘1’ significa que o adaptador foi perdido, ‘0’ significa que o adaptador ainda está ativo se 
instalado no inversor.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 XIO Card #1 Perda da placa XIO conectada ao Slot #1 
1 XIO Card #2 Perda da placa XIO conectada ao Slot #2 
2 XIO Card #3 Perda da placa XIO conectada ao Slot #3 
3 XIO Card #4 Perda da placa XIO conectada ao Slot #4 
4 XIO Card #5 Perda da placa XIO conectada ao Slot #5 
5 XIO Card #6 Perda da placa XIO conectada ao Slot #6 
6 Não usado  
7 Não usado  

 
Palavra de advertência do tubo de calor 1 [HeatpipeWarning1] 
Número linear: 492 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra de alarme é dedicada aos inversores de tubo de calor. Este parâmetro mostra a 
atribuição de bit na palavra de advertência do tubo de calor 1. Um número ‘1’ representa uma 
advertência ativa, como a seguir: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR Fan1Ctctr Advertência de status do contator do ventilador 1 do reator de 

linha. 
1 LR Fan2Ctctr Advertência de status do contator do ventilador 2 do reator de 

linha. 
2 CnvFan3Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 3 do conversor. 
3 CnvFan4Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 4 do conversor. 
4 CnvFan5Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 5 do conversor. 
5 CnvFan6Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 6 do conversor. 
6 CnvFan7Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 7 do conversor. 
7 CnvFan8Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 8 do conversor. 
8 CMCFan9Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 9 do filtro de modo 

comum. 
9 CMCFn10Ctctr Advertência do status do contator do ventilador 10 do filtro de 

modo comum. 
10 Fan Data Clr Advertência removida dos dados do ventilador retentivo 
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Palavra de advertência do tubo de calor 2 [HeatpipeWarning2] 
Número linear: 495 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra de alarme é dedicada aos inversores de tubo de calor. Este parâmetro mostra a 
atribuição de bit na palavra de advertência do tubo de calor 2. Um número ‘1’ representa uma 
advertência ativa, como a seguir: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR Fan1 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 1 do reator de linha. 

Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

1 LR Fan2 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 2 do reator de linha. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

2 Cnv Fan3 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 3 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

3 Cnv Fan4 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 4 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

4 Cnv Fan5 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 5 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

5 Cnv Fan6 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 6 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

6 Cnv Fan7 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 7 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

7 Cnv Fan8 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 8 do conversor. 
Status fechado do contator do ventilador, ainda que o ventilador 
não devesse estar funcionando. 

8 CMC Fan9 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 9 do filtro de modo 
comum. Status fechado do contator do ventilador, ainda que o 
ventilador não devesse estar funcionando. 

9 CMCFan10 Aux Advertência auxiliar do contator do ventilador 10 do filtro de modo 
comum. Status fechado do contator do ventilador, ainda que o 
ventilador não devesse estar funcionando. 

10 UV BlckInlet Sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor U e V detecta baixa pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

11 VW BlckInlet Sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta baixa pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

12 CMCBlckInltW O sensor de pressão de ar diferencial detecta alta pressão de ar. 
A possível causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

13 CMCBlckXhstW O sensor de pressão de ar diferencial detecta baixa pressão de ar. 
A possível causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão. 

14 UV BlckXhstW O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor U e V detecta alta pressão de ar. As possíveis 
causas podem ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

15 VW BlckXhstW O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta alta pressão de ar. As possíveis 
causas podem ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

 



2-150 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE ALARMES 

Palavra de falha do tubo de calor 1 [Heatpipe Fault1] 
Número linear: 498 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta palavra de falha é dedicada aos inversores de tubo de calor. Este parâmetro mostra a atribuição 
de bit na palavra de falha do tubo de calor 1. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um 
número ‘1’ representa uma falha ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR DoubleFan Falha de ambos os ventiladores do reator de linha. 
1 CnvDoubleFan Falha de dois dos ventiladores do conversor. 
2 CMCDoubleFan Falha de ambos os ventiladores do filtro do modo comum. 
3 UV LowAirflw Sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 

energia do inversor U e V detecta baixa pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

4 VW LowAirflw Sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta baixa pressão de ar. A possível 
causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

5 CMCBlckExhst O sensor de pressão de ar diferencial detecta baixa pressão de ar. 
A possível causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão. 

6 UV BlckXhstF O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor U e V detecta alta pressão de ar. As possíveis 
causas podem ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

7 VW BlckXhstF O sensor de pressão do ar diferencial localizado entre as pilhas de 
energia do inversor V e W detecta alta pressão de ar. As possíveis 
causas podem ser o bloqueio do fluxo de ar de exaustão ou 
dissipadores de calor sujos. 

8 CMCBlckInlet O sensor de pressão de ar diferencial detecta alta pressão de ar. 
A possível causa pode ser o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 

9 LR Fan1Ctctr Falha do ventilador do reator de linha. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

10 CnvFan3Ctctr Falha do ventilador 3 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

11 CnvFan4Ctctr Falha do ventilador 4 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

12 CnvFan5Ctctr Falha do ventilador 5 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

13 CnvFan6Ctctr Falha do ventilador 6 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

14 CnvFan7Ctctr Falha do ventilador 7 do conversor. Aplicável ao inversor sem a 
opção de redundância de ventilador. 

15 CMCFan9Ctctr Falha do ventilador 9 do filtro de modo comum. Aplicável ao 
inversor sem a opção de redundância de ventilador. 
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Palavra de falha do modelo térmico [ThermalModel Flt] 
Número linear: 527 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da palavra de falha do modelo térmico correspondente à 
detecção de falha no inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ 
representa uma falha ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 JunctnTempF Falha de sobretemperatura da junção SGCT do retificador. 
1 Cnv Air Loss Falha de fluxo de ar insuficiente na seção do conversor** 
2 TFB Loss Falha de erro de realimentação da placa de realimentação de 

temperatura. O inversor parou de receber dados do TFB. 
3 Não usado  
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Advertência do modelo térmico [ThermalModel Wrn] 
Número linear: 528 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit da palavra de advertência do modelo térmico 
correspondente à detecção de falha no inversor. Um número ‘1’ representa uma falha ativa, como 
segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 JunctnTempW Advertência de sobretemperatura na junção dos tiristores 

comutados por gate simétrico. 
1 Low AirFlow Advertência de fluxo de ar insuficiente na seção do conversor** 
2 High Ambient Advertência de alta temperatura ambiente na seção do conversor 
3 TFB Data Err Advertência de erro de realimentação da placa de realimentação 

de temperatura. O inversor parou de receber dados do TFB 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Falha externa do CLP [Ext Fault PLC] 
Número linear: 650 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as entradas externas vindo do CLP. O parâmetro Seleção de falha externa 
permite que o usuário escolha se as falhas vêm da placa XIO ou de um CLP ou de uma combinação 
das 2 fontes. Estas foram configuradas como falhas (Classe 1 ou Classe 2). Um número ‘1’ indica 
uma falha ativa na placa ou CLP. Há um total de 16 falhas externas desde Externa1 até Externa16. O 
usuário pode modificar o texto associado a cada falha. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 External1 Falha externa 1 
1 External2 Falha externa 2 
2 External3 Falha externa 3 
3 External4 Falha externa 4 
4 External5 Falha externa 5 
5 External6 Falha externa 6 
6 External7 Falha externa 7  
7 External8 Falha externa 8 
8 External9 Falha externa 9 
9 External10 Falha externa 10 
10 External11 Falha externa 11 
11 External12 Falha externa 12 
12 External13 Falha externa 13 
13 External14 Falha externa 14 
14 External15 Falha externa 15 
15 External16 Falha externa 16 

 
Falha do sistema de resfriamento por líquido [Liquid Cool Flt] 
Número linear: 358 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro indica as falhas associadas com o sistema de resfriamento por líquido em inversores 
com carcaça C. Um número ‘1’ representa uma falha ativa do sistema de resfriamento por líquido. As 
seguintes falhas podem ser exibidas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 PressureLoss Perda da pressão do sistema (não mascarável) 
1 ExtCool Loss Perda de resfriamento externo (problema do trocador de calor) 
2 CoolTemp Low Temperatura baixa do líquido de resfriamento 
3 CoolTempHigh Temperatura alta do líquido de resfriamento 
4 Conduct Hi Alta condutividade no líquido de resfriamento (não mascarável) 
5 CoolLevelLow Nível baixo do líquido de resfriamento 
6 CabTempHigh Alta temperatura do painel 
7 Pump/Fan Pwr Bomba e ventilador desligados 
8 DC Link Flow DC Link Flow  
9 TempFbk Loss Realimentação de temperatura de perda de líquido de 

resfriamento 
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Advertência do sistema de resfriamento por líquido [Liquid Cool Wrn] 
Número linear: 359 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro indica as advertências associadas com o sistema de resfriamento por líquido em 
inversores com carcaça C. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa do sistema de 
resfriamento por líquido. As seguintes advertências são mostradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Pump Failed Pump Failure 
1 HxFan Failed Falha do ventilador do trocador de calor 
2 CoolTemp Low Advertência de temperatura baixa do líquido de resfriamento 
3 CoolTempHigh Advertência de temperatura alta do líquido de resfriamento 
4 ConductHigh Alta condutividade no líquido de resfriamento (não mascarável) 
5 CoolLevelLow Advertência de nível baixo do líquido de resfriamento 
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 TempFbk Loss Perda de realimentação de temperatura do líquido de resfriamento 
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Parâmetros de proteção do inversor 
 
Desarme de sobrecorrente do indutor CC [DCLnk OvrCur Trp] 
Número linear: 169 
Valor padrão:  1.75 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a corrente do indutor cc deve exceder antes que uma falha de 
sobrecorrente do indutor cc seja indicada. 
 
Atraso de sobrecorrente do indutor CC [DCLnk OvrCur Dly] 
Número linear: 170 
Valor padrão:  10 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  100 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a corrente do indutor cc deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobrecorrente do indutor cc seja indicada. 
 
Desarme de sobrecorrente da linha [Line OvrCur Trp] 
Número linear: 161 
Valor padrão:  1.75 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a corrente da linha deve exceder antes que uma falha de 
sobrecorrente da linha seja indicada. Para inversores de 18 pulsos, o desarme de sobrecorrente 
prevenirá que o contator de entrada se feche por cinco minutos. Dependendo da severidade do 
desarme de sobrecorrente da linha, o contator pode ser travado indefinidamente. Isso é feito para 
prevenir danos ao transformador de entrada. 
 
Atraso de sobrecorrente da linha [Line OvrCur Dly] 
Número linear: 162 
Valor padrão:  10 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  100 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a corrente da linha deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobrecorrente da linha seja indicada. 
 
Desarme de sobretensão da linha [Line OvrVolt Trp] 
Número linear: 165 
Valor padrão:  1.20 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  2.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a tensão da linha deve exceder antes que uma falha de 
sobretensão da linha seja indicada. 
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Atraso de sobretensão da linha [Line OvrVolt Dly] 
Número linear: 166 
Valor padrão:  100 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  1000 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão da linha deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobretensão da linha seja indicada. 
 
Desarme de sobretensão do retificador [Rec OvrVolt Trp] 
Número linear: 173 
Valor padrão:  1.50 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  2.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a tensão da entrada do retificador deve exceder antes que 
uma falha de sobretensão do retificador seja indicada. O esquema de proteção foi realizado em 
hardware em ACB.  
 
Atraso de sobretensão do retificador [Rec OvrVolt Dly] 
Número linear: 174 
Valor padrão:  10 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  100 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão do retificador deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobretensão do retificador seja indicada. 
 
Desarme de sobretensão do inversor [Inv OvrVolt Trp] 
Número linear: 193 
Valor padrão:  1.50 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  2.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a tensão da saída do inversor deve exceder antes que uma 
falha de sobretensão do inversor seja indicada. O esquema de proteção foi realizado em hardware 
em ACB. 
 
Atraso de sobretensão do inversor [Inv OvrVolt Dly] 
Número linear: 194 
Valor padrão:  10 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  100 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão do inversor deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobretensão do inversor seja indicada. 
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Desarme de desequilíbrio da tensão de linha [LineVoltUnbalTrp] 
Número linear: 271 
Valor padrão:  0.05 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível do desequilíbrio na tensão de linha que causará a indicação de 
uma falha de desequilíbrio da tensão de linha.  
 
Atraso do desequilíbrio da tensão de linha [LineVoltUnbalDly] 
Número linear: 272 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que o desequilíbrio na tensão de linha deve permanecer acima do 
nível de desarme antes que uma falha de desequilíbrio da tensão de linha seja indicada. 
 
Desarme do desequilíbrio da corrente de linha [Line CurUnbalTrp] 
Número linear: 108 
Valor padrão:  0.05 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível do desequilíbrio na corrente de linha que causará uma falha de 
desequilíbrio da corrente de linha.  
 
Atraso do desequilíbrio da corrente de linha [Line CurUnbalDly] 
Número linear: 109 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que o desequilíbrio na corrente de linha deve permanecer acima 
do nível de desarme antes que uma falha de desequilíbrio da corrente de linha seja indicada. 
 
Desarme de subtensão de linha [Line UndVolt Lvl] 
Número linear: 167 
Valor padrão:  0.85 pu 
Valor mínimo:  0.40 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível abaixo do qual a tensão da linha deve cair antes que uma 
advertência de perda da linha ou de UV mestre seja indicada. 
 



 Descrições do parâmetro 2-157 
 

PARÂMETROS DE PROTEÇÃO DO INVERSOR 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Atraso de subtensão de linha [Line UndVolt Dly] 
Número linear: 168 
Valor padrão:  17 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  100 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão de linha deve permanecer abaixo do nível de 
desarme antes que uma condição de subtensão da linha seja detectada. 
 
Advertência de sobrecarga do inversor [Drv OvrLoad Wrn] 
Número linear: 270 
Valor padrão:  0.50  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica quando o inversor irá emitir uma advertência de sobrecarga. 
 
Ciclo térmico do inversor [Drv Thermal Cyc] 
Número linear: 772 
Valor padrão:  600.0 s 
Valor mínimo:  0.0 s 
Valor máximo:  6000.0 s 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ciclo de trabalho de sobrecarga para o inversor. É definido como o 
intervalo de tempo após o qual o inversor pode estar sujeito à sua capacidade de sobrecarga 
máxima sem exceder as classificações térmicas. O valor-padrão é de 600 segundos (10 minutos), o 
que significa que o inversor é projetado para lidar com 1 minuto de sobrecarga a cada 10 minutos. 
Entretanto, para misturadores Banbury e outras aplicações pesadas, o ciclo de sobrecarga pode ser 
de menos de 10 minutos.  
 
Desarme de sobrecarga do inversor [Drv OvrLoad Trp] 
Número linear: 163 
Valor padrão:  1.03 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a corrente máxima do indutor cc operacional no inversor que causará um 
desarme do inversor por uma falha de sobrecarga do inversor após um intervalo de tempo 
especificado pelo parâmetro Drv OvrLoad Dly (164). 
 
Atraso de sobrecarga do inversor [Drv OvrLoad Dly] 
Número linear: 164 
Valor padrão:  60.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  600.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo durante o qual o inversor operará no nível de desarme de 
sobrecarga Drv OvrLoad Trp (163) antes que uma falha de sobrecarga seja indicada. 
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Sobrecarga mínima do inversor [Drv OvrLoad Min] 
Número linear: 269 
Valor padrão:  0.95 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo por unidade da corrente do indutor cc que é visto como 
uma condição de sobrecarga. Quando o inversor funciona com um valor menor que o ajuste do 
parâmetro, o algoritmo de sobrecarga não é ativado. 
 
Desarme de tensão neutra da linha [LineNeutVoltTrp] 
Número linear: 587 
Valor padrão:  0.20 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a tensão neutro para terra da linha deve exceder antes que 
uma falha de sobretensão neutra da linha seja indicada. 
 
Atraso da tensão neutra da linha [LineNeutVoltDly] 
Número linear: 588 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão neutro para terra da linha deve permanecer acima 
do nível de desarme antes que uma falha de sobretensão neutra da linha seja indicada. 
 
Desarme de sobrecorrente de falta à terra [Gnd OvrCur Trp] 
Número linear: 171 
Valor padrão:  0.50 A 
Valor mínimo:  0.05 A 
Valor máximo:  10.00 A 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que o sinal da corrente de falta à terra deve exceder antes que 
uma sobrecorrente de falta à terra seja indicada. 
 
Atraso de sobrecorrente de falta à terra [Gnd OvrCur Dly] 
Número linear: 172 
Valor padrão:  0.1 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo durante o qual o sinal da corrente de falta à terra deve 
permanecer acima do nível de desarme antes que uma sobrecorrente de falta à terra seja indicada. 
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Desarme de tensão harmônica [Harmonic VoltTrp] 
Número linear: 675 
Valor padrão:  0.15 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o nível de desarme para a falha de tensão harmônica. É tipicamente usado 
durante o comissionamento para detectar se há tal quantidade de ressonância no sistema com a 
5a harmônica que a distorção de tensão possa afetar a operação do inversor. Este parâmetro não 
deve ser modificado a partir do valor-padrão, e se uma falha ocorrer, os harmônicos do sistema 
precisam ser endereçados e/ou o inversor pode precisar ser reajustado. 
 
Atraso da tensão harmônico [Harmonic VoltDly] 
Número linear: 676 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o atraso para o desarme da tensão harmônica. 
 
Desarme de sobrecarga do resistor neutro [RNeut OvrLoadTrp] 
Número linear: 774 
Valor padrão:  5.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro, em conjunção com Atraso de sobrecarga do resistor neutro (775), é usado para 
definir a constante de aquecimento interno, que é usada para decidir o nível de sobrecarga do 
resistor neutro.  
 
OBSERVAÇÃO: Não modifique os valores-padrão sem consultar o suporte técnico MV. 
 
Atraso de sobrecarga do resistor neutro [RNeut OvrLoadDly] 
Número linear: 775 
Valor padrão:  2.50 s 
Valor mínimo:  0.00 s 
Valor máximo:  655.35 s 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro, em conjunção com Desarme de sobrecarga do resistor neutro (774), é usado para 
definir a constante de aquecimento interno, que é usada para decidir o nível de sobrecarga do 
resistor neutro.  
 
OBSERVAÇÃO: Não modifique os valores-padrão sem consultar o suporte técnico MV. 
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Desarme de sobrecorrente do resistor neutro [RNeut OvrCurTrp] 
Número linear: 776 
Valor padrão:  10.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Isso especifica o nível de desarme de corrente do resistor neutro acima do qual o inversor disparará 
uma falha de sobrecorrente.  
 
OBSERVAÇÃO: Não modifique os valores-padrão sem consultar o suporte técnico MV. 
 
Atraso de desarme de sobrecorrente neutra R [RNeut OvrCurDly] 
Número linear: 777 
Valor padrão:  0.010 s 
Valor mínimo:  0.000 s 
Valor máximo:  65.535 s 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Isso especifica o intervalo de tempo durante o qual a corrente do resistor neutro permanece acima do 
desarme para disparar uma falha de sobrecorrente.  
 
OBSERVAÇÃO: Não modifique os valores-padrão sem consultar o suporte técnico MV. 
 
Fator de desarme de transiente de barramento [BusTransTrpFac] 
Número linear: 673 
Valor padrão:  2.75 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  100.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro habilita e define a função de transiente de barramento no inversor PF7000. Um valor 
de 2.75 é o valor-padrão para habilitar e detectar transientes de barramento para a maioria dos 
locais. Defina este parâmetro para o valor máximo para desligar esta função. 
 
Atraso de transiente de barramento [BusTransient Dly] 
Número linear: 674 
Valor padrão:  2  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  100  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este valor define o atraso no algoritmo do transiente de barramento. As unidades deste parâmetro 
são uma função da taxa de amostra de 4 kHz, ou 250 us por unidade. Normalmente, não é 
modificado do valor-padrão de 2. 
 
Desarme mínimo de transiente de barramento [BusTrans MinTrp] 
Número linear: 677 
Valor padrão:  0.30 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo para que a função de transiente de barramento seja 
habilitada. 
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Fator de corrente CC de transiente de barramento [BusTrans IdcFac] 
Número linear: 678 
Valor padrão:  0.50 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  10.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o fator de corrente CC de transiente de barramento no algoritmo de proteção 
de transiente. Normalmente. não deve ser modificado do valor-padrão de 0.5. 
 
Tempo mínimo de rotação em vazio [Min Freewhl Time] 
Número linear: 679 
Valor padrão:  0.016 s  
Valor mínimo:  0.000 s  
Valor máximo:  1.000 s  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Esta é a menor quantidade de tempo que o inversor rodará em vazio antes que o controle comece a 
procurar o final dos transientes. Foi definido para 1 ciclo a 60 Hz (16 ms), que deve ser suficiente 
para que a maioria dos transientes relacionados à comutação capacitiva sejam amortecidos. 
 
Desarme de perda de linha [Line Loss Trip] 
Número linear: 698 
Valor padrão:  8.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  40.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o desvio máximo na frequência de entrada instantânea a partir da 
frequência média, que pode ser considerada como uma condição de perda de linha. Para determinar 
uma condição de perda de linha, o inversor procura uma mudança repentina na frequência de linha 
medida em conjunção com uma perda de magnitude de tensão. Quando a diferença entre a Line 
Frequency (657) e a Master Line Freq (334) é maior que este parâmetro, o inversor detecta uma 
Perda de linha e desliga. 
 
Atraso do diagnóstico do dispositivo retificador [Rec Dvc Diag Dly] 
Número linear: 266 
Valor padrão:  2  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  6  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é adicionado para ajudar a evitar desarme por transientes nas falhas de diagnóstico 
do equipamento retificador. O atraso permite que o inversor ignore uma falha detectada pelo número 
de ciclos de linha (retificadores SCR) ou o número de disparos de ponte consecutivos (retificadores 
PWM) configurados por este parâmetro. O ajuste-padrão para esse parâmetro é 2, e não deve ser 
modificado a menos que a fábrica ordene seu aumento. 
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Atraso do diagnóstico do dispositivo inversor [Inv Dvc Diag Dly] 
Número linear: 268 
Valor padrão:  2  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  6  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é uma função adicionada para ajudar a evitar desarme por transientes nas falhas de 
diagnóstico do equipamento inversor. O atraso permite que o inversor ignore uma falha detectada 
pelo número de disparos de ponte consecutivos configurados por este parâmetro. O ajuste-padrão 
para esse parâmetro é 2, e não deve ser modificado a menos que a fábrica ordene seu aumento 
 
Advertência de temperatura do dissipador de calor do retificador [RecHSink TempWrn] 
Número linear: 112 
Valor padrão:  53 C 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  100 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível no qual o inversor emitirá uma advertência de sobretemperatura do 
dissipador de calor do retificador. Isso não se aplica a inversores de tubo de calor. Para inversores 
de tubo de calor, consulte a variável HeatSinkTemp Wrn (892) 
 
Desarme de temperatura do dissipador de calor do retificador [RecHSink TempTrp] 
Número linear: 111 
Valor padrão:  55 C 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  100 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível no qual o inversor desarmará por uma falha de sobretemperatura 
do dissipador de calor do retificador. Isso não se aplica a inversores de tubo de calor. Para 
inversores de tubo de calor, consulte a variável HeatSinkTemp Trp (893) 
 
Advertência de temperatura do dissipador de calor do inversor [InvHSink TempWrn] 
Número linear: 316 
Valor padrão:  61 C 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  100 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível no qual o inversor emitirá uma advertência de sobretemperatura do 
dissipador de calor do inversor. Isso não se aplica a inversores de tubo de calor. 
 
Desarme de temperatura do dissipador de calor do inversor [InvHSink TempTrp] 
Número linear: 315 
Valor padrão:  64 C 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  100 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível no qual o inversor desarmará por uma falha de sobretemperatura 
do dissipador de calor do inversor. Isso não se aplica a inversores de tubo de calor. 
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Valor nominal da pressão de ar no transformador de isolação [IsoTxPressureNom] 
Número linear: 656 
Valor padrão:  3.6 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível da tensão nominal (operacional) para o sensor de pressão de ar na 
seção do transformador de isolação. Este parâmetro opera com a mesma funcionalidade do sensor 
de pressão do conversor. Este recurso está disponível quando está ajustado o bit 0 das 
HardwareOptions2 (274). 
 
Advertência da pressão do ar no transformador de isolação [IsoTxPressureWrn] 
Número linear: 655 
Valor padrão:  3.0 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível da advertência para o sensor de pressão de ar na seção do 
transformador de isolação. Este recurso está disponível quando está ajustado o bit 0 das 
HardwareOptions2 (274). 
 
Desarme da pressão do ar no transformador de isolação [IsoTxPressureTrp] 
Número linear: 654 
Valor padrão:  2.5 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível de desarme para o sensor de pressão de ar na seção do 
transformador de isolação. Este recurso está disponível quando está ajustado o bit 0 das 
HardwareOptions2 (274). 
 
Valor nominal da pressão de ar na seção do conversor [Air Pressure Nom] 
Número linear: 317 
Valor padrão:  3.6 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor nominal do sensor de pressão do conversor e indica um fluxo de ar 
normal no inversor. 
 
Advertência de baixa pressão de ar no conversor [AirLoPresure Wrn] 
Número linear: 320 
Valor padrão:  3.0 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível ao qual o valor de pressão do conversor deve diminuir antes que 
uma advertência seja indicada. A perda de pressão é tipicamente associada com um fluxo de ar 
reduzido por causa de um bloqueio do filtro de ar. 
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Desarme de baixa pressão de ar no conversor [AirLoPresure Trp] 
Número linear: 319 
Valor padrão:  2.5 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível ao qual o valor de pressão do conversor deve diminuir antes que 
uma falha seja indicada. Tal condição indica ou um filtro de ar bloqueado ou uma perda de operação 
de um ventilador. 
 
Desarme da fonte de alimentação do gate [Gate PwrSup Trip] 
Número linear: 406 
Valor padrão:  17.5 V 
Valor mínimo:  10.0 V 
Valor máximo:  30.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível ao qual a tensão da fonte de alimentação do gate deve cair antes 
que uma falha de GatePwrSup V Low seja indicada. 
 
Advertência da fonte de alimentação do gate [Gate PwrSup Warn] 
Número linear: 407 
Valor padrão:  19.0 V 
Valor mínimo:  10.0 V 
Valor máximo:  30.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível ao qual a tensão da fonte de alimentação do gate deve cair antes 
que uma advertência de GatePwrSup V Low seja indicada. 
 
Desarme do fluxo de ar do conversor [Conv Airflow Trp] 
Número linear: 840 
Valor padrão:  700 pé/m 
Valor mínimo:  0 pé/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível ao qual a velocidade do fluxo de ar do conversor (pés/m) deve cair 
antes que uma falha de Cnv Airflow Loss seja indicada. 
 
Advertência de fluxo de ar no conversor [Conv Airflow Wrn] 
Número linear: 841 
Valor padrão:  800 pés/m 
Valor mínimo:  0 pé/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível ao qual a velocidade do fluxo de ar do conversor (pés/m) deve cair 
antes que uma advertência de Low Cnv Airflow seja indicada. 
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Nível da corrente da linha [LineCurUnbal Lvl] 
Número linear: 868 
Valor padrão:  0.03 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que o desequilíbrio da corrente da linha medido dado por Line Cur 
Unbal (894) deve exceder antes que uma falha do capacitor de linha seja indicada. 
 
Nível da tensão neutra do capacitor [CapNeutVolt Lvl] 
Número linear: 871 
Valor padrão:  0.10 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível de desarme para a falha de tensão neutra do capacitor. Não é 
usado atualmente. 
 
Atraso de desarme do capacitor [Cap Trip Dly] 
Número linear: 869 
Valor padrão:  100 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundo 
Valor máximo:  1000 milissegundos 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o atraso de tempo que as condições indicando uma falha do capacitor devem 
atender antes que o inversor desarme e trave por uma falha do capacitor. 
 
Filtro fundamental neutro [Neut Fund Filter] 
Número linear: 872 
Valor padrão:  10.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  500.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de canto do filtro usado na proteção do capacitor do filtro de 
linha. Não é usado atualmente. 
 
Atraso do desarme da tensão neutra [NeutVolt TripDly] 
Número linear: 583 
Valor padrão:  100 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundo 
Valor máximo:  1000 milissegundos 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o atraso de tempo para desarmar por componente fundamental da tensão 
neutra usada na proteção do capacitor do filtro de linha. Não é usado atualmente. 
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Nível de desarme de tensão neutra [NeutVolt TripLvl] 
Número linear: 622 
Valor padrão:  0.10 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível de desarme do componente fundamental detectado na 
realimentação de tensão neutra da linha dada por NeutralFund Volt (896) e é usado na proteção do 
capacitor do filtro de linha. 
 
Atraso no desarme de corrente neutra [NeutCur TripDly] 
Número linear: 870 
Valor padrão:  100 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundo 
Valor máximo:  1000 milissegundos 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o atraso de tempo para desarmar por componente fundamental da 
corrente neutra usada na proteção do capacitor do filtro de linha. Não é usado atualmente. 
 
Nível de desarme da corrente neutra [NeutCur TripLvl] 
Número linear: 891 
Valor padrão:  0.10 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível de desarme do componente fundamental detectado na corrente 
neutra dada por NeutralFund Cur (895) e é usado na proteção do capacitor do filtro de linha. Este 
parâmetro está ativo quando o inversor tem um CT neutro instalado no banco do capacitor. Bit 
(CapNeutralCT em HardwareOptions2 P#274) 
 
Desarme de alta pressão de ar [AirHiPresure Trp] 
Número linear: 925 
Valor padrão:  6.1 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a pressão de ar do conversor (Volts) deve exceder antes que 
uma falha High AirPressure seja indicada. 
 
Advertência de alta pressão de ar [AirHiPresure Wrn] 
Número linear: 926 
Valor padrão:  5.6 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a pressão de ar do conversor (Volts) deve exceder antes que 
uma advertência Air HighPressure seja indicada. 
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Parâmetros de proteção do motor 
 
Desarme de sobrecorrente do motor [Mtr OvrCur Trp] 
Número linear: 177 
Valor padrão:  1.75 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a corrente do motor deve exceder antes que uma falha de 
sobrecorrente do motor seja indicada. 
 
Atraso de sobrecorrente do motor [Mtr OvrCur Dly] 
Número linear: 178 
Valor padrão:  100 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundo 
Valor máximo:  500 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a corrente do motor deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobrecorrente do motor seja indicada. 
 
Desarme de sobretensão do motor [Mtr OvrVolt Trp] 
Número linear: 181 
Valor padrão:  1.20 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  2.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a tensão do motor deve exceder antes que uma falha de 
sobretensão do motor seja indicada. 
 
Atraso de sobretensão do motor [Mtr OvrVolt Dly] 
Número linear: 182 
Valor padrão:  0.5 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão do motor deve permanecer acima do nível de 
desarme antes que uma falha de sobretensão do motor seja indicada. 
 
Desarme de sobretensão neutra do motor [Mtr NeutVolt Trp] 
Número linear: 189 
Valor padrão:  0.20 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a tensão do motor neutro para terra deve exceder antes que 
uma falha de sobretensão neutra do motor seja indicada. Para inversores de reator de linha. você 
pode achar que a configuração-padrão é baixa demais e pode precisar ser aumentada para 0.80 pu 
para a operação normal. 
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Atraso de sobretensão neutra do motor [Mtr NeutVolt Dly] 
Número linear: 190 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que a tensão neutro para terra do motor deve permanecer acima 
do nível de desarme antes que uma falha de sobretensão neutra do motor seja indicada. 
 
Desarme de sobrevelocidade do motor [Mtr OvrSpeed Trp] 
Número linear: 185 
Valor padrão:  66.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a velocidade do motor deve exceder antes que uma falha de 
sobrevelocidade do motor seja indicada. 
 
Atraso de sobrevelocidade do motor [Mtr OvrSpeed Dly] 
Número linear: 186 
Valor padrão:  0.5 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  2.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o intervalo de tempo durante o qual a velocidade do motor deve exceder o 
nível de desarme antes que uma falha de sobrevelocidade do motor seja indicada. 
 
Desarme de sobrecarga do motor [Mtr OvrLoad Trp] 
Número linear: 179 
Valor padrão:  1.15 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a corrente máxima do motor que causará um desarme do inversor por 
uma falha de sobrecarga do motor após um intervalo de tempo especificado pelo parâmetro Mtr 
OvrLoad Dly (180). 
 
Atraso de sobrecarga do motor [Mtr OvrLoad Dly] 
Número linear: 180 
Valor padrão:  60.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  600.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo durante o qual o motor operará no nível de desarme de 
sobrecarga Mtr OvrLoad Trp (179) antes que uma falha de sobrecarga do motor seja indicada. 
 



 Descrições do parâmetro 2-169 
 

PARÂMETROS DE PROTEÇÃO DO MOTOR 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Sobrecarga mínima do motor [Mtr OvrLoad Min] 
Número linear: 350 
Valor padrão:  1.05 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo por unidade da corrente do motor que é visto como uma 
condição de sobrecarga. Quando o motor funciona com uma corrente menor que o ajuste do 
parâmetro, o algoritmo de sobrecarga não é ativado. 
 
Advertência de sobrecarga do motor [Mtr OvrLoad Wrn] 
Número linear: 351 
Valor padrão:  0.50  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que a sobrecarga do motor (com base na integração da corrente 
do motor ao longo do tempo) deve exceder antes que uma advertência de sobrecarga do motor seja 
indicada.  
 
Ciclo térmico do motor [Mtr Thermal Cyc] 
Número linear: 771 
Valor padrão:  600.0 s 
Valor mínimo:  0.0 s 
Valor máximo:  6000.0 s 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ciclo de trabalho de sobrecarga para o motor. É definido como o 
intervalo de tempo após o qual o motor pode estar sujeito à sua capacidade de sobrecarga máxima 
sem exceder as classificações térmicas. O valor-padrão é 10 minutos, o que significa que o motor 
pode ligar com 1 minuto de sobrecarga a cada 10 minutos. Entretanto, para misturadores Banbury e 
outras aplicações pesadas, o ciclo de sobrecarga pode ser de menos de 10 minutos.  
 
Atraso de travamento do motor [Mtr Stall Dly] 
Número linear: 191 
Valor padrão:  2.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo durante o qual o motor deve estar em uma condição de 
travamento antes que uma falha de travamento do motor seja indicada. Se a opção de 
encoder/tacômetro estiver habilitada, o motor é considerado travado se o inversor estiver no limite de 
torque a qualquer velocidade menor que 1 Hz. Se a opção de encoder/tacômetro não estiver 
habilitada, o motor é considerado travado se o inversor estiver na velocidade comandada e o fluxo do 
motor for de 20% do fluxo classificado. Além disso, o inversor não deve estar funcionando em modo 
de torque. Um travamento não pode ser detectado até que o inversor atinja a velocidade comandada, 
porque o motor pode já estar em rotação quando o inversor for ligado. Neste caso, se a velocidade 
do motor estiver acima da velocidade comandada, ou o motor estiver em rotação na direção oposta, 
uma falha de travamento ocorrerá.  
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Desarme de desequilíbrio do fluxo do motor [Mtr FluxUnbalTrp] 
Número linear: 585 
Valor padrão:  0.05 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível do desequilíbrio no fluxo do motor que causará uma falha de 
desequilíbrio do motor. 
 
Atraso de desequilíbrio do fluxo do motor [Mtr FluxUnbalDly] 
Número linear: 586 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que o valor de desequilíbrio do fluxo do motor deve permanecer 
acima do nível de desarme antes que uma falha de desequilíbrio de fluxo seja indicada. 
 
Desarme de desequilíbrio de corrente do motor [Mtr CurUnbal Trp] 
Número linear: 208 
Valor padrão:  0.05 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível de desequilíbrio da corrente do motor que causará um desarme do 
inversor. 
 
Atraso de desequilíbrio de corrente do motor [Mtr CurUnbal Dly] 
Número linear: 214 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  5.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo que o valor de desequilíbrio da corrente do motor deve 
permanecer acima do nível de desarme antes que uma falha de desequilíbrio da corrente seja 
indicada. 
 
Nível de perda de carga do motor [Mtr LoadLoss Lvl] 
Número linear: 246 
Valor padrão:  0.25 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a porcentagem mínima de carga classificada à qual o inversor presumirá 
que há uma perda de carga. Se a carga cair abaixo deste parâmetro, e a velocidade for maior que 
Mtr LoadLoss Spd (259), o inversor iniciará a falha depois que a Mtr LoadLoss Dly (231) expirar. O 
controle usa o parâmetro Torque Reference (291) como referência de carga. 
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Velocidade de perda de carga do motor [Mtr LoadLoss Spd] 
Número linear: 259 
Valor padrão:  30.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a velocidade mínima à qual a condição de perda de carga será detectada. 
Geralmente, há menos carga a velocidades mais baixas, então este parâmetro ajuda a evitar 
desarmes por ruído durante a operação a velocidades mais baixas.  
 
Atraso de perda de carga do motor [Mtr LoadLoss Dly] 
Número linear: 231 
Valor padrão:  1.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  30.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o atraso de tempo entre a detecção da condição de perda de carga e a 
iniciação real da falha. 
 
Atraso de perda de corrente de campo [Field Loss Dly] 
Número linear: 559 
Valor padrão:  30 s  
Valor mínimo:  0 s  
Valor máximo:  60 s  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para especificar o intervalo de tempo durante o qual o regulador de fluxo 
está dentro do limite, antes que o inversor desarme por uma perda de campo. A corrente de campo 
não é diretamente medida no controle, portanto, o inversor usa o regulador de fluxo que irá entrar em 
um limite pela perda de corrente de campo. 
 
Desarme por perda de encoder [EncoderLossTrip] 
Número linear: 235 
Valor padrão:  2.0 Hz 
Valor mínimo:  0.0 Hz 
Valor máximo:  10.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível que o erro do encoder deve exceder antes que uma falha de perda 
de encoder seja indicada.  
 
Atraso de perda de encoder [EncoderLossDelay] 
Número linear: 236 
Valor padrão:  0.1 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  1.0 s  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo durante o qual o erro do encoder deve ser maior que o nível de 
desarme antes que uma falha de perda de encoder seja indicada. 
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Parâmetros de opção Sync Xfer 
 
Saída do regulador de sincronização [Sync Reg Output] 
Número linear: 298 
Valor mínimo:  -10.00 Hz 
Valor máximo:  10.00 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a saída do regulador de sincronização, que é adicionada ao erro do regulador de 
velocidade durante uma transferência síncrona do inversor para o bypass. 
 
Erro do regulador de sincronização [Sync Reg Error] 
Número linear: 297 
Valor mínimo:  -180.0 graus  
Valor máximo:  180.0 graus  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o erro do regulador de sincronização, que é o ângulo de fase entre a tensão de 
bypass medida e a tensão do motor durante uma transferência síncrona do inversor para o bypass. 
 
Tensão do bypass [Bypass Voltage] 
Número linear: 117 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Isso mostra a tensão no lado da linha do contator de bypass, e é redimensionado por unidade em 
relação à tensão classificada do motor. 
 
Frequência de bypass [Bypass Frequency] 
Número linear: 159 
Valor mínimo:  -100.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a frequência da tensão no lado da linha do contator de bypass. 
 
Erro máximo de sincronização [Sync Error Max] 
Número linear: 228 
Valor padrão:  0 grau  
Valor mínimo:  0 grau  
Valor máximo:  30 graus  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o erro máximo de fase de sincronização permitido. Ocorrerá uma 
solicitação ao contator de bypass para que feche quando o erro de fase de sincronização tiver 
permanecido abaixo do valor máximo pelo tempo especificado por Sync Time (229). 
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Ângulo condutor de transferência síncrona [Sync Lead Angle] 
Número linear: 226 
Valor padrão:  0 grau  
Valor mínimo:  -90 graus  
Valor máximo:  90 graus  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ângulo pelo qual a tensão do motor conduz a tensão de entrada do 
inversor quando presume-se que o motor esteja sincronizado. O objetivo deste parâmetro é 
compensar qualquer diferença de fase entre a tensão de entrada do inversor e a fonte de 
alimentação do contator de bypass. 
 
Atraso na desenergização de transferência síncrona [Sync Off Delay] 
Número linear: 227 
Valor padrão:  0.100 s  
Valor mínimo:  0.000 s  
Valor máximo:  0.500 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o atraso de tempo entre o pedido para o contator de bypass fechar e o 
desligamento do inversor. Normalmente, é definido para um pouco menos que o tempo de 
fechamento do contator de bypass, com um mínimo desejável de 1½ – 2 ciclos. 
 
Ganho do regulador de sincronização [Sync Reg Gain] 
Número linear: 225 
Valor padrão:  1.0 
Valor mínimo:  0.0 
Valor máximo:  5.0 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho do regulador de sincronização. 
 
Tempo de sincronização [Sync Time] 
Número linear: 229 
Valor padrão:  10.0 s  
Valor mínimo:  0.0 s  
Valor máximo:  10.0 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo durante o qual o erro de fase de sincronização deve ser menor 
que Sync Error Max (228) antes que ocorra um pedido para que o contator de bypass feche. 
 
Tempo de transferência síncrona [Sync Xfer Time] 
Número linear: 230 
Valor padrão:  1.0 min 
Valor mínimo:  0.1 min 
Valor máximo:  57.0 min 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o tempo permitido para a finalização de uma transferência síncrona. Se a 
transferência não terminar dentro desse tempo, o inversor parará com uma falha SyncXfer Failure. 
Se a falha SyncXfer Failure estiver desabilitada, o pedido de transferência será cancelado e o 
inversor continuará a funcionar à velocidade comandada. Uma advertência de SyncXfer Failure será 
exibida. 
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Atraso de partida de dessincronização [DeSync Start Dly] 
Número linear: 763 
Valor padrão:  1 s 
Valor mínimo:  1 s 
Valor máximo:  10 s 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro no grupo Sync Xfer Option é usado para controlar o intervalo de carregamento do 
capacitor de filtro do motor quando se comanda que um inversor transfira o motor de bypass para 
inversor. O valor mínimo e padrão é de 1 segundo, i.e., na partida do inversor, levará 1 segundo até 
que a transferência de bypass para o inversor comece. Usando este parâmetro, o atraso pode ser 
aumentado até um máximo de 10 segundos e será útil para inversores com um transformador de 
saída que necessita de mais de 1 segundo para carregar o capacitor de filtro de motor.  
 
Ângulo de desvio de sincronização [Sync Drift Angle] 
Número linear: 900 
Valor padrão:  2 graus 
Valor mínimo:  -15 graus 
Valor máximo:  15 graus 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ângulo de desvio de transferência síncrona. Quando se comanda um 
inversor para transferir o motor de bypass para inversor, a diferença de ângulo de fase medida entre 
bypass e tensão do motor precisa ser menor do que o valor do parâmetro para continuar o processo 
de transferência. 
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Parâmetros de opção de encoder 
 
Posição do motor [Motor Position] 
Número linear: 844 
Valor mínimo:  0 grau 
Valor máximo:  360 graus 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o ângulo elétrico da posição do rotor do motor em relação ao enrolamento de 
fase A do motor. 
 
Realimentação de encoder [Encoder Feedback] 
Número linear: 349 
Valor mínimo:  -120.00 Hz 
Valor máximo:  120.00 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a indicação de velocidade do encoder/tacômetro. Esta leitura é a indicação 
sinalizada da velocidade elétrica medida a partir do encoder/tacômetro.  
 
Tipo de encoder [Encoder Type] 
Número linear: 233 
Valor padrão:  Nenhum 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o tipo de tacômetro ou encoder instalado. Advertência: Se o tipo de 
encoder for definido para simples, o inversor não pode determinar a direção de rotação quando o 
motor está parando por inércia. Se a direção de rotação não for a mesma da direção comandada, 
uma partida com motor em movimento não terá sucesso. 
 
Os seguintes tipos estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 None Nenhum encoder instalado 
1 Single Saída simples (não direcional) 
2 Quadrature Saídas de quadratura (direcionais) 
3 Absolute Enc Encoder absoluto ** 
4 Sine-Cos Inc Não ativo 
5 Sine-Cos Z Não ativo 
6 Sine-Cos SSI Não ativo 
7 Quad Single Encoder de alimentação comum de quadratura 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Pulsos por revolução do encoder [Encoder PPR] 
Número linear: 234 
Valor padrão:  1024 PPR 
Valor mínimo:  120 PPR 
Valor máximo:  4096 PPR 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número de pulsos produzido pelo encoder em uma revolução. Este 
parâmetro não é usado para encoders absolutos. 
 
Offset do encoder** [Encoder Offset] 
Número linear: 644 
Valor padrão:  0 grau  
Valor mínimo:  0 grau  
Valor máximo:  360 graus  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o offset do encoder. Este parâmetro é necessário porque um encoder é 
usado tanto para velocidade quanto para posição.  
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Parâmetros de máscaras de controle 
 
Máscara de comando de direção [Direction Mask] 
Número linear: 244 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando para frente/para trás. Um 
número um representa o adaptador que pode emitir o comando de direção, um número zero 
representa um adaptador que não pode emitir um comando de direção. Há 8 adaptadores 
disponíveis, desde Adaptador0 até Adaptador7. O adaptador 0 é a placa XIO, o adaptador 7 é o 
terminal de programação, e os adaptadores 1 até 6 são os adaptadores DPI. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Máscara de comando de jog [Jog Mask] 
Número linear: 245 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando de jog. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir o comando de jog, um número zero representa um 
adaptador que não pode emitir um comando de jog. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Máscara de comando local [Local Mask] 
Número linear: 242 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando local. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir o comando local, um número zero representa um adaptador 
que não pode emitir um comando local. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador0 até 
Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Máscara de comando lógico [Logic Mask] 
Número linear: 241 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando lógico. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir o comando lógico, um número zero representa um adaptador 
que não pode emitir um comando lógico. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador0 até 
Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Máscara de comando de referência [Ref Cmd Mask] 
Número linear: 248 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando de referência. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir o comando de referência, um número zero representa um 
adaptador que não pode emitir um comando de referência. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 Terminal de programação 

 
Máscara de comando de reset de falha [Reset Mask] 
Número linear: 247 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando de reset. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir o comando de reset, um número zero representa um 
adaptador que não pode emitir um comando de reset. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 Terminal de programação 
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Máscara de comando de partida [Start Mask] 
Número linear: 243 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando de partida. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir o comando de partida, um número zero representa um 
adaptador que não pode emitir um comando de partida. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Máscara de comando de transferência síncrona [Sync Xfer Mask] 
Número linear: 249 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando de transferência síncrona. 
Um número um representa o adaptador que pode emitir o comando de transferência síncrona, um 
número zero representa um adaptador que não pode emitir um comando de transferência síncrona. 
Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Máscara de falha forçada [Forced Flt Mask] 
Número linear: 638 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir uma falha forçada. Um número um 
representa o adaptador que pode emitir a falha forçada, um número zero representa um adaptador 
que não pode emitir a falha forçada. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador0 até 
Adaptador7. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Máscara de perfil [Profile Mask] 
Número linear: 36 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores podem emitir um comando de perfil de 
aceleração/desaceleração. O adaptador pode selecionar os perfis de rampa ou de curva S. Um 
número um representa um adaptador que tem controle sobre o perfil, e um número zero representa 
um adaptador que não tem controle sobre o perfil. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador 0 
até Adaptador 7. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Parâmetros de leitura de controle 
 
Leitura de controle do comando de direção [Direction Owner] 
Número linear: 388 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de direção. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando de direção, um número zero representa um 
adaptador que não está emitindo um comando de direção. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de controle de comando de jog [Jog Owner] 
Número linear: 389 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de jog. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando de jog, um número zero representa um 
adaptador que não está emitindo um comando de jog. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de controle de comando local [Local Owner] 
Número linear: 386 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando local. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando local, um número zero representa um 
adaptador que não está emitindo um comando local. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Leitura de controle de comando de referência [Ref Cmd Owner] 
Número linear: 392 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de referência. Um número 
um representa o adaptador que está emitindo o comando de referência, um número zero representa 
um adaptador que não está emitindo um comando de referência. Há 8 adaptadores disponíveis, 
desde Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de comando de reset de falha [Reset Owner] 
Número linear: 391 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de reset. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando de reset, um número zero representa um 
adaptador que não está emitindo um comando de reset. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 Indústria naval 1 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de controle de comando partida [Start Owner] 
Número linear: 387 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de partida. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando de partida, um número zero representa um 
adaptador que não está emitindo um comando de partida. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Leitura de controle de comando de parada [Stop Owner] 
Número linear: 385 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de parada. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando de parada, um número zero representa um 
adaptador que não está emitindo um comando de parada. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 Servidor de rede 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de controle de comando de transferência síncrona [Sync Xfer Owner] 
Número linear: 393 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de transferência síncrona. 
Um número um representa o adaptador que está emitindo o comando de transferência síncrona, um 
número zero representa um adaptador que não está emitindo um comando de transferência 
síncrona. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador0 até Adaptador7.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de controle de falha forçada [Forced Flt Owner] 
Número linear: 639 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica que adaptadores estão emitindo uma falha forçada. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo a falha forçada, um número zero representa um adaptador 
que não está emitindo a falha forçada. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador0 até 
Adaptador7. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Leitura de controle de perfil [Profile Owner] 
Número linear: 37 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica que adaptadores estão emitindo um comando de perfil de 
aceleração/desaceleração. Um número um representa o adaptador que tem controle sobre o perfil de 
aceleração/desaceleração, e um número zero representa os adaptadores que não têm controle 
sobre o perfil. Há 8 adaptadores disponíveis, desde Adaptador 0 até Adaptador 7. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 

 
Leitura de controle lógica [Logic Owner] 
Número linear: 94 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica que adaptadores estão emitindo um comando lógico. Um número um 
representa o adaptador que está emitindo o comando lógico, e um número zero representa os 
adaptadores que não estão emitindo o comando lógico. Há 8 adaptadores disponíveis, desde 
Adaptador 0 até Adaptador 7. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Adapter 0 Host 
1 Adapter 1  
2 Adapter 2  
3 Adapter 3 (Não utilizado atualmente) 
4 Adapter 4 (Não utilizado atualmente) 
5 Adapter 5  
6 Adapter 6 (Não utilizado atualmente) 
7 Adapter 7 (Não utilizado atualmente) 
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Parâmetros DataLink 
 
Indicações de erros do CLP [PLC Error Flags] 
Número linear: 376 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra as indicações de erros de E/S remota do CLP. Um número zero representa 
nenhum erro, um número um representa um erro.  
 
Uma faixa de link será indicada quando o parâmetro correspondente estiver fora da faixa. Um erro de 
link será indicado se o correspondente não puder ser feito, ou se uma tentativa for feita para 
modificar um parâmetro que é somente de leitura, ou não pode ser modificado enquanto o inversor 
está funcionado.  
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LinkA1 Range LinkA1 Faixa 
1 LinkA2 Range LinkA2 Faixa 
2 LinkB1 Range LinkB1 Faixa 
3 LinkB2 Range LinkB2 Faixa 
4 LinkC1 Range LinkC1 Faixa 
5 LinkC2 Range LinkC2 Faixa 
6 LinkD1 Range LinkD1 Faixa 
7 LinkD2 Range LinkD2 Faixa 
8 LinkA1 Error LinkA1 Erro 
9 LinkA2 Error LinkA2 Erro 
10 LinkB1 Error LinkB1 Erro 
11 LinkB2 Error LinkB2 Erro 
12 LinkC1 Error LinkC1 Erro 
13 LinkC2 Error LinkC2 Erro 
14 LinkD1 Error LinkD1 Erro 
15 LinkD2 Error LinkD2 Erro 

 
Os links de entrada do CLP são aqueles enlaces de dados que gravarão os dados do parâmetro do 
inversor em um periférico DPI em uma mudança de estado ou dentro de um tempo predeterminado 
se não ocorrer nenhuma mudança 
 
Link de entrada do CLP A1 [PLC Inp Link A1] 
Número linear: 529 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do CLP A1. 
 
Link de entrada do CLP A2 [PLC Inp Link A2] 
Número linear: 530 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do CLP A2. 
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Link de entrada do CLP B1 [PLC Inp Link B1] 
Número linear: 531 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do CLP B1. 
 
Link de entrada do CLP B2 [PLC Inp Link B2] 
Número linear: 532 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do CLP B2. 
 
Link de entrada do CLP C1 [PLC Inp Link C1] 
Número linear: 533 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do 
CLP C1. 
 
Link de entrada do CLP C2 [PLC Inp Link C2] 
Número linear: 534 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do 
CLP C2. 
 
Link de entrada do CLP D1 [PLC Inp Link D1] 
Número linear: 535 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do 
CLP D1. 
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Link de entrada do CLP D2 [PLC Inp Link D2] 
Número linear: 536 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de entrada do 
CLP D2. 
 
Os links de saída do CLP são aqueles enlaces de dados que receberão os dados do periférico DPI 
para o inversor em uma mudança de estado ou dentro de um tempo predeterminado se não ocorrer 
nenhuma mudança 
 
Link de saída do CLP A1 [PLC Out Link A1] 
Número linear: 537 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP A1. 
 
Link de saída do CLP A2 [PLC Out Link A2] 
Número linear: 538 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP A2. 
 
Link de saída do CLP B1 [PLC Out Link B1] 
Número linear: 539 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP B1. 
 
Link de saída do CLP B2 [PLC Out Link B2] 
Número linear: 540 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP B2. 
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Link de saída do CLP C1 [PLC Out Link C1] 
Número linear: 541 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP C1. 
 
Link de saída do CLP C2 [PLC Out Link C2] 
Número linear: 542 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP C2. 
 
Link de saída do CLP D1 [PLC Out Link D1] 
Número linear: 543 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP D1. 
 
Link de saída do CLP D2 [PLC Out Link D2] 
Número linear: 544 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o link de saída do CLP D2. 
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Parâmetros de entradas analógicas 
 
Configuração da entrada analógica [Anlg Inp Config] 
Número linear: 652 
Valor padrão:  0000000000000001 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro configura os circuitos do hardware usados na ACB para a detecção das três 
entradas analógicas. As entradas podem ser configuradas para aceitar entrada de 0 a 10 V (tensão) 
ou de 4 a 20 mA (corrente). O valor-padrão configura a entrada analógica 1 para a entrada de 4 a 
20 mA. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 An1 0:V 1:mA Entrada analógica 1 insira – 0 para tensão; 1 para corrente 
1 An2 0:V 1:mA Entrada analógica 2 insira – 0 para tensão; 1 para corrente 
2 An3 0:V 1:mA Entrada analógica 3 insira – 0 para tensão; 1 para corrente 
3 Não usado  
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Tensão mínima do potenciômetro de velocidade [Speed Pot Vmin] 
Número linear: 630 
Valor padrão:  0.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão de saída mínima a partir do potenciômetro de velocidade e é 
usado para calibrar o comando de velocidade. 
 
Tensão máxima do potenciômetro de velocidade [Speed Pot Vmax] 
Número linear: 631 
Valor padrão:  10.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão de saída máxima a partir do potenciômetro de velocidade e é 
usado para calibrar o comando de velocidade. 
 



 Descrições do parâmetro 2-191 
 

PARÂMETROS DAS ENTRADAS ANALÓGICAS 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Tensão mínima na entrada analógica 1 [Anlg Inp1 Vmin] 
Número linear: 632 
Valor padrão:  0.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão mínima que pode ser usada na entrada analógica 1 e é usado 
para calibrar o comando de velocidade. 
 
Tensão máxima na entrada analógica 1 [Anlg Inp1 Vmax] 
Número linear: 633 
Valor padrão:  10.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão máxima que pode ser usada na entrada analógica 1 e é usado 
para calibrar o comando de velocidade.  
 
Tensão mínima na entrada analógica 2 [Anlg Inp2 Vmin] 
Número linear: 634 
Valor padrão:  0.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão mínima que pode ser usada na entrada analógica 2 e é usado 
para calibrar o comando de velocidade.  
 
Tensão máxima na entrada analógica 2 [Anlg Inp2 Vmax] 
Número linear: 635 
Valor padrão:  10.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão máxima que pode ser usada na entrada analógica 2 e é usado 
para calibrar o comando de velocidade.  
 
Tensão mínima na entrada analógica 3 [Anlg Inp3 Vmin] 
Número linear: 636 
Valor padrão:  0.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão mínima que pode ser usada na entrada analógica 3 e é usado 
para calibrar o comando de velocidade.  
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Tensão máxima na entrada analógica 3 [Anlg Inp3 Vmax] 
Número linear: 637 
Valor padrão:  10.00 V 
Valor mínimo:  -10.00 V 
Valor máximo:  10.00 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a tensão máxima que pode ser usada na entrada analógica 3 e é usado 
para calibrar o comando de velocidade.  
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Parâmetros de saídas analógicas 
 
Medidor analógico 1 [Anlg Meter1] 
Número linear: 517 
Valor padrão:  361 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o medidor analógico 1 na 
placa de controle analógica (ACB). A saída do medidor é expansível usando-se AnlgMeter1 Scale 
(521). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. O valor-padrão de 361 corresponde ao parâmetro 
Motor Current. 
 
Medidor analógico 2 [Anlg Meter2] 
Número linear: 518 
Valor padrão:  362 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o medidor analógico 2 na 
placa de controle analógica (ACB). A saída do medidor é expansível usando-se AnlgMeter2 Scale 
(522). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. O valor-padrão de 362 corresponde ao parâmetro 
Motor Voltage. 
 
Medidor analógico 3 [Anlg Meter3] 
Número linear: 519 
Valor padrão:  363 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o medidor analógico 3 na 
placa de controle analógica (ACB). A saída do medidor é expansível usando-se AnlgMeter3 Scale 
(523). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. O valor-padrão de 363 corresponde ao parâmetro 
Motor Speed RPM. 
 
Medidor analógico 4 [Anlg Meter4] 
Número linear: 520 
Valor padrão:  364 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o medidor analógico 4 na 
placa de controle analógica (ACB). A saída do medidor é expansível usando-se AnlgMeter4 Scale 
(524). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. O valor-padrão de 364 corresponde ao parâmetro 
Motor Power. 
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Saída analógica 1 [Anlg Output1] 
Número linear: 513 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com a porta analógica 1 na placa 
de controle analógica (ACB). A saída é expansível usando-se Anlg Out1 Scale (183). Esta é uma 
saída 0 – 10 V não isolada. 
 
Saída analógica 2 [Anlg Output2] 
Número linear: 514 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com a porta analógica 2 na placa 
de controle analógica (ACB). A saída é expansível usando-se Anlg Out2 Scale (184). Esta é uma 
saída 0 – 10 V não isolada. 
 
Saída analógica 3 [Anlg Output3] 
Número linear: 515 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com a porta analógica 3 na placa 
de controle analógica (ACB). A saída é expansível usando-se Anlg Out3 Scale (187). Esta é uma 
saída 0 – 10 V não isolada. 
 
Saída analógica 4 [Anlg Output4] 
Número linear: 508 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com a porta analógica 4 na placa 
de controle analógica (ACB). A saída é expansível usando-se Anlg Out4 Scale (123). Esta é uma 
saída 0 – 10 V não isolada. 
 
Saída analógica de 4 a 20 mA [Anlg 4-20mAOut] 
Número linear: 516 
Valor padrão:  337 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  926 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o transmissor de malha de 
corrente analógico na placa de controle analógica (ACB). Esta é uma saída de 4 a 20 mA isolada 
(programável). O valor-padrão de 337 corresponde a Rotor Frequency, que é o valor absoluto da 
velocidade do motor medida em Hz dado por Speed Feedback (289). 
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Fator de escala do medidor analógico 1 [AnlgMeter1 Scale] 
Número linear: 521 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro do medidor analógico 1.  
 
Fator de escala do medidor analógico 2 [AnlgMeter2 Scale] 
Número linear: 522 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro do medidor analógico 2.  
 
Fator de escala do medidor analógico 3 [AnlgMeter3 Scale] 
Número linear: 523 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro do medidor analógico 3.  
 
Fator de escala do medidor analógico 4 [AnlgMeter4 Scale] 
Número linear: 524 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro do medidor analógico 4.  
 
Fator de escala da saída analógica 1 [Anlg Out1 Scale] 
Número linear: 183 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro ACB da porta 1. 
 
Fator de escala da saída analógica 2 [Anlg Out2 Scale] 
Número linear: 184 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro ACB da porta 2.  
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Fator de escala da saída analógica 3 [Anlg Out3 Scale] 
Número linear: 187 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro ACB da porta 3.  
 
Fator de escala da saída analógica 4 [Anlg Out4 Scale] 
Número linear: 123 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro ACB da porta 3.  
 
Fator de escala da corrente de 4 a 20 mA analógica [Anlg4-20mA Scale] 
Número linear: 188 
Valor padrão:  2.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetros especifica a escala a ser usada para o parâmetro da malha de corrente de 4 a 
20 mA.  
 
Ponto de teste 1 do retificador analógico [Anlg RecTstPt1] 
Número linear: 509 
Valor padrão:  321  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 
RTP1 no módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada.  
 
Ponto de teste 2 do retificador analógico [Anlg RecTstPt2] 
Número linear: 510 
Valor padrão:  322  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 
RTP2 no módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. 
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Ponto de teste 3 do retificador analógico [Anlg RecTstPt3] 
Número linear: 124 
Valor padrão:  326  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 3 
(DAC_TP3) no lado do retificador do módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída 
0 – 10 V não isolada. 
 
Ponto de teste 4 do retificador analógico [Anlg RecTstPt4] 
Número linear: 125 
Valor padrão:  700  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 4 
(DAC_TP4) no lado do retificador do módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída 
0 – 10 V não isolada. 
 
Ponto de teste 1 do inversor analógico [Anlg InvTstPt1] 
Número linear: 511 
Valor padrão:  490  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 
ITP1 no módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. 
 
Ponto de teste 2 do inversor analógico [Anlg InvTstPt2] 
Número linear: 512 
Valor padrão:  289  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 
ITP2 no módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída 0 – 10 V não isolada. 
 
Ponto de teste 3 do inversor analógico [Anlg InvTstPt3] 
Número linear: 126 
Valor padrão:  291  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 3 
(DAC_TP3) no lado do inversor do módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída  
0 – 10 V não isolada. 
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Ponto de teste 4 do inversor analógico [Anlg InvTstPt4] 
Número linear: 127 
Valor padrão:  306  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  926  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o número linear do parâmetro associado com o ponto de teste analógico 4 
(DAC_TP4) no lado do inversor do módulo do processador do inversor (DPM). Esta é uma saída  
0 – 10 V não isolada. 
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Parâmetros XIO 
 
Entrada de tempo de operação [RunTime Input] 
Número linear: 421 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o status dos dados brutos na entrada XIO geral antes do processamento. Um 
número um representa uma condição verdadeira no inversor. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Not Stop Não é necessária uma parada 
1 Start Ligue o inversor 
2 Forward Faça o inversor funcionar na direção de avanço 
3 Reverse Faça o inversor funcionar na direção reversa 
4 Jog Comando de jog no inversor 
5 Local O inversor está em modo de controle local 
6 Drive Reset Reinicializar o inversor 
7 Synch Sincronize o motor com a linha (bypass) 
8 DeSynch Mude o motor de bypass para o inversor 
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Saídas XIO padrão [StndXIO Output] 
Número linear: 422 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das saídas no cartão XIO padrão. Um número ‘1’ indica uma saída 
ativa. Usando fiação de 120 V, esta saída pode comandar um sinaleiro ou um relé de controle. As 
primeiras oito saídas têm uma atribuição fixa e não podem ser modificadas. As oito saídas restantes 
são configuráveis e podem ser programadas pelo cliente como necessário. Consulte os parâmetros 
StndXIO ConfigX (X=1 ..8) para mais detalhes. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está em modo sinal de pronto. 
1 Running O inversor está em modo de operação. 
2 Forward O inversor está fazendo o motor funcionar para o sentido de 

avanço. 
3 Fault O inversor está atualmente em modo de falha. 
4 Warning O inversor está atualmente em modo de advertência. 
5 Local O controle do inversor está em modo local. 
6 ConvFn1Ctctr Ligue o ventilador de resfriamento 1. 
7 ConvFn2Ctctr Ligue o ventilador de resfriamento 2 redundante. 
8 Config1 Saída configurável pelo usuário 1 
9 Config2 Saída configurável pelo usuário 2 
10 Config3 Saída configurável pelo usuário 3 
11 Config4 Saída configurável pelo usuário 4 
12 Config5 Saída configurável pelo usuário 5 
13 Config6 Saída configurável pelo usuário 6 
14 Config7 Saída configurável pelo usuário 7 
15 Config8 Saída configurável pelo usuário 8 
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Entrada de falha XIO padrão [StndXIO FltInput] 
Número linear: 431 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das entradas de falha no cartão XIO padrão. Deve-se observar que 
as falhas têm uma atribuição fixa e não podem ser modificadas. Se há uma falha, o bit 
correspondente neste parâmetro passará de um a zero, indicando uma perda do sinal de 120 V para 
o cartão XIO. Este parâmetro é processado a seguir pelo controle do inversor de acordo com o 
parâmetro de classe correspondente no grupo Alarm Config. O resultado final é atualizado ou no 
parâmetro Stnd XIO Fault ou Stnd XIO Warning, dependendo da configuração da falha. Se uma 
entrada em especial não é usada, ela deve ser mascarada ou interligada energizada. Há um total de 
6 entradas de falha fixas. O texto que acompanha a falha não pode ser alterado. O ConvFan Fbk não 
é processado como uma falha XIO e é tratado de modo diferente pelo software de controle do 
inversor. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input Protn1 Falha de proteção de entrada 1 
1 TxReacOvrTmp Transformador de isolação/falha de sobretemperatura no reator de 

linha 
2 DCLinkOvrTmp Indutor CC/falha de sobretemperatura do afogador modo comum 
3 Motor Protn Falha de proteção do motor 
4 Input Protn2 Falha de proteção de entrada 2 
5 AuxTrp/TxFan Desarme auxiliar/Falha do ventilador do transformador de isolação 
6 ConvFan Fbk Realimentação do status do ventilador de resfriamento principal 
7 Não usado  

 
Falha XIO externa [Ext Fault XIO] 
Número linear: 232 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das entradas de falha externas no cartão XIO opcional. Há 
16 entradas de falha externas disponíveis, de externa 1 até externa 16. Se há uma falha, o bit 
correspondente neste parâmetro passará a zero, indicando uma perda do sinal de 120 V para o 
cartão XIO. Este parâmetro é processado a seguir pelo controle do inversor de acordo com o 
parâmetro de classe correspondente no grupo Alarm Config. O resultado final é atualizado ou no 
parâmetro External Fault ou External Warning, dependendo da configuração da falha. Se uma 
entrada de falha externa não é usada, ela deve ser mascarada ou interligada energizada. O texto 
que acompanha a falha pode ser alterado e adaptado às necessidades do cliente. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 External1 Entrada de falha externa 1 
1 External2 Entrada de falha externa 2 
2 External3 Entrada de falha externa 3 
3 External4 Entrada de falha externa 4 
4 External5 Entrada de falha externa 5 
5 External6 Entrada de falha externa 6 
6 External7 Entrada de falha externa 7 
7 External8 Entrada de falha externa 8 
8 External9 Entrada de falha externa 9 
9 External10 Entrada de falha externa 10 
10 External11 Entrada de falha externa 11 
11 External12 Entrada de falha externa 12 
12 External13 Entrada de falha externa 13 
13 External14 Entrada de falha externa 14 
14 External15 Entrada de falha externa 15 
15 External16 Entrada de falha externa 16 
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Saídas XIO opcionais** [OptXIO Output] 
Número linear: 427 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das saídas no cartão XIO opcional. Há 16 saídas disponíveis. 
Atualmente, elas não estão atribuídas e são reservadas somente para uso futuro. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Outbit 0  
1 Outbit 1  
2 Outbit 2  
3 Outbit 3  
4 Outbit 4  
5 Outbit 5  
6 Outbit 6  
7 Outbit 7  
8 Outbit 8  
9 Outbit 9  
10 Outbit 10  
11 Outbit 11  
12 Outbit 12  
13 Outbit 13  
14 Outbit 14  
15 Outbit 15  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Entradas para líquido [Liquid Inputs] 
Número linear: 52 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das entradas no cartão XIO padrão atribuídas ao sistema de 
resfriamento por líquido. Há 16 entradas disponíveis, de externa 1 até externa 16. Um número um 
indica que a entrada específica do cartão está ativa, e um número zero significa que aquela entrada 
específica está faltando. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Pump Aux 1 Relé de controle auxiliar da bomba 1 
1 Pump Aux 2 Relé de controle auxiliar da bomba 2 
2 Fan Aux 1 Relé de controle auxiliar do ventilador 1 
3 Fan Aux 2 Relé de controle auxiliar do ventilador 2 
4 Fan Aux 3 Relé de controle auxiliar do ventilador 3 
5 Fan Aux 4 Relé de controle auxiliar do ventilador 4 
6 Não usado  
7 DC Link Flow Realimentação da chave de medição de fluxo do indutor CC 
8 DisconnectSw Realimentação da chave seccionadora do sistema de resfriamento 
9 Low Pressure Indicação de baixa pressão do sistema de resfriamento 
10 Low Level Indicação de advertência de baixo nível do sistema de 

resfriamento 
11 Level Trip Indicação de falha de baixo nível do sistema de resfriamento 
12 Cond High Indicação de advertência de condutividade do sistema de 

resfriamento 
13 Cond Trip Indicação de falha de condutividade do sistema de resfriamento 
14 Pmp Select#1 A bomba 1 foi selecionada como a bomba ativa 
15 Pmp Select#2 A bomba 2 foi selecionada como a bomba ativa 
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Saídas de líquido [Liquid Outputs] 
Número linear: 14 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das saídas no cartão XIO padrão atribuídas ao sistema de 
resfriamento por líquido. Há 16 saídas disponíveis, de externa 1 até externa 16. Um número um 
indica que a saída específica do cartão está fechada. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Pump Ctctr 1 A saída do contator da bomba 1 está ativa 
1 Pump Ctctr 2 A saída do contator da bomba 2 está ativa 
2 Fan Ctctr 1 A saída do contator do ventilador 1 está ativa 
3 Fan Ctctr 2 A saída do contator do ventilador 2 está ativa 
4 Fan Ctctr 3 A saída do contator do ventilador 3 está ativa 
5 Fan Ctctr 4 A saída do contator do ventilador 4 está ativa 
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Entradas logix [Logix Inputs] 
Número linear: 687 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa as entradas na placa XIO IO Logix opcional. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input #1 Entrada #1 
1 Input #2 Entrada #2 
2 Input #3 Entrada #3 
3 Input #4 Entrada #4 
4 Input #5 Entrada #5 
5 Input #6 Entrada #6 
6 Input #7 Entrada #7 
7 Input #8 Entrada #8 
8 Input #9 Entrada #9 
9 Input #10 Entrada #10 
10 Input #11 Entrada #11 
11 Input #12 Entrada #12 
12 Input #13 Entrada #13 
13 Input #14 Entrada #14 
14 Input #15 Entrada #15 
15 Input #16 Entrada #16 
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Saídas logix [Logix Outputs] 
Número linear: 688 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa as saídas na placa XIO IO Logix opcional. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Output#1 Saída#1 
1 Output#2 Saída#2 
2 Output#3 Saída#3 
3 Output#4 Saída#4 
4 Output#5 Saída#5 
5 Output#6 Saída#6 
6 Output#7 Saída#7 
7 Output#8 Saída#8 
8 Output#9 Saída#9 
9 Output#10 Saída#10 
10 Output#11 Saída#11 
11 Output#12 Saída#12 
12 Output#13 Saída#13 
13 Output#14 Saída#14 
14 Output#15 Saída#15 
15 Output#16 Saída#16 

 
Entradas do tubo de calor [Heatpipe Inputs] 
Número linear: 782 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das entradas no cartão XIO padrão atribuídas ao sistema de 
controle do ventilador do inversor de tubo de calor. Há 16 entradas disponíveis. Um número um 
indica que a entrada específica do cartão está ativa, e um número zero significa que aquela entrada 
específica está faltando. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR Fan1 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 1 do reator de linha 
1 LR Fan2 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 2 do reator de linha 
2 CNV Fan3 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 3 do conversor 
3 CNV Fan4 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 4 do conversor 
4 CNV Fan5 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 5 do conversor 
5 CNV Fan6 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 6 do conversor 
6 CNV Fan7 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 7 do conversor 
7 CNV Fan8 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 8 do conversor 
8 CMC Fan9 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 9 do filtro de modo comum 
9 CMCFan10 Aux Relé de controle auxiliar do ventilador 9 do filtro de modo comum 
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Saídas do tubo de calor [Heatpipe Outputs] 
Número linear: 783 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra o estado das saídas no cartão XIO padrão atribuídas ao sistema de controle 
do ventilador do inversor de tubo de calor. Há 16 saídas disponíveis. Um número um indica que a 
saída específica do cartão está fechada. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR Fan1 Aux A saída do contator do ventilador 1 do reator de linha está ativa 
1 LR Fan2 Aux A saída do contator do ventilador 2 do reator de linha está ativa 
2 Cnv Fan3 Aux A saída do contator do ventilador 3 do conversor está ativa 
3 Cnv Fan4 Aux A saída do contator do ventilador 4 do conversor está ativa 
4 Cnv Fan5 Aux A saída do contator do ventilador 5 do conversor está ativa 
5 Cnv Fan6 Aux A saída do contator do ventilador 6 do conversor está ativa 
6 Cnv Fan7 Aux A saída do contator do ventilador 7 do conversor está ativa 
7 Cnv Fan8 Aux A saída do contator do ventilador 8 do conversor está ativa 
8 CMC Fan9 Aux A saída do contator do filtro do modo comum ventilador 9 está 

ativa 
9 CMCFan10 Aux A saída do contator do filtro do modo comum ventilador 10 está 

ativa 
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Entradas de aplicações especiais [SpecApp Inputs] 
Número linear: 835 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a entrada para o cartão XIO opcional necessário para aplicações especiais 
como indústria naval 1. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Input #1 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
1 Input #2 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
2 Input #3 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
3 Input #4 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
4 Input #5 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
5 Input #6 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
6 Input #7 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
7 Input #8 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
8 Input #9 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
9 Input #10 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
10 Input #11 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
11 Input #12 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
12 Input #13 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
13 Input #14 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
14 Input #15 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
15 Input #16 Esta entrada é definida com base na aplicação. 
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Se Drv Application (751) estiver definido para indústria naval 1, então a tabela a seguir define Special 
Application Input (835): 
 
Entrada Função Valor Descrição 

0 
FAULT 
OVRID 

0 = Sem cancelamento de 
falha 
1 = Cancelar falhas 

O inversor começa a cancelar certas 
falhas. Essas falhas serão declaradas 
como advertências. 

1 
SPEED/TRQ 

MODE 
0 = Controle de velocidade 
1 = Controle de torque 

Para selecionar entre operar o inversor 
no modo de controle de velocidade ou de 
torque. 

2 MT/DP 
0 = Golpe manual 
1 = Posicionamento 
dinâmico 

Para selecionar entre controle do 
sistema por golpe manual (AIN1 como 
referência) posicionamento dinâmico 
(AIN2 como referência) em modo AUTO. 

3 
DETECÇÃO 

DE 
VAZAMENTO 

0 = Vazamento detectado 
1 = Nenhum vazamento 
detectado 

Para indicar o vazamento nos painéis 
com resfriamento por líquido (à prova de 
falhas). 

4 
STATUS DO 

VENTILADOR 
DB 

0 = Ventilador desligado 
1 = Ventilador ligado 

Para indicar o status do ventilador DB. 

5 
MANUAL 

REQ 

0 = Modo auto 
1 = O operador é 
requisitado 
Modo manual 

Esta entrada reflete o estado da chave 
seletora AUTO/MAN. Não fará com que 
o inversor faça transição de do modo 
AUTO para MANUAL até que a entrada 
MAN SPD RELEASE seja energizada. 

6 
LIBERAÇÃO 

DE 
VELOCIDADE 

0 = A velocidade está 
congelada para a saída do 
regulador de velocidade 
1 = Libere a velocidade e 
use o potenciômetro do 
painel frontal 

Esta entrada somente está ativa se o 
modo AUTO/MAN está na posição 
Manual. Quando pressionado, completa 
a transição do modo Auto para Manual. 

7 Não usado   
8 Não usado   
9 Não usado   
10 Não usado   
11 Não usado   
12 Não usado   
13 Não usado   
14 Não usado   

15 
PERDA DO 
CARTÃO 

0 = O cartão foi perdido 
1 = Cartão saudável 

Para indicar a saúde do cartão de 
aplicações especiais. Tem fiação à prova 
de falhas, portanto, uma perda da tensão 
de comando ou do adaptador XIO fará 
com que o inversor tome a ação 
adequada. 
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Saídas de aplicações especiais [SpecApp Outputs] 
Número linear: 836 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro mostra a saída do cartão XIO opcional necessário para aplicações especiais como 
indústria naval 1. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Output#1 Esta saída é definida com base na aplicação. 
1 Output#2 Esta saída é definida com base na aplicação. 
2 Output#3 Esta saída é definida com base na aplicação. 
3 Output#4 Esta saída é definida com base na aplicação. 
4 Output#5 Esta saída é definida com base na aplicação. 
5 Output#6 Esta saída é definida com base na aplicação. 
6 Output#7 Esta saída é definida com base na aplicação. 
7 Output#8 Esta saída é definida com base na aplicação. 
8 Output#9 Esta saída é definida com base na aplicação. 
9 Output#10 Esta saída é definida com base na aplicação. 
10 Output#11 Esta saída é definida com base na aplicação. 
11 Output#12 Esta saída é definida com base na aplicação. 
12 Output#13 Esta saída é definida com base na aplicação. 
13 Output#14 Esta saída é definida com base na aplicação. 
14 Output#15 Esta saída é definida com base na aplicação. 
15 Output#16 Esta saída é definida com base na aplicação. 
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Se Drv Application (751) estiver definido para indústria naval 1, então a tabela a seguir define Special 
Application Outputs (836): 
 
Entrada Função Valor Descrição 

0 
FAULT 
OVRID 

0 = Cancelamento de falha 
inativo 
1 = Cancelamento de falha 
ativo 

Para indicar o estado do modo de 
cancelamento de falha no inversor. 

1 
ACTIVE 
FAULT 
OVRID 

0 = Nenhuma falha cancelada 
1 = Falhas do inversor 
canceladas 

Para indicar se alguma falha do inversor 
ocorreu e foi cancelada. 

2 
PERDA  

4-20 
0 = Sem perda de 4 a 20 mA 
1 = Perda de 4 a 20 mA 

Para indicar a perda da entrada analógica 
de 4 a 20 mA sendo usada como a fonte da 
referência de comando. Isso pode ser 
velocidade ou torque, dependendo do modo 
de controle 

3 
DB 

ACTIVE 
0 = Inversor não freia 
1 = Inversor freia 

Saída para indicar quando a frenagem 
dinâmica está ativa e o inversor está 
freando. 

4 
SPEED/TR

QMODE 
0 = Modo de velocidade 
1 = Modo de torque 

Saída para indicar e confirmar para o 
sistema uma mudança nos modos de 
operação de velocidade para torque. Esta 
saída não indica que o inversor realmente 
mudou de modo. (Consulte as 
especificações para mais detalhes) 

5 
MODO 

MANUAL 

0 = O inversor está no modo 
AUTO 
1 = O inversor está no modo 
MANUAL 

Saída para indicar o modo de operação da 
corrente do inversor. 

6 Não usado   
7 Não usado   

8 

LIBERA-
ÇÃO DE 
VELOCI-

DADE 

DESLIGADO = O inversor está 
operando com referência 
AUTO 
FLASH = Referência de 
velocidade 
Congelado 
LIGADO = A referência de 
velocidade foi liberada e está 
usando o potenciômetro de 
velocidade do painel frontal. 

Esta é uma saída para um sinaleiro para 
indicar o status de uma mudança pedida do 
modo AUTO para manual. 
Ela estará DESLIGADA, PISCANDO ou 
LIGADA com base no estado da transição. 

9 Não usado   
10 Não usado   

11 
DB Fan 

CNTCTR 

0 = Contator do ventilador DB 
aberto 
1 = Contator do ventilador DB 
fechado 

Saída para controlar o contator do 
ventilador DB. 

12 
SINAL DE 
PRONTO 

0 = Inversor não pronto 
1 = Inversor pronto 

Saída indicando quando o inversor está 
pronto para funcionar. Esta saída é 
alimentada para o sistema de propulsão 
manual. 

13 FALHA 
0 = Falha 
1 = Não é falha 

Esta saída indica para o sistema de 
posicionamento dinâmico que o inversor 
teve uma falha. É cabeada e configurada à 
prova de falhas no caso de uma perda do 
cartão XIO. 

14 FALHA 
0 = Falha 
1 = Não é falha 

Esta saída indica para o sistema de 
propulsão manual que o inversor teve uma 
falha. É cabeada e configurada à prova de 
falhas no caso de uma perda do cartão XIO.



2-208 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS XIO 

15 FALHA 
0 = Falha 
1 = Não é falha 

Esta saída indica para o sistema de 
automação que o inversor teve uma falha. É 
cabeada e configurada à prova de falhas no 
caso de uma perda do cartão XIO. 

 
Erros de configuração XIO [XIO Config Errs] 
Número linear: 594 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica o erro na configuração XIO. Um número um representa um erro indicado, um 
número zero representa nenhum erro. O erro resulta de um mesmo slot sendo atribuído a duas ou 
mais placas XIO, ou quando a placa não está instalada no slot atribuído. As seguintes mensagens de 
erro são mostradas: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Stnd IO Cnfg Erro de configuração do padrão XIO 
1 Stnd IO Cnft Erro de conflito do padrão XIO 
2 Ext Flt Cnfg Erro de configuração do XIO opcional/externo 
3 Ext Flt Cnft Erro de conflito do XIO opcional/externo 
4 Liqd IO Cnfg Erro de configuração do XIO com resfriamento por líquido 
5 Liqd IO Cnft Erro de conflito do XIO com resfriamento por líquido 
6 LogixIO Cnfg Erro de configuração do logix XIO 
7 LogixIO Cnft Erro de conflito do logix XIO 
8 HPipeIO Cnfg Erro de configuração do XIO do inversor de tubo de calor 
9 HPipeIO Cnft Erro de conflito do XIO do inversor de tubo de calor 
10 SpecApp Cnfg Erro de configuração do XIO de aplicação especial 
11 SpecApp Cnft Erro de conflito do XIO de aplicação especial 
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Entrada/Saída padrão XIO [XIO Standard IO] 
Número linear: 592 
Valor padrão:  Cartão # 1 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número do slot XIO para a entrada saída padrão XIO. A placa XIO 
entrada saída padrão vem como parte do pacote do inversor padrão. O valor típico deste parâmetro 
é Slot 1. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Indeterminado - 
1 Card # 1 Slot do cartão # 1 
2 Card # 2 Slot do cartão # 2 
3 Card # 3 Slot do cartão # 3 
4 Card # 4 Slot do cartão # 4 
5 Card # 5 Slot do cartão # 5 
6 Card # 6 Slot do cartão # 6 
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Falhas externas XIO [XIO Ext Faults] 
Número linear: 593 
Valor padrão:  Indeterminado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número do slot XIO para as falhas externas XIO. A placa XIO de falhas 
externas não vem como parte do pacote do inversor padrão. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Indeterminado - 
1 Card # 1 Slot do cartão # 1 
2 Card # 2 Slot do cartão # 2 
3 Card # 3 Slot do cartão # 3 
4 Card # 4 Slot do cartão # 4 
5 Card # 5 Slot do cartão # 5 
6 Card # 6 Slot do cartão # 6 

 
Entrada de resfriamento por líquido XIO [XIO Liquid Cool] 
Número linear: 64 
Valor padrão:  Indeterminado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número do slot XIO para a placa XIO do sistema de resfriamento por 
líquido. A placa XIO do sistema de resfriamento por líquido não vem como parte do pacote do 
inversor padrão. As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Indeterminado  
1 Card # 1 Slot do cartão # 1 
2 Card # 2 Slot do cartão # 2 
3 Card # 3 Slot do cartão # 3 
4 Card # 4 Slot do cartão # 4 
5 Card # 5 Slot do cartão # 5 
6 Card # 6 Slot do cartão # 6 

 
Entradas/Saídas Logix XIO [XIO Logix IO] 
Número linear: 686 
Valor padrão:  Indeterminado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número do slot XIO para o Logix IO XIO. Esta é uma opção disponível 
quando o inversor pode ser programado com funcionalidade E/S lógica específica do cliente básica, 
usando as 16 entradas isoladas e as 16 saídas isoladas da placa XIO. As seguintes opções estão 
disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Indeterminado - 
1 Card # 1 Slot do cartão # 1 
2 Card # 2 Slot do cartão # 2 
3 Card # 3 Slot do cartão # 3 
4 Card # 4 Slot do cartão # 4 
5 Card # 5 Slot do cartão # 5 
6 Card # 6 Slot do cartão # 6 
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Tubo de calor XIO [XIO Heatpipe] 
Número linear: 781 
Valor padrão:  Indeterminado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número do slot XIO para o cartão de entrada/saída do tubo de calor. A 
placa XIO do tubo de calor não vem como parte do pacote do inversor padrão. As seguintes opções 
estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Indeterminado - 
1 Card # 1 Slot do cartão # 1 
2 Card # 2 Slot do cartão # 2 
3 Card # 3 Slot do cartão # 3 
4 Card # 4 Slot do cartão # 4 
5 Card # 5 Slot do cartão # 5 
6 Card # 6 Slot do cartão # 6 

 
Aplicação especial XIO [XIO Special App] 
Número linear: 833 
Valor padrão:  Indeterminado 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número do slot XIO para o cartão de entrada/saída para aplicações 
especiais. A placa XIO para aplicações especiais não vem como parte do pacote do inversor padrão. 
As seguintes opções estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Indeterminado - 
1 Card # 1 Slot do cartão # 1 
2 Card # 2 Slot do cartão # 2 
3 Card # 3 Slot do cartão # 3 
4 Card # 4 Slot do cartão # 4 
5 Card # 5 Slot do cartão # 5 
6 Card # 6 Slot do cartão # 6 

 
Tipo de aplicação especial XIO [XIO SpecApp Type] 
Número linear: 834 
Valor padrão:  Indústria naval 1 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Quando um cartão XIO de aplicações especiais é atribuído ao inversor, o layout predeterminado da 
E/S do cartão XIO deve ser definido por este parâmetro. No momento do lançamento, apenas uma 
aplicação especial foi definida. À medida que mais aplicações são desenvolvidas, layouts adicionais 
serão definidos por este parâmetro. Quatro aplicações adicionais foram reservadas para futura 
expansão. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Marine 1 Indústria naval 1 
1 Application2 Reservada 
2 Application3 Reservada 
3 Application4 Reservada 
4 Application5 Reservada 
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Saída configurável XIO padrão 1 [StndXIO Config1] 
Número linear: 439 
Valor padrão:  Reversão 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 1 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. A lista é a seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Saída configurável XIO padrão 2 [StndXIO Config2] 
Número linear: 458 
Valor padrão:  Jog 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 2 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. A lista é a seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Saída configurável XIO padrão 3 [StndXIO Config3] 
Número linear: 459 
Valor padrão:  Remoto 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 3 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. A lista é a seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Saída configurável XIO padrão 4 [StndXIO Config4] 
Número linear: 460 
Valor padrão:  Test Mode 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 4 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. A lista é a seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Saída configurável XIO padrão 5 [StndXIO Config5] 
Número linear: 461 
Valor padrão:  Na velocidade 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 5 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. Um número 1 representa uma condição verdadeira. A lista é a 
seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 
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Saída configurável XIO padrão 6 [StndXIO Config6] 
Número linear: 462 
Valor padrão:  Thermal Alrm 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 6 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. Um número 1 representa uma condição verdadeira. A lista é a 
seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 
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Saída configurável XIO padrão 7 [StndXIO Config7] 
Número linear: 463 
Valor padrão:  Sync Xfer 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 7 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. Um número 1 representa uma condição verdadeira. A lista é a 
seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 
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Saída configurável XIO padrão 8 [StndXIO Config8] 
Número linear: 464 
Valor padrão:  In Trq Limit 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro permite que o usuário selecione/configure a saída 8 na placa XIO a partir de uma 
lista de 28 opções disponíveis. Um número 1 representa que uma condição no inversor é verdadeira. 
A lista é a seguinte:  
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Unassigned A saída está disponível. 
1 Reverse O inversor está funcionando na direção reversa. 
2 Drv Stopping O inversor está parando 
3 Auto Restart O inversor está no modo de partida automática. 
4 Drv Overload O inversor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
5 Mtr Overload O motor está funcionando em uma condição de sobrecarga 
6 Thermal Alrm O inversor disparou um alarme relativo ao seu desempenho 

térmico, p.ex. Perda do fluxo de ar do conversor em inversores 
resfriados a ar ou perda de nível de líquido de resfriamento em 
inversores resfriados com líquido. 

7 Line Loss Perda da tensão de entrada da linha 
8 CtrlPwr Loss Perda de 120 VCA de tensão de comando 
9 Test Mode O inversor está em modo de teste 
10 At Speed O inversor está em velocidade controlada  
11 Sync Xfer A transferência síncrona está habilitada 
12 On Bypass O inversor está funcionando em bypass  
13 In Trq Limit O inversor está no limite de torque 
14 Drive Accel O inversor está acelerando 
15 Drive Decel O inversor está desacelerando 
16 Jog O inversor está em modo de jog 
17 Remote O inversor está em modo remoto 
18 IsoFan1Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 1 no painel do transformador de 

isolação 
19 IsoFan2Ctctr Gire o ventilador de resfriamento 2 no painel do transformador de 

isolação 
20 Field Enable O regulador de corrente de campo está habilitado (somente no 

motor síncrono) 
21 Field Start Inicie o comando para o regulador de campo (somente no motor 

síncrono) 
22 Spd Cmd Loss Perda do controle de velocidade 
23 Drv Running O inversor está em execução 
24 Custom 1 Saída adaptada 1** 
25 Custom 2 Saída adaptada 2** 
26 Custom 3 Saída adaptada 3** 
27 Custom 4 Saída adaptada 4** 
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Registro XIO Logix A [Logix Register A] 
Número linear: 714 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é reservado apenas para uso futuro, e representa um registro dentro do inversor que 
terá a habilidade de ser gravado remotamente. Não há código no firmware utilizando este registro. 
 
Registro XIO Logix B [Logix Register B] 
Número linear: 715 
Valor padrão:  0 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é reservado apenas para uso futuro, e representa um registro dentro do inversor que 
terá a habilidade de ser gravado remotamente. Não há código no firmware utilizando este registro. 
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Parâmetros de estação de medição 
 
Velocidade do motor Hz [Motor Speed Hz] 
Número linear: 487 
Valor mínimo:  -120.0 Hz 
Valor máximo:  120.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a velocidade do motor medida em Hz. 
 
Velocidade do motor em RPM [Motor Speed RPM] 
Número linear: 363 
Valor mínimo:  -4500 RPM 
Valor máximo:  4500 RPM 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a velocidade do rotor medida em RPM. É usado pelo terminal de programação e 
também pode ser atribuído a uma saída analógica para comandar um medidor analógico opcional. 
 
Corrente do motor [Corrente do motor] 
Número linear: 361 
Valor mínimo:  0 A 
Valor máximo:  1500 A 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o valor RMS medido da corrente do motor. É usado pelo terminal de programação 
e também pode ser atribuído a uma saída analógica para comandar um medidor analógico opcional. 
 
Tensão do motor [Motor Voltage] 
Número linear: 362 
Valor mínimo:  0 V 
Valor máximo:  8000 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é a tensão terminal do motor RMS medida (linha a linha). É usado pelo terminal de 
programação e também pode ser atribuído a uma saída analógica para comandar um medidor 
analógico opcional. 
 
Potência do motor [Motor Power] 
Número linear: 364 
Valor mínimo:  -15000 kW 
Valor máximo:  15000 kW 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Para firmware revisão 8.001 e anterior, ou se SpecialFeatures2 (507), bit 6 não for definido, este 
parâmetro exibe a energia de linha aberta de ar do motor estimada em kW. Para firmware 
revisão 8.002 e superior, se SpecialFeatures2, bit 6 for definido, este parâmetro exibe a potência de 
saída do inversor estimada em kW. O parâmetro é usado pelo terminal de programação e também 
pode ser atribuído a uma saída analógica para comandar um medidor analógico opcional. 
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Corrente da linha [Line Current] 
Número linear: 500 
Valor mínimo:  0 A 
Valor máximo:  999 A 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a corrente de linha de entrada de dados em Amperes.  
 
Tensão da linha [Line Voltage] 
Número linear: 324 
Valor mínimo:  0 V 
Valor máximo:  8000 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a tensão de linha em unidade de medida. Para a revisão 8.001 ou anterior do 
firmware, ele mostra a tensão estimada no ponto de acoplamento comum (PCC). Para a 
revisão 8.002 e posteriores do firmware, se SpecialFeatures2 (507), bit 7 não for definido, este 
parâmetro mostra a tensão estimada na tensão de entrada do inversor (antes do reator de linha). Se 
SpecialFeatures2, bit 7 for definido, este parâmetro mostra a tensão estimada no PCC. 
 
Frequência de linha [Line Frequency] 
Número linear: 657 
Valor mínimo:  -100.0 Hz 
Valor máximo:  100.0 Hz 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a frequência da tensão de linha. Este parâmetro é uma versão filtrada do 
Master Line Freq (334) no grupo de realimentação. 
 
Corrente do indutor CC [DC Link Current] 
Número linear: 116 
Valor mínimo:  0 A 
Valor máximo:  999 A 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a corrente do indutor CC medida em Amperes.  
 
Corrente de falta à terra [GndFault Current] 
Número linear: 367 
Valor mínimo:  0.0 A 
Valor máximo:  10.0 A 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é o valor RMS da corrente de falta à terra medida do transformador de corrente de 
falta à terra opcional (CT). A falta à terra CT é usada apenas para inversores sem um transformador 
de isolação de entrada e mede o fluxo de corrente de sequência zero na entrada do inversor. 
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Fator de alimentação** [Line PowerFactor] 
Número linear: 303 
Valor mínimo:  -1.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o fator de potência medido na entrada do inversor. É calculado como a relação 
da energia real (kW) e a energia total (kVA). 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Controle AC#1 corrente eficaz [Control AC#1 RMS] 
Número linear: 118 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  300.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor de corrente eficaz medido da tensão de controle aplicada à fonte de 
alimentação #1 CA/CC. 
 
Controle CA#2 corrente eficaz [Control AC#2 RMS] 
Número linear: 77 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  300.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor de corrente eficaz medido da tensão de controle aplicada à fonte de 
alimentação #2 CA/CC em um sistema de fonte de alimentação múltipla. 
 
Controle CA#3 corrente eficaz [Control AC#3 RMS] 
Número linear: 79 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  300.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor de corrente eficaz medido da tensão de controle aplicada à fonte de 
alimentação #3 CA/CC em um sistema de suprimento de energia múltipla. 
 
Controle CA#4 corrente eficaz [Control AC#4 RMS] 
Número linear: 92 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  300.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor de corrente eficaz medido da tensão de controle aplicada à fonte de 
alimentação #4 CA/CC em um sistema de suprimento de energia múltipla. 
 
Tensão de comando 56 V [Control 56V] 
Número linear: 121 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  72.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor medido de saída de 56 V da fonte de alimentação CA/CC que alimenta 
o conversor CC/CC. 
 



 Descrições do parâmetro 2-223 
 

PARÂMETROS DE ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Tensão de comando 5 V [Control 5V] 
Número linear: 139 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  8.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor medido de saída de 5 V do conversor CC/CC ao Módulo controlador do 
inversor (DPM). 
 
Tensão de comando 15 V [Control 15V] 
Número linear: 142 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  24.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a saída CC de 15 V do conversor CC/CC à placa de controle analógico (ACB). 
 
Tensão de comando de 24 V Sensor de corrente de efeito Hall [Control HECS] 
Número linear: 156 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  36.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor medido de saída de 24 V do conversor CC/CC aos sensores de 
corrente (HECS).  
 
Tensão de comando redundante de 5 V [Control 5V] 
Número linear: 237 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  8.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor medido da saída redundante de 5 V do conversor CC/CC.  
 
IGDPS 56 V [IGDPS 56V] 
Número linear: 101 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  72.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor medido de saída de 56 V da fonte de alimentação CA/CC à fonte de 
alimentação de disparo isolado (IGDPS). Quando um UPS não está instalado no inversor, este 
parâmetro é o mesmo que a tensão de controle indicada por Control 56V (121). 
 
Tensão de comando 24 V XIO [Control XIO] 
Número linear: 196 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  36.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor medido da saída de 24 V do conversor CC/CC à placa XIO. 
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Corrente de modo comum [ComMode Current] 
Número linear: 697 
Valor mínimo:  0.00 A 
Valor máximo:  655.35 A 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro é apenas para Direct-to-Drives e exibe a corrente eficaz medida no resistor neutro. É 
calculado pela medida da diferença na tensão entre o neutro tanto da linha quanto dos capacitores 
do filtro do motor e pela divisão pelo valor programado Neutral Resistor (680). 
 
Energia de entrada [Input Power] 
Número linear: 753 
Valor mínimo:  -15000 kW 
Valor máximo:  15000 kW 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro no grupo Metering exibe o consumo de energia real pelo inversor. As medidas 
incluem o reator linear ou perdas do transformador. 
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Parâmetros PWM 
 
Número de pulsos do retificador [Rec Pulse Number] 
Número linear: 95 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  36 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica o número de pulsos por ciclo no padrão de chaveamento para o retificador nos 
inversores do retificador PWM. 
 
Número de pulsos do inversor [Inv Pulse Number] 
Número linear: 295 
Valor mínimo:  0 
Valor máximo:  65535 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica o número de pulsos por ciclo no padrão de chaveamento para o inversor. 
 
Padrão de modulação de largura do pulso do inversor [Inv PWM Pattern] 
Número linear: 378 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o padrão de disparo PWM que tem sido usado para os equipamentos 
semicondutores de potência do inversor. Dependendo da frequência do estator e da frequência de 
comutação, o inversor será disparado em um dos três padrões de PWM diferentes: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Synch Mod Modulação síncrona 
1 SHE Eliminação Harmônica Seletiva 
2 Asynch Mod Modulação assíncrona 
3 Pattern 3 Não usado atualmente 
4 Pattern 4 Não usado atualmente 
5 Pattern 5 Não usado atualmente 

 
A seguinte tabela ilustra em que velocidade cada padrão é comumente utilizado: 
 
Modulação síncrona (Velocidade média) 
Eliminação Harmônica Seletiva (Alta velocidade) 
Modulação assíncrona (Baixa velocidade) 
 
Índice de modulação PWM [PWM Mod Index] 
Número linear: 311 
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  1.50  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor do índice de modulação no qual o inversor está operando. O valor pode 
mudar de 0.2 a 0.98 quando o inversor está operando com a técnica de modulação do vetor de 
distribuição e está definido para 1.03 quando o inversor usa a técnica de eliminação harmônica 
seletiva. 
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Corrente CC de referência 5 pulsos a 3 pulsos [Idc 3 Pulse] 
Número linear: 756 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  10.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica o valor de corrente de indutor CC por unidade ao qual o retificador PWM irá 
alternar de disparo a pulso 5 para disparo a pulso 3. Se a corrente do indutor CC é maior que o valor 
do parâmetro e a referência de tensão do indutor CC (Vdc Reference) está abaixo de Vdc Ref 5p to 
3p (379), o inversor irá alternar de pulso 5 para pulso 3. Este valor é calculado a partir da corrente do 
motor classificada, capacidade de corrente do equipamento retificador e Idc Fac 5p to 3p (560). 
 
Corrente CC de referência 7 pulsos a 5 pulsos [Idc 5 Pulse] 
Número linear: 757 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  10.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro indica o valor de corrente de indutor CC por unidade ao qual o retificador PWM irá 
alternar de disparo a pulso 7 para disparo a pulso 5. Se a corrente do indutor CC é maior que o valor 
do parâmetro e a referência de tensão do indutor CC (Vdc Reference) esta abaixo de Vdc Ref 7p to 
5p (465), o inversor irá alternar de pulso 7 para pulso 5. Este valor é calculado a partir da corrente do 
motor classificada, capacidade de corrente do equipamento retificador e Idc Fac 7p to 5p (640). 
 
Tensão CC de referência de pulso 5 a pulso 3 [Vdc Ref 5p to 3p] 
Número linear: 379 
Valor padrão:  0.10 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ponto no qual um retificador PMW irá alternar de disparo a pulso 5 para 
disparo a pulso 3. Se a referência de tensão do indutor CC (Vdc Reference) cai abaixo do valor 
programado e a corrente do indutor CC está acima do Idc 3 Pulse (756), o inversor irá alternar de 
pulso 5 para pulso 3. O objetivo deste parâmetro é reduzir a quantidade de perdas e aquecimento no 
retificador por meio da redução do número de pulsos de comutação. 
 
Tensão CC de referência de pulso 7 a pulso 5 [Vdc Ref 7p to 5p] 
Número linear: 465 
Valor padrão:  0.50 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.50 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ponto no qual um retificador PMW irá alternar de disparo a pulso 7 para 
disparo a pulso 5. Se a referência de tensão do indutor CC (Vdc Reference) cai abaixo do valor 
programado e a corrente do indutor CC está acima do Idc 5 Pulse (757), o inversor irá alternar de 
pulso 7 para pulso 5. O objetivo deste parâmetro é reduzir a quantidade de perdas e aquecimento no 
retificador por meio da redução do número de pulsos de comutação. 
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Fator de corrente CC de pulso 5 a pulso 3 [Idc Fac 3p to 5p] 
Número linear: 560 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  2.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para modificar o nível padrão de referência de corrente CC no qual o 
retificador irá alternar de operação de pulso 5 para pulso 3. Para uma operação normal do inversor. 
este parâmetro não precisa ser modificado do padrão de 1.00 pu. porque a maioria dos inversores 
pode funcionar no modo de 7 pulsos por toda a faixa de corrente cc. O objetivo deste parâmetro é 
reduzir a quantidade de perdas e aquecimento no retificador por meio da redução do número de 
pulsos de comutação. 
 
Fator de corrente CC de pulso 7 a pulso 5 [Idc Fac 7p to 5p] 
Número linear: 640 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  2.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para modificar o nível padrão de referência de corrente CC no qual o 
retificador irá alternar de operação de pulso 7 para pulso 5. Para uma operação normal do inversor. 
este parâmetro não precisa ser modificado do padrão de 1.00 pu. porque a maioria dos inversores 
pode funcionar no modo de 7 pulsos por toda a faixa de corrente cc. O objetivo deste parâmetro é 
reduzir a quantidade de perdas e aquecimento no retificador por meio da redução do número de 
pulsos de comutação. 
 
Frequência máxima de retificador PWM [Rec PWM Max Freq] 
Número linear: 155 
Valor padrão:  440 Hz 
Valor mínimo:  100 Hz 
Valor máximo:  1000 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é válido somente para inversores de retificador PWM e especifica a frequência de 
comutação máxima dos equipamentos semicondutores de potência.  
 
Frequência máxima de inversor PWM [Inv PWM Max Freq] 
Número linear: 154 
Valor padrão:  440 Hz 
Valor mínimo:  100 Hz 
Valor máximo:  1000 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de comutação máxima dos equipamentos semicondutores de 
potência usados no inversor.  
 
Sequência A de disparo do equipamento retificador [Rec DvcGat SeqnA] 
Número linear: 620 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a sequência de disparo do equipamento na placa A de interface de fibra óptica 
no lado do retificador.  
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Sequência B de disparo do equipamento retificador [Rec DvcGat SeqnB] 
Número linear: 621 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a sequência de disparo do equipamento na placa B de interface de fibra óptica 
no lado do retificador.  
 
Sequência C de disparo do equipamento retificador [Rec DvcGat SeqnC] 
Número linear: 626 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a sequência de disparo do equipamento na placa C de interface de fibra óptica 
no lado do retificador.  
 
Realimentação de diagnóstico A do equipamento retificador [Rec DvcDiag FbkA] 
Número linear: 627 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico da placa A de interface de fibra óptica no lado 
do retificador.  
 
Realimentação de diagnóstico B do equipamento retificador [Rec DvcDiag FbkB] 
Número linear: 628 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico da placa B de interface de fibra óptica no lado 
do retificador.  
 
Realimentação de diagnóstico C do equipamento retificador [Rec DvcDiag FbkC] 
Número linear: 629 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico da placa C de interface de fibra óptica no lado 
do retificador.  
 
Sequência de disparo do equipamento inversor [Inv DvcGat Seqn] 
Número linear: 584 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a sequência de disparo do equipamento no lado do inversor. Para um inversor 
com equipamento de mais uma série, a mesma sequência de disparo é aplicada para todas as 
placas de fibra óptica. 
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Realimentação de diagnóstico A do equipamento inversor [Inv DvcDiag FbkA] 
Número linear: 608 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico da placa A de interface de fibra óptica no lado 
do inversor.  
 
Realimentação de diagnóstico B do equipamento inversor [Inv DvcDiag FbkB] 
Número linear: 609 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico da placa B de interface de fibra óptica no lado 
do inversor.  
 
Realimentação de diagnóstico C do equipamento inversor [Inv DvcDiag FbkC] 
Número linear: 618 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico da placa C de interface de fibra óptica no lado 
do inversor.  
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Parâmetros de resfriamento de líquido 
 
Temperatura de resfriamento C [Coolant Temp C] 
Número linear: 380 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  65535 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica a temperatura do líquido de resfriamento em graus Celsius em um 
inversor com resfriamento por líquido PowerFlex 7000. 
 
Temperatura de resfriamento F [Coolant Temp F] 
Número linear: 381 
Valor mínimo:  0 F 
Valor máximo:  65535 F 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica a temperatura do líquido de resfriamento em Fahrenheit em um inversor 
com resfriamento por líquido PowerFlex 7000. 
 
Configuração do ventilador para trocadores de calor do inversor com resfriamento por líquido 
[Fan Config] 
Número linear: 477 
Valor padrão:  3 em linha 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a configuração do ventilador para o trocador de calor usado em inversores 
com resfriamento por líquido PowerFlex. Este parâmetro permite que o inversor saiba quantos 
ventiladores estão instalados, e a sua configuração. O controle pode então ligar os ventiladores 
adequadamente e resfriar o sistema. As seguintes configurações estão disponíveis: 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 3 In-line 3 ventiladores no do trocador de calor em série 
1 4 Block 4 ventiladores em uma configuração quadrada 
2 4 Redundant 4 ventiladores em uma configuração quadrada, mas um é 

redundante 
3 No Fans Sem ventiladores (Trocador de calor líquido-a-líquido) 
4 Style #5 Reservado para uso futuro 

 
Advertência de temperatura do líquido de resfriamento [Coolant Temp Wrn] 
Número linear: 478 
Valor padrão:  49 C 
Valor mínimo:  35 C 
Valor máximo:  85 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor da temperatura do líquido de resfriamento que irá iniciar uma 
advertência de temperatura do líquido de resfriamento. A temperatura é medida a partir de um 
termistor no sistema de resfriamento. 
 
O ponto de configuração de advertência também controla onde os dois grupos de ventiladores ligam. 
O grupo de ventiladores 1 está 11 graus abaixo do ponto de advertência. O grupo de ventiladores 2 
liga a 5 graus abaixo do ponto de advertência. 
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Desarme de temperatura do líquido de resfriamento [Coolant Temp Trp] 
Número linear: 483 
Valor padrão:  54 C 
Valor mínimo:  35 C 
Valor máximo:  85 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor mínimo da temperatura do líquido de resfriamento que irá iniciar 
uma falha de temperatura de resfriamento. A temperatura é medida a partir de um termistor no 
sistema de resfriamento. 
 
Ciclo de trabalho da bomba [Pump Duty Cycle] 
Número linear: 432 
Valor padrão:  8 h 
Valor mínimo:  1 h 
Valor máximo:  720 h 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ciclo de trabalho para as bombas que circulam o líquido de resfriamento. 
O ciclo de trabalho é projetado para operar periodicamente cada bomba. Depois que uma bomba já 
operou continuamente pelo período de tempo programado, ela irá parar e outra bomba trabalhará por 
um período de tempo contínuo similar ao anterior antes de retornar à primeira bomba. 
 
Ciclo de trabalho do ventilador [Fan Duty Cycle] 
Número linear: 449 
Valor padrão:  8 hrs 
Valor mínimo:  1 hrs 
Valor máximo:  720 hrs 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ciclo de trabalho para os ventiladores com trocador de calor com 
resfriamento por líquido. O ciclo de trabalho é projetado para operar periodicamente cada ventilador. 
Depois que um grupo de ventiladores operou continuamente por um tempo programado, ele irá parar 
e outro grupo de ventiladores irá operar por um período de tempo contínuo similar. 
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Parâmetros de gerenciador térmico 
 
Temperatura de junção de equipamento retificador [RecDvcJunctnTemp] 
Número linear: 566 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura de junção estimada de tiristores comutados por gate simétrico 
calculada pelo gerenciador térmico. 
 
Temperatura de junção de equipamento inversor [InvDvcJunctnTemp] 
Número linear: 884 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Para uso futuro. 
 
Perda calculada de equipamento retificador [Calc RecDvc Loss] 
Número linear: 578 
Valor mínimo:  0 Watt 
Valor máximo:  4000 Watt 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a perda estimada de tiristores comutados por gate simétrico calculada pelo 
gerenciador térmico.  
 
Perda calculada de equipamento inversor [Calc InvDvc Loss] 
Número linear: 882 
Valor mínimo:  0 Watt 
Valor máximo:  4000 Watt 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Para uso futuro. 
 
Dissipador de calor do retificador R? [Rec HSink RTheta] 
Número linear: 582 
Valor mínimo:  0.00000 C/W 
Valor máximo:  0.65535 C/W 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe o dissipador de calor Rθ estimado calculado pelo gerenciador térmico. 
 
Dissipador de calor R? do inversor [Inv HSink RTheta] 
Número linear: 881 
Valor mínimo:  0.00000 C/W 
Valor máximo:  0.65535 C/W 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Para uso futuro. 
 



 Descrições do parâmetro 2-233 
 

PARÂMETROS DE GERENCIADOR TÉRMICO 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Desarme de temperatura de junção de tiristores comutados por gate simétrico  
[JunctionTemp Trp] 
Número linear: 574 
Valor padrão:  120.0 C 
Valor mínimo:  -40.0 C 
Valor máximo:  200.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível, em Celsius, que RecDvcJunctnTemp (566) no modelo térmico 
deve exceder antes que uma falha Junction OvrTemp seja indicada. 
 
Advertência de temperatura de junção de tiristores comutados por gate simétrico 
[JunctionTemp Wrn] 
Número linear: 577 
Valor padrão:  112.5 C 
Valor mínimo:  -40.0 C 
Valor máximo:  150.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o nível, em Celsius, que RecDvcJunctnTemp (566) no modelo térmico 
deve exceder antes que uma advertência Junction OvrTemp seja indicada. 
 
Valor nominal do fluxo de ar do modelo [Model AirFlw Nom] 
Número linear: 780 
Valor padrão:  1040 pés/m 
Valor mínimo:  0 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a velocidade de fluxo de ar de valor nominal no inversor. Isto é geralmente 
configurado durante o comissionamento do inversor pelo uso de medidas dos sensores de fluxo de 
ar TFB3 e indica o fluxo de ar normal no painel do conversor. Em inversores de tubo de calor, se 
qualquer velocidade de fluxo de ar monitorada nas pilhas de alimentação do retificador está menor 
que este limite, o gerenciador térmico deve aplicar uma correção térmica por causa do baixo fluxo de 
ar. Para cada queda de 104 pés/m na velocidade do fluxo de ar, 1 ºC é adicionado à temperatura de 
junção de tiristores comutados por gate simétrico, RecDvcJunctnTemp (566). 
 
Elevação [Elevation] 
Número linear: 573 
Valor padrão:  1000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o nível de elevação da localização do inversor. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 1000 de 0 a 1.000 metros 
1 2000 de 1.000 a 2.000 metros 
2 3000 de 2.000 a 3.000 metros 
3 4000 de 3.000 a 4.000 metros 
4 5000 de 4.000 a 5.000 metros 
5 6000 de 5.000 a 6.000 metros 
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Parâmetros de proteção térmica 
 
Canal A [Channel A] 
Número linear: 496 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Exibe a localização da placa de diagnóstico de realimentação de temperatura (TFB) conectada via 
canal A. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 NotAvailable Nenhum TFB declarado 
1 RectHSink 2U TFB no dissipador de calor do retificador 2U declarado 
2 RectHSink 2V TFB no dissipador de calor do retificador 2V declarado 
3 RectHSink 2W TFB no dissipador de calor do retificador 2W declarado 
4 Inv Heatsink TFB declarado no dissipador de calor do inversor 
5 DB Cabinet TFB declarado no painel de frenagem dinâmica 
6 Other Bit não usado 

 
Canal B [Channel B] 
Número linear: 547 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Exibe a localização da placa de diagnóstico de temperatura (TFB) conectada via canal B. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 NotAvailable Nenhum TFB declarado 
1 RectHSink 2U TFB no dissipador de calor do retificador 2U declarado 
2 RectHSink 2V TFB no dissipador de calor do retificador 2V declarado 
3 RectHSink 2W TFB no dissipador de calor do retificador 2W declarado 
4 Inv Heatsink TFB declarado no dissipador de calor do inversor 
5 DB Cabinet TFB declarado no painel de frenagem dinâmica 
6 Other Bit não usado 

 
Canal C [Channel C] 
Número linear: 497 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Exibe a localização da placa de diagnóstico de temperatura (TFB) conectada via canal C. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 NotAvailable Nenhum TFB declarado 
1 RectHSink 2U TFB no dissipador de calor do retificador 2U declarado 
2 RectHSink 2V TFB no dissipador de calor do retificador 2V declarado 
3 RectHSink 2W TFB no dissipador de calor do retificador 2W declarado 
4 Inv Heatsink TFB declarado no dissipador de calor do inversor 
5 DB Cabinet TFB declarado no painel de frenagem dinâmica 
6 Other Bit não usado 
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Temperatura do dissipador de calor canal A [ChA HeatsinkTemp] 
Número linear: 499 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura do dissipador de calor medida pela placa de realimentação de 
temperatura via canal A. Consulte a variável Canal A (496) para verificar a localização da placa de 
realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Temperatura ambiente canal A [ChA Ambient Temp] 
Número linear: 558 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura ambiente medida pela placa de realimentação de temperatura via 
canal A. Consulte a variável Canal A (496) para verificar a localização da placa de realimentação de 
temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de realimentação de 
temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Fluxo de ar do canal A [ChA Airflow] 
Número linear: 788 
Valor mínimo:  -2000 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a velocidade de fluxo de ar medida pela placa de realimentação de temperatura 
via canal A. Consulte a variável Canal A (496) para verificar a localização da placa de realimentação 
de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de realimentação de 
temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Temperatura do dissipador de calor do canal B [ChB HeatsinkTemp] 
Número linear: 808 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura do dissipador de calor medida pela placa de realimentação de 
temperatura via canal B. Consulte a variável Canal B (547) para verificar a localização da placa de 
realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Temperatura ambiente do canal B [ChB Ambient Temp] 
Número linear: 809 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura ambiente medida pela placa de realimentação de temperatura via 
canal B. Consulte a variável Canal B (547) para verificar a localização da placa de realimentação de 
temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de realimentação de 
temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
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Fluxo de ar do canal B [ChB Airflow] 
Número linear: 810 
Valor mínimo:  -2000 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a velocidade de fluxo de ar medida pela placa de realimentação de temperatura 
via canal B. Consulte a variável Canal B (547) para verificar a localização da placa de realimentação 
de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de realimentação de 
temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Temperatura do dissipador de calor do canal C [ChC HeatsinkTemp] 
Número linear: 793 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura do dissipador de calor medida pela placa de realimentação de 
temperatura via canal C. Consulte a variável Channel C (497) para visualizar a localização da placa 
de realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Temperatura ambiente do canal C [ChC Ambient Temp] 
Número linear: 794 
Valor mínimo:  -40.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a temperatura ambiente medida pela placa de realimentação de temperatura via 
canal C. Consulte a variável Channel C (497) para visualizar a localização da placa de realimentação 
de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de realimentação de 
temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Fluxo de ar do canal C [ChC Airflow] 
Número linear: 795 
Valor mínimo:  -2000 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe a velocidade do fluxo de ar medida pela placa de realimentação de temperatura 
via canal C. Consulte a variável Channel C (497) para visualizar a localização da placa de 
realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Fonte de alimentação do gate canal A [ChA GatePowerSup] 
Número linear: 807 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  30.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe o nível da fonte de alimentação de gate medida pela placa de realimentação de 
temperatura via canal A. Consulte a variável Canal A (496) para verificar a localização da placa de 
realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
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Fonte de alimentação do gate canal B [ChB GatePowerSup] 
Número linear: 805 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  30.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe o nível da fonte de alimentação de gate medida pela placa de realimentação de 
temperatura via canal B. Consulte a variável Canal B (547) para verificar a localização da placa de 
realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Fonte de alimentação do gate canal C [ChC GatePowerSup] 
Número linear: 796 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  30.0 V 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe o nível da fonte de alimentação do gate medida pela placa de realimentação de 
temperatura via canal C. Consulte a variável Channel C (497) para visualizar a localização da placa 
de realimentação de temperatura. Esse recurso somente está disponível nas mais novas placas de 
realimentação de temperatura (TFB de 3a geração ou mais novas). 
 
Advertência de temperatura de dissipador de calor [HeatSinkTemp Wrn] 
Número linear: 892 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  200 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma variável dedicada aos inversores de tubo de calor. Ela exibe o nível de temperatura, em 
Celsius, o qual a temperatura do dissipador de calor deve exceder antes de haver uma indicação de 
advertência de sobretemperatura. Este nível de advertência é dinamicamente calculado pelo inversor 
e é função da temperatura ambiente. 
 
Desarme de temperatura de dissipador de calor [HeatSinkTemp Trp] 
Número linear: 893 
Valor mínimo:  0 C 
Valor máximo:  200 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma variável dedicada aos inversores de tubo de calor. Ela exibe o nível de temperatura, em 
Celsius, o qual a temperatura do dissipador de calor deve exceder antes de haver uma indicação de 
falha de sobretemperatura. Este nível de desarme é dinamicamente calculado pelo inversor e é 
função da temperatura ambiente. 
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Parâmetros Heatpipe 
 
Conjunto ativo de ventiladores [Active Fan Set] 
Número linear: 815 
Nível de acesso: Monitor 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma variável dedicada aos inversores de tubo de calor. Ela exibe o conjunto de ventiladores 
selecionados pelo inversor com base no ciclo de trabalho e status do ventilador. Estes são os 
ventiladores a serem ligados quando o inversor é iniciado. O número exibido é hexadecimal.  
Exemplo, Active Fan Set com valor de 0x013E significa,  
 

Ventilador 2 LR está ativo 
Ventilador 3 CNV está ativo 
Ventilador 4 CNV está ativo 
Ventilador 5 CNV está ativo 
Ventilador 6 CNV está ativo 
Ventilador 9 CMC está ativo 

 
Em um sistema binário hexadecimal, 0x013E é convertido em 0001 0011 1110  
 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
CMC10 CMC9 CNV8 CNV7 CNV6 CNV5 CNV4 CNV3 LR2 LR1 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 LR1 Runtime Reator de linha ventilador 1 ativo 
1 LR2 Runtime Reator de linha ventilador 2 ativo 
2 Cnv3 Runtime Conversor ventilador 3 ativo 
3 Cnv4 Runtime Conversor ventilador 4 ativo 
4 Cnv5 Runtime Conversor ventilador 5 ativo 
5 Cnv6 Runtime Conversor ventilador 6 ativo 
6 Cnv7 Runtime Conversor ventilador 7 ativo 
7 Cnv8 Runtime Conversor ventilador 8 ativo 
8 CMC9 Runtime Filtro do modo comum ventilador 9 ativo 
9 CMC10Runtime Filtro do modo comum ventilador 10 ativo 
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Fluxo de ar do inversor UV [InvUV Airflow] 
Número linear: 799 
Valor mínimo:  -10.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma variável dedicada aos inversores de tubo de calor. Exibe o nível de pressão de ar (em 
Volts) medido na coluna do conversor, entre a pilha de alimentação do inversor U e V. 
 
Fluxo de ar VW do inversor [InvVW Airflow] 
Número linear: 800 
Valor mínimo:  -10.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma variável dedicada aos inversores de tubo de calor. Exibe o nível de pressão de ar (em 
Volts) medido na coluna do conversor, entre a pilha de alimentação do inversor V e W. 
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Fluxo de ar do filtro do modo comum [CMC Airflow] 
Número linear: 801 
Valor mínimo:  -10.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta é uma variável dedicada aos inversores de tubo de calor. Exibe o nível de pressão de ar (em 
Volts) medido no painel do filtro do modo comum. 
 
Tempo de execução do ventilador [FanRuntime] 
Número linear: 790 
Valor mínimo:  0 hrs 
Valor máximo:  65535 hrs 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o tempo de execução total para o ventilador específico em um inversor de tubo 
de calor selecionado pelo parâmetro FanRuntime Select (789). 
 
Seleção de tempo de execução do ventilador [FanRuntimeSelect] 
Número linear: 789 
Valor padrão:  LR1 Runtime 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este é um parâmetro dedicado aos inversores de tubo de calor. Permite ao usuário selecionar o 
ventilador em uma coluna específica do inversor e exibe o tempo de execução total na variável 
FanRuntime (790). 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 LR1 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 1 do 

reator de linha 
1 LR2 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 2 do 

reator de linha 
2 Cnv3 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 3 do 

conversor 
3 Cnv4 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 4 do 

conversor 
4 Cnv5 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 5 do 

conversor 
5 Cnv6 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 6 do 

conversor 
6 Cnv7 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 7 do 

conversor 
7 Cnv8 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 8 do 

conversor 
8 CMC9 Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 9 do filtro 

do modo comum 
9 CMC10Runtime Selecione para exibir o tempo de execução do ventilador 10 do 

filtro do modo comum 
 
Valor nominal de fluxo de ar CMC [CMC Airflow Nom] 
Número linear: 806 
Valor padrão:  3.8 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este é um parâmetro dedicado aos inversores de tubo de calor. Especifica o valor nominal do sensor 
de pressão de ar instalado no painel do filtro do modo comum.  
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Advertência de exaustor de ar CMC [CMC AirExhst Wrn] 
Número linear: 811 
Valor padrão:  3.0 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este é um parâmetro dedicado aos inversores de tubo de calor. Especifica o nível ao qual o valor da 
pressão de ar no painel do filtro do modo comum deve diminuir antes da indicação de uma 
advertência. Baixa pressão de ar tipicamente associada com o bloqueio do fluxo de ar de exaustão. 
 
Advertência de entrada de ar CMC [CMC AirInlet Wrn] 
Número linear: 812 
Valor padrão:  5.0 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este é um parâmetro dedicado aos inversores de tubo de calor. Especifica o nível o qual o valor da 
pressão de ar no painel do filtro do modo comum deve exceder antes da indicação de uma 
advertência. Alta pressão de ar tipicamente associada com o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 
 
Desarme de exaustor de ar CMC [CMC AirExhst Trp] 
Número linear: 813 
Valor padrão:  2.5 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este é um parâmetro dedicado aos inversores de tubo de calor. Especifica o nível ao qual o valor da 
pressão de ar no painel do filtro do modo comum deve cair antes da indicação de uma falha. Baixa 
pressão de ar tipicamente associada com o bloqueio do fluxo de ar de exaustão.  
 
Desarme de entrada de ar CMC [CMC AirInlet Trp] 
Número linear: 814 
Valor padrão:  5.5 V 
Valor mínimo:  0.0 V 
Valor máximo:  10.0 V 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este é um parâmetro dedicado aos inversores de tubo de calor. Especifica o nível o qual o valor da 
pressão de ar no painel do filtro do modo comum deve exceder antes da indicação de uma falha. Alta 
pressão de ar tipicamente associada com o bloqueio do fluxo de ar de entrada. 
 
Ciclo de deslocamento do ventilador [Fan Rotate Cycle] 
Número linear: 787 
Valor padrão:  720 hrs 
Valor mínimo:  1 hrs 
Valor máximo:  14400 hrs 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ciclo de trabalho do ventilador do conversor para inversores de tubo de 
calor. Durante o teste de sistema, o tempo especificado é tratado como minutos. 
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Parâmetros de frenagem dinâmica 
 
Alimentação DB [DB Power] 
Número linear: 784 
Valor mínimo:  0.0% 
Valor máximo:  200.0% 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a quantidade de energia dissipada no resistor DB durante a frenagem 
dinâmica. A unidade é baseada em porcentagem na taxa KW do resistor DB. 
 
Alimentação DB kW [DB Power kW] 
Número linear: 785 
Valor mínimo:  0 kW 
Valor máximo:  5000 kW 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a quantidade de energia KW dissipada no resistor DB durante a frenagem 
dinâmica. 
 
Energia DB [DB Energy] 
Número linear: 786 
Valor mínimo:  0.0% 
Valor máximo:  200.0% 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a quantidade de energia dissipada no resistor DB durante a frenagem 
dinâmica. A unidade é baseada em porcentagem na taxa de energia do resistor DB. 
 
Sobrecarga DBR [DBR Over Load] 
Número linear: 792 
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  2.00  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a relação entre a quantidade de energia dissipada no resistor DB com respeito 
à energia classificada e o período de resfriamento. Quando é um pu, significa que a energia do 
resistor DB classificado foi dissipada no resistor. 
 
Resistência DBR pu [DBRResistance pu] 
Número linear: 819 
Valor mínimo:  0.0 pu 
Valor máximo:  10.0 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o valor por unidade da resistência DBR baseado nas características nominais 
do inversor e do motor. 
 
Sequência de disparo do equipamento DB [DB DvcGat Seqn] 
Número linear: 831 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a sequência de disparo do equipamento na placa de interface de fibra óptica 
para o circuito DB. 
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Realimentação de disparo do equipamento DB [DB DvcGat Fbk] 
Número linear: 832 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a realimentação de diagnóstico na placa de interface de fibra óptica para o 
circuito DB. 
 
Realimentação de temperatura DBR [DBR Temp Fbk] 
Número linear: 830 
Valor mínimo:  0.0 graus 
Valor máximo:  1000.0 graus 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a temperatura do exaustor no painel DB. Isto é um indicador da temperatura do 
resistor no painel DB. 
 
Limite de alimentação DB mínima [Min DB Pwr Limit] 
Número linear: 853 
Valor padrão:  0.010 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  1.000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite mínimo de energia regenerativa estimada na velocidade presente 
do motor e referência de torque. Este parâmetro é útil para evitar perfis de DB cíclicos quando não 
há muita energia regenerativa para ser dissipada em DBR. Quanto menor o valor, mais sensível será 
a função DB em qualquer condição regenerativa no motor. 
 
Regulador DB Kp [DB Regulator Kp] 
Número linear: 847 
Valor padrão:  0.100  
Valor mínimo:  0.000  
Valor máximo:  65.535  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho proporcional para o regulador de corrente de indutor CC durante 
DB. 
 
Regulador DB Ki [DB Regulator Ki] 
Número linear: 848 
Valor padrão:  0.300  
Valor mínimo:  0.000  
Valor máximo:  65.535  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho integral para o regulador de corrente de indutor CC durante DB. 
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Atraso de detecção de vazamento [LeakagDetectDly] 
Número linear: 888 
Valor padrão:  500 milissegundos 
Valor mínimo:  0 milissegundos 
Valor máximo:  20000 milissegundos 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o atraso do tempo em que o sensor de vazamento no painel do inversor 
dispara ao tempo em que o inversor anuncia a advertência. 
 
Limite de energia DB [Pwr Lmt DB] 
Número linear: 913 
Valor padrão:  0.30 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a energia média máxima a ser dissipada no resistor DB durante a 
frenagem. 
 
Potência nominal DBR [DBR Power Rating] 
Número linear: 817 
Valor padrão:  300 kW 
Valor mínimo:  3 kW 
Valor máximo:  5000 kW 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a potência nominal média do resistor DB. 
 
Resistência DBR [DBR Resistance] 
Número linear: 818 
Valor padrão:  0.0 ohm 
Valor mínimo:  0.0 ohm 
Valor máximo:  6553.5 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a resistência do resistor DB. 
 
Indutância DBR [DBR Inductance] 
Número linear: 820 
Valor padrão:  50 uH 
Valor mínimo:  0 uH 
Valor máximo:  2000 uH 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a indutância de séries de desvio do resistor DB. 
 
Equipamento série DB [Series DBDvc] 
Número linear: 821 
Valor padrão:  2  
Valor mínimo:  1  
Valor máximo:  4  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número de equipamentos de série usados em gaiolas de potência para o 
painel/circuito DB. 
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Frequência DB SVM LPF [DB SVM LPF Freq] 
Número linear: 852 
Valor padrão:  75.0 Hz 
Valor mínimo:  0.1 Hz 
Valor máximo:  1000.0 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de corte para filtros passa baixa usados para filtrar o índice 
de modulação calculada do padrão de chaveamento do inversor (SVM) durante o DB. 
 
Frequência DB Vdc LPF [DB Vdc LPF Freq] 
Número linear: 849 
Valor padrão:  5.00 Hz 
Valor mínimo:  0.01 Hz 
Valor máximo:  655.35 Hz 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de corte do filtro passa baixa usado para filtrar o termo de 
avanço de alimentação calculado da tensão CC do inversor (usado no regulador de corrente CC). 
 
Coeficiente de temperatura DBR [DBR Temp Coeff] 
Número linear: 822 
Valor padrão:  600 uO/C 
Valor mínimo:  0 uO/C 
Valor máximo:  65535 uO/C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o coeficiente de temperatura do resistor DB para estimar a flutuação 
ôhmica do resistor a uma temperatura diferente (não é usado na revisão do firmware 8001). 
 
Taxa de energia DBR [DBR EnergyRating] 
Número linear: 823 
Valor padrão:  3.0 MJ 
Valor mínimo:  0.1 MJ 
Valor máximo:  60.0 MJ 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a taxa de energia média do resistor DB.  
 
Limite de temperatura DBR [DBR Temp Limit] 
Número linear: 824 
Valor padrão:  250.0 C 
Valor mínimo:  0.0 C 
Valor máximo:  1000.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a temperatura de operação máxima para que o resistor DB foi projetado 
(não usado em revisão de firmware 8001). 
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Tempo de ciclo DBR [DBR Cycle Time] 
Número linear: 825 
Valor padrão:  1800 s 
Valor mínimo:  10 s 
Valor máximo:  65535 s 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o período de tempo necessário para resfriar o resistor DB entre os 
intervalos de frenagem. 
 
Advertência de temperatura DBR [DBR Temp Wrn] 
Número linear: 827 
Valor padrão:  150.0 C 
Valor mínimo:  0.0 C 
Valor máximo:  250.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite de advertência para temperatura de exaustor de painel DB. 
 
Desarme de temperatura DBR [DBR Temp Trip] 
Número linear: 828 
Valor padrão:  180.0 C 
Valor mínimo:  0.0 C 
Valor máximo:  250.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite de falha para temperatura do exaustor de painel DB. 
 
Fluxo de ar nominal DB [DB Airflow Nom] 
Número linear: 408 
Valor padrão:  90 pés/m 
Valor mínimo:  0 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor nominal para velocidade de fluxo de ar do painel DB sob condições 
normais (usado para comissionamento, não usado em firmware revisão 8001). 
 
Desarme de fluxo de ar DB [DB Airflow Trip] 
Número linear: 409 
Valor padrão:  10 pés/m 
Valor mínimo:  0 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite de falha para velocidade de fluxo de ar do painel DB. 
 
Advertência de fluxo de ar DB [DB Airflow Warn] 
Número linear: 837 
Valor padrão:  40 pés/m 
Valor mínimo:  0 pés/m 
Valor máximo:  2000 pés/m 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite de advertência para velocidade de fluxo de ar do painel DB. 
 



2-246 Descrições do parâmetro 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 PARÂMETROS DE FRENAGEM DINÂMICA 

Desarme de temperatura ambiente DB [DBAmbientTempTrp] 
Número linear: 798 
Valor padrão:  80.0 C 
Valor mínimo:  0.0 C 
Valor máximo:  100.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite de falha para temperatura ambiente do painel DB. 
 
Advertência da temperatura ambiente DB [DBAmbientTempWrn] 
Número linear: 838 
Valor padrão:  60.0 C 
Valor mínimo:  0.0 C 
Valor máximo:  100.0 C 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o limite de advertência para temperatura ambiente do painel DB. 
 
Atraso de diagnóstico do equipamento DB [DB DvcDiag Delay] 
Número linear: 839 
Valor padrão:  2  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  6  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é uma função adicionada para ajudar a evitar desarme por transientes nas falhas de 
diagnóstico do equipamento DB. O atraso permite que o inversor ignore uma falha detectada pelo 
número de disparos de ponte DB consecutivos configurados por este parâmetro. O ajuste-padrão 
para esse parâmetro é 2, e não deve ser modificado, a menos que a fábrica ordene seu aumento. 
 
Limite de referência Idc DB [IdcRefLmt DB] 
Número linear: 887 
Valor padrão:  2.000 pu 
Valor mínimo:  0.000 pu 
Valor máximo:  2.000 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a corrente de indutor CC máxima que pode ser alternada pelo circuito DB 
durante a frenagem dinâmica. O limite superior para este parâmetro é ditado pela corrente do 
equipamento DB e taxa de potência, número de equipamentos e indutância de vazamento do resistor 
DB. 
 
DB SVM Kp [DB SVM Kp] 
Número linear: 890 
Valor padrão:  0.100  
Valor mínimo:  0.000  
Valor máximo:  65.535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho proporcional para o regulador PI usado no cálculo do índice de 
modulação para o padrão de chaveamento do inversor durante o DB. 
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DB SVM Ki [DB SVM Ki] 
Número linear: 889 
Valor padrão:  0.200  
Valor mínimo:  0.000  
Valor máximo:  65.535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho integral para o regulador PI usado no cálculo do índice de 
modulação para o padrão de chaveamento do inversor durante o DB. 
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Parâmetros de compensação PF 
 
Limite de condução do inversor ** [Drv LeadingLimit] 
Número linear: 845 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o lado linear mínimo condutor de VAR que pode ser alcançado no ponto de 
operação atual. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Limite de folga do inversor ** [Drv LaggingLimit] 
Número linear: 846 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o lado linear mínimo de folga VAR que pode ser alcançado no ponto de 
operação atual. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Comando de fluxo PFC [PFC Flux Command] 
Número linear: 304 
Valor mínimo:  -1.500 pu 
Valor máximo:  1.500 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o comando de fluxo do controlador PFC necessário para otimizar o fator de 
potência da entrada do inversor. O comando de fluxo final será a soma do comando de fluxo sem 
compensação do fator de potência e o comando de fluxo do controlador PFC. Este parâmetro pode 
ter um valor negativo. 
 
Ganho de índice de modulação PFC [PFC ModIndexGain] 
Número linear: 803 
Valor padrão:  1.0  
Valor mínimo:  0.0  
Valor máximo:  50.0  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro especifica o ganho do regulador de índice de modulação usado para compensação do 
fator de potência. O valor do índice de modulação é dado por PWM Mod Index (311) 
 
Ganho do regulador de fluxo PFC [PFC FluxReg Gain] 
Número linear: 802 
Valor padrão:  1.0  
Valor mínimo:  0.0  
Valor máximo:  50.0  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro especifica o ganho do regulador usado no ajuste de referência de fluxo para fornecer 
compensação do fator de potência. A saída do regulador é dada por PFC Flux Command (304) 
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Vars de linha [Line VAR pu] 
Número linear: 331 
Valor mínimo:  -1.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a potência reativa calculada na entrada do inversor. É positivo para o fator de 
potência condutor e negativo para o fator de potência de folga. Este valor é usado pelo controlador 
do fator de potência tanto no ajuste do índice de modulação quanto no comando de fluxo. 
 
Alimentação pu [Line Power pu] 
Número linear: 902 
Valor mínimo:  -4.00 pu 
Valor máximo:  4.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
O parâmetro exibe o valor por unidade da potência real medida na entrada do inversor. 
 
Limite do condutor VAR [VAR LeadingLimit] 
Número linear: 301 
Valor padrão:  0.20 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro se refere aos vars condutores permitidos a serem guiados pelo inversor e não terem 
o fator de potência compensado pelo inversor. O valor padrão na energização está configurado para 
0,20 pu. Isto significa que o inversor irá compensar o fator de potência somente quando os vars de 
linha medidos forem maiores que 0,20 pu. 
 
Limite de folga VAR [VAR LaggingLimit] 
Número linear: 302 
Valor padrão:  1.00 pu 
Valor mínimo:  0.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro se refere aos vars de folga permitidos a serem guiados pelo inversor e não terem o 
fator de potência compensado pelo inversor. O valor padrão na energização está configurado para 
1.00 pu. Com esta configuração, o inversor não irá compensar nenhum VAR de folga.  
 
Limite de condutor PF [PF LeadingLimit] 
Número linear: 850 
Valor padrão:  0.95  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro somente é efetivo quando o bit PF RefSelct (bit 4) está ajustado em SpecialFeatures3 
(920) para compensação do fator de potência. O parâmetro especifica o fator de potência do 
condutor mínimo no lado da linha. O inversor irá compensar o fator de potência do lado da linha até 
este valor se o fator de potência está conduzindo e está abaixo deste valor. 
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Limite de folga PF [PF LaggingLimit] 
Número linear: 851 
Valor padrão:  0.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro somente é efetivo quando o bit PF RefSelct (bit 4) está ajustado em SpecialFeatures3 
(920) para compensação do fator de potência. O parâmetro especifica o fator de potência mínimo de 
folga no lado da linha. O inversor irá compensar o fator de potência do lado da linha até este valor se 
o fator de potência estiver em folga e abaixo deste valor.  
 
Código de acesso PFC [PFC Access Code] 
Número linear: 299 
Valor padrão:  0  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este código de acesso permite ao usuário habilitar a função de compensação do fator de potência no 
inversor. Entre em contato com o Marketing de produtos para obter o código de acesso. 
 
Método de compensação do fator de potência [PowerFactor Comp] 
Número linear: 300 
Valor padrão:  Desabilitar 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro seleciona o tipo de modos de compensação de fator de potência disponível no 
inversor. As seguintes opções estão disponíveis 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable  Desabilitar compensação do fator de potência 
1 Standard  Apenas compensação do fator de potência do condutor 
2 Custom  Compensação do fator de potência ótima 

 
Standard irá compensar o fator de potência linear apenas quando o inversor estiver guiado pelo vars 
condutor.  
A técnica Custom irá compensar ambos os vars condutores e de folga. 
 
Valor de referência VAR [VAR SetPoint] 
Número linear: 918 
Valor padrão:  0.00 pu 
Valor mínimo:  -1.00 pu 
Valor máximo:  1.00 pu 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro especifica o valor de referência VAR quando o inversor é configurado para controlar o 
VAR do lado de linha em um valor de referência. Para configurar o controle de valor de referência, o 
parâmetro PowerFactor Comp (300) deve estar no modo CUSTOM, e ambos VAR LeadingLimit 
(301) e VAR LaggingLimit (302) configurados para zero. 
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Valor de referência PF [PF SetPoint] 
Número linear: 919 
Valor padrão:  0.00  
Valor mínimo:  -1.00  
Valor máximo:  1.00  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro somente é efetivo quando o bit PF RefSelct (bit 4) está ajustado em SpecialFeatures3 
(920) para compensação do fator de potência. O parâmetro especifica o valor de referência do fator 
de potência quando o inversor é configurado para controlar o fator de potência do lado de linha em 
um valor de referência. Para configurar o controle do valor de referência, o parâmetro PowerFactor 
Comp (300) deve estar em modo CUSTOM, e ambos PF LeadingLimit (850) e PF LaggingLimit (851) 
configurados para zero. 
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Parâmetros de segurança 
 
Ato da máscara de porta [Port Mask Act] 
Número linear: 708 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro somente-leitura fornece acesso ao valor de corrente do atributo de máscara de porta 
ativa para fins de diagnóstico. Há um bit para cada canal no host, indicando se o canal está 
habilitado ou desabilitado. Quando o bit 15 está configurado, indica que FactoryTalk Security ou 
alguma outra ferramenta de segurança avançada configurou o atributo de máscara de porta ativa. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Host  
1 DPI Port1  
2 DPI Port2  
3 DPI Port3  
4 DPI Port4  
5 DPI Port5  
6 DPI Port6  
7 Reservada  
8 Reservada  
9 Reservada  
10 Reservada  
11 Reservada  
12 Reservada  
13 Reservada  
14 Reservada  
15 Reservada  

 
Máscara lógica de porta [Port Logic Mask] 
Número linear: 709 
Valor padrão:  0000000001111111 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro é usado para configurar o valor da máscara lógica ativa, a menos que o bit ‘avançado’ 
esteja configurado no atributo. Se o bit “Avançado” já estiver configurado no atributo de máscara 
lógica ativa, o último valor escrito para o atributo é usado até que um novo valor seja escrito 
diretamente no atributo. Se o bit para uma porta estiver configurado em “0”, a porta não terá funções 
de controle do inversor, exceto para parar. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Host  
1 DPI Port1  
2 DPI Port2  
3 DPI Port3  
4 DPI Port4  
5 DPI Port5  
6 DPI Port6  
7 Reservada  
8 Reservada  
9 Reservada  
10 Reservada  
11 Reservada  
12 Reservada  
13 Reservada  
14 Reservada  
15 Reservada  
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Ato de Máscara lógica [Logic Mask Act] 
Número linear: 710 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro somente-leitura fornece acesso ao valor de corrente do atributo de máscara lógica 
ativa para fins de diagnóstico. Quando o bit 15 está configurado, indica que FactoryTalk Security ou 
alguma outra ferramenta de segurança avançada configurou o atributo de máscara lógica ativa. Se o 
bit para uma porta estiver configurado em “0”, a porta não terá funções de controle do inversor, 
exceto para parar. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Host  
1 DPI Port1  
2 DPI Port2  
3 DPI Port3  
4 DPI Port4  
5 DPI Port5  
6 DPI Port6  
7 Reservada  
8 Reservada  
9 Reservada  
10 Reservada  
11 Reservada  
12 Reservada  
13 Reservada  
14 Reservada  
15 Avançado  

 
Configuração de máscara de gravação [Write Mask Cfg] 
Número linear: 711 
Valor padrão:  0000000001111111 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
O parâmetro é usado para programar o atributo de máscara de gravação ativa quando a energia é 
desligada e religada no inversor. Cada bit no parâmetro controla se o dispositivo conectado à porta 
DPI pode gravar para parâmetros ou links. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Host  
1 DPI Port1  
2 DPI Port2  
3 DPI Port3  
4 DPI Port4  
5 DPI Port5  
6 DPI Port6  
7 Reservada  
8 Reservada  
9 Reservada  
10 Reservada  
11 Reservada  
12 Reservada  
13 Reservada  
14 Reservada  
15 Reservada  
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Ato de máscara de gravação [Write Mask Act] 
Número linear: 712 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro somente-leitura fornece acesso ao valor de corrente do atributo de máscara de 
gravação ativa para fins de diagnóstico. Quando o bit 15 está configurado, indica que FactoryTalk 
Security ou alguma outra ferramenta de segurança avançada configurou o atributo de máscara de 
gravação ativa. Cada bit no parâmetro controla se o dispositivo conectado à porta DPI pode gravar 
para parâmetros ou links. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Host  
1 DPI Port1  
2 DPI Port2  
3 DPI Port3  
4 DPI Port4  
5 DPI Port5  
6 DPI Port6  
7 Reservada  
8 Reservada  
9 Reservada  
10 Reservada  
11 Reservada  
12 Reservada  
13 Reservada  
14 Reservada  
15 Avançado  
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Parâmetros do inversor paralelo 
 
Inversor ID [Drive ID] 
Número linear: 716 
Valor padrão:  0  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  7  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a identidade de um inversor individual em um sistema de inversor paralelo. 
Todos os inversores em um sistema devem ter números ID únicos. Se dois inversores estiverem 
programados com o mesmo número ID, o primeiro inversor a ser energizado irá adquirir o número ID 
e o outro inversor será desligado da rede de área do inversor. Os números dos inversores não 
precisam ser consecutivos, pode haver espaços na sequência (p.ex., 0, 1, 3). Normalmente, os 
números ID não podem ser atribuídos livremente, mas são predeterminados pelos endereços de nó 
do controlador do sistema (CLP). 
 
Configuração de energização [Powerup Config] 
Número linear: 717 
Valor padrão:  Inversor simples 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o papel que o inversor irá assumir quando o controle for energizado. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Single Drive Inversor não é parte de um sistema paralelo-padrão 
1 Master Inversor mestre em um sistema de inversores paralelos 
2 Slave Inversor escravo em um sistema de inversores paralelos 

 
Se mais de um inversor em um sistema de inversores paralelos é programado como mestre, o 
primeiro inversor a ser energizado se torna o mestre e os outros inversores serão os escravos. 
 
Máscara do mestre [Master Mask] 
Número linear: 718 
Valor padrão:  11111111 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica que inversores em um sistema de inversores paralelos têm permissão 
para a se tornar mestres. Um valor de 1 indica que o inversor correspondente pode se tornar mestre, 
se necessário. Um valor de 0 indica que o inversor correspondente irá se recusar a ter o papel de 
mestre. Oito bits são definidos: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Drive 0 O inversor 0 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
1 Drive 1 O inversor 1 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
2 Drive 2 O inversor 2 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
3 Drive 3 O inversor 3 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
4 Drive 4 O inversor 4 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
5 Drive 5 O inversor 5 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
6 Drive 6 O inversor 6 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
7 Drive 7 O inversor 7 é selecionado para se tornar mestre se necessário 
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ID do mestre de ação [Acting Master ID] 
Número linear: 719 
Valor padrão:  0  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  8  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ID do inversor do inversor que está atualmente atuando como mestre ou 
que foi requisitado a se tornar mestre. Para um inversor mestre, este parâmetro será normalmente o 
mesmo do ID do inversor para aquele inversor. A configuração do parâmetro para o ID de outro 
inversor no sistema fará com que o mestre tente transferir o controle para o inversor especificado. 
Para um inversor escravo, este parâmetro terá um valor de 8, que é um valor inválido para o ID do 
inversor. 
 
Inversores no sistema [Drives in System] 
Número linear: 745 
Valor padrão:  1  
Valor mínimo:  1  
Valor máximo:  4  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número total de inversores em um sistema de inversores paralelo. Esta 
informação não pode ser obtida pela contagem do número de inversores na rede de área de 
inversores, porque alguns inversores no sistema podem não estar se comunicando. É importante que 
este parâmetro tenha o valor correto porque é usado no cálculo da corrente nominal do inversor. 
 

systeminDrives
factorServiceampsmotorRatedcurrentdriveunitper 

0.1  

 
Capacidade reduzida [Reduced Capacity] 
Número linear: 765 
Valor padrão:  Habilitar 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica se é permitido que o sistema de inversores paralelos opere com 
capacidade reduzida. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 Disable o sistema irá operar apenas se todos os inversores estiverem 

disponíveis 
1 Enable o sistema irá operar se pelo menos metade do número total de 

inversores estiver disponível.  
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Flags de inversores paralelos [PD Flags] 
Número linear: 722 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit nos flags de inversores paralelos. Um número ‘1’ representa 
uma advertência ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Node Reset  Reset do nó, configurado para apagar falhas e advertências de 

inversores paralelos, e reiniciar automaticamente depois que as 
falhas foram apagadas 

1 Active Mstr Mestre ativo – este inversor é o mestre atual 
2 Pass Mastr Mestre de passe – este inversor está tentando passar a condição 

de mestre 
3 Pass Mstr En Mestre de passe habilitado – o mestre de passe é permitido para 

este inversor 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Palavra de falha de inversor paralelo [PD Fault Word] 
Número linear: 720 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit de palavra de falha de inversores paralelos correspondendo 
à proteção do inversor. Essas falhas podem ser de Classe 1 ou Classe 2. Um número ‘1’ representa 
uma falha ativa, como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Comm Timeout O inversor perdeu a comunicação com o mestre 
1 Mstr Xfer Er Erro na transferência de mestre 
2 Não usado  
3 Não usado  
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Slave 0 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 0 
9 Slave 1 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 1 
10 Slave 2 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 2 
11 Slave 3 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 3 
12 Slave 4 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 4 
13 Slave 5 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 5 
14 Slave 6 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 6 
15 Slave 7 Comm O mestre perdeu a comunicação com o inversor 7 
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Palavra de advertência de inversor paralelo [PD Warning Word] 
Número linear: 721 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a atribuição de bit de palavra de advertência de inversores paralelos 
correspondendo à detecção de falhas do inversor. Um número ‘1’ representa uma advertência ativa, 
como segue: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Duplcte Mstr Somente meste-mestre duplicado 
1 DcLnd Mstr Escravo recusado, deve ser mestre-escravo 
2 Slv RfsdMstr Escravo recusou Mestre – apenas mestre 
3 Invld Mstr R Solicitação mestre inválida – somente escravo 
4 Xfer Disable Transferência desabilitada apenas no mestre 
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Slave 0 OffL Escravo 0 Offline- somente o mestre 
9 Slave 1 OffL Escravo 1 Offline- somente o mestre 
10 Slave 2 OffL Escravo 2 Offline- somente o mestre 
11 Slave 3 OffL Escravo 3 Offline- somente o mestre 
12 Slave 4 OffL Escravo 4 Offline- somente o mestre 
13 Slave 5 OffL Escravo 5 Offline- somente o mestre 
14 Slave 6 OffL Escravo 6 Offline- somente o mestre 
15 Slave 7 OffL Escravo 7 Offline- somente o mestre 

 
Status do inversor paralelo [PD Status] 
Número linear: 723 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável exibe o status deste inversor em um sistema de inversores paralelos. É enviado para o 
inversor mestre, no qual é exibido como Status n do inversor, onde n é o ID do inversor. Oito bits são 
definidos: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Status do inversor 0 [Drive0 Status] 
Número linear: 724 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 

 
Status do inversor 1 [Drive1 Status] 
Número linear: 725 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 
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Status do inversor 2 [Drive2 Status] 
Número linear: 726 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 

 
Status do inversor 3 [Drive3 Status] 
Número linear: 727 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 
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Status do inversor 4 [Drive4 Status] 
Número linear: 728 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 

 
Status do inversor 5 [Drive5 Status] 
Número linear: 729 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 
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Status do inversor 6 [Drive6 Status] 
Número linear: 730 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 

 
Status do inversor 7 [Drive7 Status] 
Número linear: 731 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Estas oito variáveis mostram o status de todos os inversores em um sistema de acionamento 
paralelo. Elas são válidas apenas para o inversor mestre, e terão um valor zero em todos os 
inversores escravos. A definição é a mesma de PD Status. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Ready O inversor está pronto 
1 Running O inversor está em execução 
2 Faulted O inversor tem uma condição de falha 
3 Class1 Fault O inversor tem uma falha de classe 1 
4 Class2 Fault O inversor tem uma falha de classe 2 
5 Hub Comm OK A comunicação entre o inversor e o hub CLP é funcional 
6 Input Clsed O contator de entrada do inversor está fechado 
7 Output Clsed O contator de saída do inversor está fechado 
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Status Valid A palavra de status é válida 
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Referência de fluxo de mestre [Master Flux Ref] 
Número linear: 732 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a referência de fluxo do inversor mestre para todos os inversores escravos em um 
sistema de inversores paralelos. É um dado bruto, não em unidades de engenharia. 
 
Referência de torque mestre [Master Torq Ref] 
Número linear: 733 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a referência de torque do inversor mestre para todos os inversores escravos em um 
sistema de inversores paralelos. É um dado bruto, não em unidades de engenharia. 
 
Comando de corrente de magnetização do mestre [Master Isd Cmd] 
Número linear: 734 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é o comando da corrente de magnetização do inversor mestre para todos os inversores 
escravos em um sistema de inversores paralelos. É um dado bruto, não em unidades de engenharia. 
 
Capacidade do mestre [Master Capacity] 
Número linear: 737 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é o fator de capacidade do inversor mestre para todos os inversores escravos em um 
sistema de inversores paralelos. É um dado bruto, não em unidades de engenharia. 
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Comando do mestre [Master Command] 
Número linear: 735 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a palavra de comando do inversor mestre para todos os inversores escravos em um 
sistema de inversores paralelos. Quatro bits são definidos: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Stop Comando de parada do inversor mestre para todos os escravos 
1 Start Comando de partida do inversor mestre para todos os escravos 
2 Reset Comando de reset do inversor mestre para todos os escravos 
3 Cmd Reverse Comando de reversão do inversor mestre para todos os escravos 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
ID de escravo específico [Sp Slave ID] 
Número linear: 736 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  8  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável identifica o inversor escravo (0 – 7) para o qual os comandos específicos Sp Capacity 
(738) e Sp Command (739) são direcionados. Um valor de 8 indica que não há inversor escravo 
selecionado. É válido somente no inversor mestre, e sempre tem o valor de 8 em inversores 
escravos. 
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Comando específico [Sp Command] 
Número linear: 739 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a palavra de comando do inversor mestre para o escravo identificado por Sp Slave 
ID (736). Tem a mesma definição de Master Command (735). 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Stop Comando de parada do inversor mestre para todos os escravos 
1 Start Comando de partida do inversor mestre para todos os escravos 
2 Reset Comando de reset do inversor mestre para todos os escravos 
3 Cmd Reverse Comando de reversão do inversor mestre para todos os escravos 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
Capacidade específica [Sp Capacity] 
Número linear: 738 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é o fator de capacidade do inversor mestre para o escravo identificado por Sp Slave 
ID (736). É um dado bruto, não em unidades de engenharia. 
 
Referência de fluxo do inversor paralelo [PD Flux Ref] 
Número linear: 740 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a referência de fluxo recebida do mestre. É um dado bruto, não em unidades de 
engenharia. 
 
Referência de torque do inversor paralelo [PD Torq Ref] 
Número linear: 741 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a referência de torque recebida do mestre. É um dado bruto, não em unidades de 
engenharia. 
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Comando de corrente de magnetização do inversor paralelo[PD Isd Cmd] 
Número linear: 742 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  65535  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é o comando de corrente de magnetização recebido do mestre. É um dado bruto, não 
em unidades de engenharia. 
 
Capacidade de inversor paralelo [PD Capacity] 
Número linear: 746 
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  32767  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é o fator de capacidade deste inversor. É um dado bruto, não em unidades de 
engenharia. 
 
Comando de inversor paralelo [PD Command] 
Número linear: 743 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é a palavra de comando recebida do mestre. Tem a mesma definição de Master 
Command (735). 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Stop Comando de parada do inversor mestre para todos os escravos 
1 Start Comando de partida do inversor mestre para todos os escravos 
2 Reset Comando de reset do inversor mestre para todos os escravos 
3 Cmd Reverse Comando de reversão do inversor mestre para todos os escravos 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Parâmetros de aplicação do inversor 
 
Tensão de superfície [ESP Surface Volt] 
Número linear: 760 
Valor mínimo:  0 V 
Valor máximo:  8000 V 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta variável é usada para indicar a tensão do capacitor do filtro do motor em volts. Para aplicações 
de cabo longas, p.ex., ESP, esta tensão será maior que Motor Voltage por causa da queda no cabo 
Resistência do cabo [ESP Cable Resis] 
Número linear: 750 
Valor padrão:  0.000 ohms 
Valor mínimo:  0.000 ohms 
Valor máximo:  65.535 ohms 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Se o valor de Autotune Rs é maior que 2,5%. uma aplicação de cabo longo é presumida.  
p.ex. inversor operando em uma aplicação ESP. Além disso, uma aplicação ESP pode ser 
especificada por este parâmetro se o dados do cabo são conhecidos. Observe que o valor está em 
ohms. Se a folha de dados do cabo especifica o comprimento da resistência/unidade, então 
multiplique pelo comprimento do cabo e insira este parâmetro.  
 
Aplicação do inversor** [Drv Application] 
Número linear: 751 
Valor padrão:  ID ventilador 
Nível de acesso: Básico 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica a aplicação na qual o inversor está sendo usado e é pretendido apenas 
para uso futuro. 
 

Valor Texto Enum Descrição 
0 ID Fan O inversor está operando em aplicação de ventilador para tiragem 

induzida 
1 Pump 1 O inversor está operando em aplicação de bomba tipo 1 
2 Pump 2 O inversor está operando em aplicação de bomba tipo 2 
3 Conveyor O inversor está operando em uma aplicação de transportador 
4 Compressor O inversor está operando em uma aplicação de compressor 
5 BanburyMixer O inversor está operando em uma aplicação de misturador 

Banbury 
6 Application1 Uso futuro 
7 Application2 Uso futuro 
8 Application3 Uso futuro 
9 Application4 Uso futuro 
10 Multi Motor O inversor está operando em mais que um motor 
11 Marine 1 O inversor é projetado para aplicação de indústria naval 1 
12 TestBay Dyn1 O inversor sob teste está usando Dyne 1 
13 TestBay Dyn2 O inversor sob teste está usando Dyne 2 
14 TestBay Dyn3 O inversor sob teste está usando Dyne 3 
15 TestBay Dyn4 O inversor sob teste está usando Dyne 4 

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Motores no inversor** [Motors on Drive] 
Número linear: 867 
Valor padrão:  1  
Valor mínimo:  0  
Valor máximo:  10  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação quando parado 
 
Este parâmetro especifica o número de motores idênticos conectados ao inversor 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade. 
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Parâmetros de controle do processo 
 
Saída PID [PID Output] 
Número linear: 356 
Valor mínimo:  -2.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe a saída final do controlador PID por unidade. Esta é a soma dos valores 
proporcionais, integrais, derivados e anteriores da saída PID. Este valor corresponde ao PID de 
comando de velocidade do inversor. 
 
Variável de processo [Process Variable] 
Número linear: 357 
Valor mínimo:  -2.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro representa a realimentação do processo. Este valor é comparado com Process 
Setpoint (360) para calcular o erro. 
 
Eng de variável de processo [Process Var Eng] 
Número linear: 366 
Valor mínimo:  -3276.7  
Valor máximo:  3276.7  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Esta parâmetro exibe a realimentação do processo em unidades de medida de acordo com a 
aplicação.  
 
Ganho PID [PID Gain] 
Número linear: 353 
Valor padrão:  1.00  
Valor mínimo:  0.00  
Valor máximo:  655.35  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o ganho proporcional no controlador PID quando a opção Indpndt Gain é 
escolhida em PID Command (313). Se não, este parâmetro representa o ganho do controlador. O 
ganho proporcional trabalha somente no termo proporcional, enquanto o ganho de controle trabalha 
para todos os três termos, proporcional, integral e derivado, ao mesmo tempo. Consulte a fórmula no 
manual para entender a diferença entre o ganho independente e o ganho dependente. 
 
Tempo integral PID [PID Intgral Time] 
Número linear: 354 
Valor padrão:  1.00 s  
Valor mínimo:  0.00 s  
Valor máximo:  655.35 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a constante de tempo integral em segundos. Este parâmetro representa o 
tempo para o termo integral para repetir a ação do termo proporcional em resposta à uma mudança 
da etapa em erro. Um valor maior para este parâmetro causa uma resposta integral mais lenta. 
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Tempo derivado PID [PID Deriv Time] 
Número linear: 355 
Valor padrão:  0.00 s  
Valor mínimo:  0.00 s  
Valor máximo:  655.35 s  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a constante de tempo derivado em segundos. Um valor maior deste 
parâmetro causa uma resposta derivada mais rápida. Se este valor é configurado para 0, o termo 
derivado no controlador PID é desabilitado. 
 
Ponto de configuração do processo [Process Setpoint] 
Número linear: 360 
Valor padrão:  0.5000 pu 
Valor mínimo:  -2.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor do ponto de configuração do processo. 
 
Ganho do processo [Process Gain] 
Número linear: 398 
Valor padrão:  1.0  
Valor mínimo:  0.0  
Valor máximo:  6553.5  
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a taxa de conversão do valor do sensor do processo do cliente para 
unidade de medida de processo. Este parâmetro é usado para calcular a realimentação do processo 
no valor de engenharia Process Var Eng (366) para a tela. Por exemplo, se 1 volt do sensor 
representa 3.000 psi, este valor deve ser 3.000. 
 
Limite mínimo PID [PID Min Limit] 
Número linear: 336 
Valor padrão:  -1.0000 pu 
Valor mínimo:  -2.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o limite inferior do PID Output (356). 
 
Limite máximo PID [PID Max Limit] 
Número linear: 318 
Valor padrão:  1.0000 pu 
Valor mínimo:  -2.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro define o limite superior do PID Output (356). 
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Entrada manual PID [PID Manual Input] 
Número linear: 348 
Valor padrão:  0.0000 pu 
Valor mínimo:  0.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a entrada manual ao PID Output (356) quando a opção Manual em PID 
Command (313) é selecionada. 
 
Largura de banda morta PID [PID Dead Band] 
Número linear: 352 
Valor padrão:  0.0000 pu 
Valor mínimo:  0.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a banda para restringir a ação corretiva do controlador PID para um desvio 
pequeno no erro. Se o erro é menor que este valor, todos os termos proporcionais, integrais e 
derivados são mantidos em zero, e PID Output (356) se mantém no valor anterior. 
 
Pré-carga PID [PID Preload] 
Número linear: 365 
Valor padrão:  0.0000 pu 
Valor mínimo:  0.0000 pu 
Valor máximo:  2.0000 pu 
Nível de acesso: Avançado 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o valor pré-selecionado de PID Output (356). 
 
Filtro PID [PID Filter] 
Número linear: 390 
Valor padrão:  0.0 r/s 
Valor mínimo:  0.0 r/s 
Valor máximo:  6000.0 r/s 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica a frequência de corte do filtro passa baixa usado para o erro entre o 
Process Setpoint (360) e o Process Variable (357). 
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Comando PID [PID Command] 
Número linear: 313 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica as opções para a ação do controlador PID. ‘1’ na localização de bit 
correspondente indica que a opção está selecionada, e ‘0’ indica que a opção não está selecionada. 
Quando nenhuma opção está selecionada, o controlador PID trabalha com a configuração padrão, 
que é o ganho dependente com o termo derivado no erro. A seguir está a descrição dos bits 
individuais: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Indpndt Gain O ganho PID é aplicado apenas ao termo proporcional 
1 DerivProcess O termo derivado age na variável do processo, não no erro. 
2 Manual A saída PID é decidida manualmente. 
3 Direct A saída PID aumenta quando a variável do processo é maior que 

o ponto de configuração PID. 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Parâmetros de comissionamento 
 
Fase de ponte do mestre** [Master Phasing] 
Número linear: 663 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica os resultados obtidos da checagem de fase para a ponte de retificador 
mestre. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Required-ABC   
1 Required-ACB   
2 Required-BAC   
3 Required-BCA   
4 Required-CBA   
5 Required-CAB   
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Actual-ABC   
9 Actual-ACB   
10 Actual-BAC   
11 Actual-BCA   
12 Actual-CBA   
13 Actual-CAB   
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Fase de ponte do escravo 1** [Slave1 Phasing] 
Número linear: 664 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica os resultados obtidos a partir da checagem de fase para a ponte do 
retificador do escravo 1 em inversores de 18 pulsos. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Required-ABC   
1 Required-ACB   
2 Required-BAC   
3 Required-BCA   
4 Required-CBA   
5 Required-CAB   
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Actual-ABC   
9 Actual-ACB   
10 Actual-BAC   
11 Actual-BCA   
12 Actual-CBA   
13 Actual-CAB   
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Fase de ponte do escravo 2** [Slave2 Phasing] 
Número linear: 665 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro especifica os resultados obtidos a partir da checagem de fase para a ponte do 
retificador do escravo 2 em inversores de 18 pulsos. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Required-ABC   
1 Required-ACB   
2 Required-BAC   
3 Required-BCA   
4 Required-CBA   
5 Required-CAB   
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Actual-ABC   
9 Actual-ACB   
10 Actual-BAC   
11 Actual-BCA   
12 Actual-CBA   
13 Actual-CAB   
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Status da comissão** [CommissionStatus] 
Número linear: 667 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Somente leitura 
 
Este parâmetro exibe o status de comissionamento. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 DIM Valid DIM validado 
1 Drv Isolated O inversor está isolado 
2 MV Present A tensão média está presente 
3 PhasingDone A checagem de fase foi feita 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 



 Descrições do parâmetro 2-275 
 

PARÂMETROS DE COMISSIONAMENTO 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Flags de comissão** [CommissionFlags] 
Número linear: 668 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro exibe o comando para o inversor durante o comissionamento. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Não usado  
1 Não usado  
2 Não usado  
3 DoPhasingChk Realiza checagem de fase 
4 Não usado  
5 Não usado  
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Referência de escala zero** [Scale Zero Ref] 
Número linear: 659 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para calibração de entradas analógicas no inversor e solicita que o usuário 
insira o valor de referência de escala zero para a entrada particular. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Speed Pot   
1 Anlg Input1   
2 Anlg Input2   
3 Anlg Input3   
4 Convrter AirFlow   
5 IsoTx AirFlow   
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Referência de fundo de escala** [Scale Full Ref] 
Número linear: 660 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para calibração de entradas analógicas no inversor e solicita que o usuário 
insira o valor de referência de fundo de escala para a entrada particular. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Speed Pot   
1 Anlg Input1   
2 Anlg Input2   
3 Anlg Input3   
4 Convrter AirFlow   
5 IsoTx AirFlow   
6 Não usado  
7 Não usado  
8 Não usado  
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Forneça referência zero** [Provide Zero Ref] 
Número linear: 661 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para calibração de saídas analógicas no inversor e solicita que o inversor 
exclua o valor de referência de escala zero para a saída particular. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Anlg Meter1   
1 Anlg Meter2   
2 Anlg Meter3   
3 Anlg Meter4   
4 Anlg Output1   
5 Anlg Output2   
6 Anlg Output3   
7 Anlg Output4   
8 Anlg 4-20mA   
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 



 Descrições do parâmetro 2-277 
 

PARÂMETROS DE COMISSIONAMENTO 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Forneça referência de fundo de escala** [Provide Full Ref] 
Número linear: 662 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é usado para calibração de saídas analógicas no inversor e solicita que o inversor 
exclua o valor de referência de fundo de escala para a saída particular. 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Anlg Meter1   
1 Anlg Meter2   
2 Anlg Meter3   
3 Anlg Meter4   
4 Anlg Output1   
5 Anlg Output2   
6 Anlg Output3   
7 Anlg Output4   
8 Anlg 4-20mA   
9 Não usado  
10 Não usado  
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  

 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
 
Assistente de configuração [Setup Wizard] 
Número linear: 13 
Valor padrão:  0000000000000000 
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro especifica o progresso do assistente de ajuste. Um número ‘1’ indica que o passo foi 
completado pelo assistente de ajuste. Até que todos os passos tenham sido completados, você 
sempre deverá autorizar a continuação do processo cada vez que a tensão de comando passar por 
um ciclo. Os seguintes passos são mostrados: 
 

Bit Texto Enum Descrição 
0 Path Picked Somente para uso interno 
1 Gating Test Realize verificações do gate no inversor 
2 Motor Data Digite os dados da placa de identificação do motor 
3 Features Digite os parâmetros de seleção de recursos 
4 Speed Ref Digite os parâmetros do perfil de velocidade 
5 Analog Calib Calibre o sistema analógico 
6 Ext Faults Configure as falhas externas 
7 System Test Realize um teste do sistema 
8 Phasing Chck Realizada verificação de fases para um inversor de 18 pulsos 
9 Autotuning Autoajuste os parâmetros do inversor e do motor 
10 DC Test Faça o inversor funcionar no modo de teste de corrente CC 
11 Não usado  
12 Não usado  
13 Não usado  
14 Não usado  
15 Não usado  
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Assistente de configuração 2** [Setup Wizard 2] 
Número linear: 666 
Valor padrão:  0000 Hex  
Valor mínimo:  0000 Hex  
Valor máximo:  FFFF Hex  
Nível de acesso: Serviço 
Leitura/Gravação: Leitura/Gravação 
 
Este parâmetro é reservado para uso futuro e será usado para o assistente de configuração. 
 
** Entre em contato com a fábrica para verificar a disponibilidade 
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Parâmetros de realimentação – N=Não/Y=Sim 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
135 Line Voltage pu 0.000 2.000 - Pu   Y Serviço
696 Rec Input Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
645 Rec DCLink Volt -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
643 Inv DCLink Volt -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
761 Inv Output Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
554 Motor Voltage pu 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
122 Line Current pu 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
555 Motor Current pu 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
254 Rec HSink Temp C -40.0 100.0 - C Y Monitor
255 Rec HSink Temp F -40.0 212.0 - F Y Monitor
252 Inv HSink Temp C -40.0 100.0 - C Y Monitor
253 Inv HSink Temp F -40.0 212.0 - F Y Monitor
567 Air Filter Block 0.0 100.0 - % Y Básico
568 Air Filter Allow 0.0 100.0 - % Y Básico
447 Conv AirPressure -1.0 10.0 - V Y Básico
653 IsoTxAirPressure -10.0 10.0 - V Y Básico
589 LineNeutral Volt -2.000 2.000 - Pu Y Básico
347 Mtr Neutral Volt -2.000 2.000 - Pu Y Básico
136 Master Line Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
137 Slave1 Line Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
138 Slave2 Line Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
382 Master Line Cur 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
383 Slave1 Line Cur 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
384 Slave2 Line Cur 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
334 Master Line Freq -100.0 100.0 - Hz Y Serviço
335 Slave1 Line Freq -100.0 100.0 - Hz Y Serviço
239 Slave2 Line Freq -100.0 100.0 - Hz Y Serviço
616 Slave1 Angle -360.0 360.0 - graus Y Serviço
617 Slave2 Angle -360.0 360.0 - graus Y Serviço
683 Harmonic Voltage 0.000 32.767 - Pu Y Serviço
779 ComModeCur Peak 0.00 655.35 - A Y Serviço
778 TransientVoltMax 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
684 BusTransient Trp 0.000 32.767 - Pu Y Serviço
767 BusTransient Lvl 0.000 32.767 - Pu Y Serviço
897 Cap Neutral Volt -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
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 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
257 Logic Command - - - Hex  Y Monitor
258 Logic Status - - - Hex  Y Monitor
262 Drive Not Ready1 - - - Hex Y Monitor
699 Drive Not Ready2 - - - Hex Y Monitor
569 DrvStatus Flag1 - - - Hex  Y Serviço
238 DrvStatus Flag2 - - - Hex  Y Serviço
484 DrvStatus Flag3 - - - Hex Y Serviço
505 Contactor Cmd - - - Hex Y Serviço
506 Contactor Status - - - Hex Y Serviço
264 RecControl Flag1 - - - Hex  Y Serviço
160 RecControl Flag2 - - - Hex Y Serviço
368 RecControl Flag3 - - - Hex Y Serviço
471 RecControl Flag4 - - - Hex Y Serviço
476 RecControl Flag5 - - - Hex Y Serviço
265 InvControl Flag1 - - - Hex  Y Serviço
642 InvControl Flag2 - - - Hex  Y Serviço
446 InvControl Flag3 - - - Hex Y Serviço
469 InvControl Flag4 - - - Hex Y Serviço
470 InvControl Flag5 - - - Hex Y Serviço
96 InvAnlg SelfTst1 - - - Hex Y Serviço
251 InvAnlg SelfTst2 - - - Hex Y Serviço
473 RecAnlg SelfTst1 - - - Hex Y Serviço
474 RecAnlg SelfTst2 - - - Hex Y Serviço
494 RecAnlg SelfTst3 - - - Hex Y Serviço
764 Cur Sens FltCode - - - Hex Y Serviço
551 Drive Overload 0.00 1.00 -  Y Serviço
550 Motor Overload 0.00 1.00 -  Y Serviço
682 RNeutral OvrLoad 0.00 1.00 -  Y Serviço
428 Bypass VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
610 Master VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
611 Slave1 VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
612 Slave2 VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
613 Master Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
614 Slave1 Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
615 Slave2 Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
263 Motor Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
619 Motor Flux Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
490 Fault Output 0 1 -  Y Serviço
700 Warning Output 0 1 -  Y Serviço
689 Scope Trigger 0 1 -  Y Serviço
894 Line Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
895 NeutralFund Cur 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
896 NeutralFund Volt 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
597 Parameter Error 0 65535 -  Y Básico
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Parâmetros de seleção de recursos 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
4 Operating Mode - - Normal  N Monitor 
7 Speed Ref Select - - Local  N Monitor 
401 TorqueRef Select - - Nenhum  N Monitor 
749 Ref Command Loss - - Falha  N Básico 
60 Coast Speed 0.1 100.0 2.0 Hz N Básico 
3 Auto Restart Dly 0.0 10.0 0.0 s  N Básico 
1 Input Ctctr Cfg - - Todas as falhas  N Básico 
10 InpCtctr OpenDly 0.0 60.0 0.0 Mín N Avançado
5 Output Ctctr Cfg - - Não funcionando  N Básico 
99 SpecialFeatures1 - - 1000000000000000 Hex N Avançado
507 SpecialFeatures2 - - 0000000000000000 Hex N Avançado
920 SpecialFeatures3 - - 0000000000000000 Hex N Avançado
199 Load Loss Detect - - Desabilitado  N Avançado
879 NetSrvr FltAct'n - - Falha  N Avançado
590 Rec Gating Test - - Apagado  N Serviço 
591 Inv Gating Test - - Apagado  N Serviço 
13 Assistente de ajuste - - 0000000000000000 Hex  N Serviço 
702 Extended Trend - - Habilitado  N Serviço 
491 Fan1 Run Time 0.1 60.0 30.0 Dias N Serviço 
493 Fan2 Run Time 0.1 60.0 0.1 Dias N Serviço 
403 Ref Switch Delay 0 1000 300 milisse-

gundos 
N Serviço 

921 Fault Lock Clear 0 65535 0  N Serviço 
11 Passcode 0 0 65535 -  Y Monitor 
12 Passcode 1 0 65535 -  Y Monitor 
38 Passcode 2 0 65535 -  Y Monitor 
39 Passcode 3 0 65535 -  Y Monitor 
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Parâmetros de hardware do inversor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
114 DCLnk Induct pu 0.00 10.00 - Pu Y Serviço
625 Line Reactor pu 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
133 Line Filter Cap 0.00 2.00 - Pu Y Serviço
128 Motor Filter Cap 0.00 2.00 - Pu Y Serviço
648 Drive VSB Gain 0.0 6553.5 - V/V Y Serviço
649 Drive VSB Tap - - -  Y Serviço
192 InpFilCutOffFreq 0.0 100.0 - Pu Y Serviço
176 Modelo do inversor - - Carcaça B  N Serviço
19 Rated Drive Amps 10 1750 159 A N Serviço
17 Rated Line Freq 50 60 60 Hz N Serviço
18 Rated Line Volts 100 7200 4160 V N Serviço
153 Rectifier Type - - 6 pulsos modulados 

por largura 
 N Serviço

32 Line Cap Freq 50 60 60 Hz N Serviço
15 Line Cap kVAR 1 7500 400 kVAr N Serviço
16 Line Cap Volts 100 10000 4160 V N Serviço
624 Reator de linha 0.00 50.00 0.00 mH N Serviço
27 DCLnk Inductance 1.0 500.0 24.0 mH N Serviço
28 Motor Cap Freq 50 90 60 Hz N Serviço
20 Motor Cap kVAR 1 7500 400 kVAr N Serviço
21 Motor Cap Volts 100 10000 4160 V N Serviço
158 CT Burden Gndflt 10 10000 1000 ohms N Serviço
157 CT Ratio Gndflt 10 10000 2000  N Serviço
151 CT Brden Line 1.0 100.0 5.0 ohms N Serviço
149 CT Ratio Line 10 10000 1000  N Serviço
285 HECS Brden DCLnk 1.0 100.0 50.0 ohms N Serviço
284 HECS Ratio DCLnk 10 10000 4000  N Serviço
152 HECS Brden Motor 1.0 100.0 50.0 ohms N Serviço
150 HECS Ratio Motor 10 10000 4000  N Serviço
144 RecDvc CurRating 0 3500 800 A N Serviço
143 InvDvc CurRating 0 3500 800 A N Serviço
145 Series RecDvc 1 6 2  N Serviço
146 Series InvDvc 1 6 2  N Serviço
680 Resistor neutro 0.0 6553.5 0.0 ohms N Serviço
681 RNeut Pwr Rating 0 65535 1500 W N Serviço
198 HECS Ratio RNeut 10 10000 4000  N Serviço
197 HECS Brden RNeut 1.0 100.0 50.0 ohms N Serviço
141 HardwareOptions1 - - 0000000010000000 Hex N Serviço
274 HardwareOptions2 - - 0000000000000110 Hex N Serviço
575 Number PwrSup 1 4 1  N Serviço
399 RecHeatsink Type - - MM Alumínio  N Serviço
864 UPS Type - - Nenhum  N Serviço
880 InvHeatsink Type - - MM Alumínio  N Serviço
922 DC Link Type - - Regime de trabalho 

normal 
 N Serviço
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Parâmetros de características nominais do motor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
23 Rated Motor Amps 10 1500 159 A N Básico
29 Rated Motor Freq 25 90 60 Hz N Básico
25 Rated Motor HP 10 20000 1250 hp N Básico
24 Rated Motor kW 10 15000 933 kW N Básico
26 Rated Motor RPM 150.0 3600.0 1192.0 VELO-

CIDA-
DE 

N Básico

22 Rated Motor Volt 100 8000 4000 V N Básico
31 Fator de serviço 0.75 1.25 1.00  N Básico
402 DualWndng Phase 0 90 0 graus N Básico
912 Motor Efficiency 75.0 100.0 96.0 % N Básico
30 Motor Type - - Indução  N Serviço
 

Parâmetros de autoajuste 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
377 Autotune Warn1 - - - Hex Y Avan-

çado 
419 Autotune Warn2 - - - Hex Y Avan-

çado 
875 Autotune WrnCode - - - Hex Y Serviço
209 Autotune Select - - Apagado  N Avan-

çado 
217 Autotune L Input 0.00 1.00 0.00 Pu N Avan-

çado 
218 Autotune T DCLnk 0.000 0.300 0.000 s N Avan-

çado 
219 Autotune RStator 0.00 0.50 0.00 Pu N Avan-

çado 
220 Autotune LLeakge 0.00 0.50 0.00 Pu N Avan-

çado 
221 Autotune L Magn 0.00 15.00 0.00 Pu N Avan-

çado 
222 Autotune T Rotor 0.00 10.00 0.00 s  N Avan-

çado 
223 Autotune Inertia 0.00 100.00 0.00 s  N Avan-

çado 
224 Autotune Lmd 0.00 10.00 0.00 Pu N Avan-

çado 
325 Autotune Lmq 0 1000 100 Pu N Avan-

çado 
212 Autotune Idc BW 10.0 100.0 50.0 r/s  N Avan-

çado 
210 Autotune Idc Cmd 0.100 0.900 0.500 Pu N Avan-

çado 
211 Autotune Idc Stp 0.000 0.500 0.250 Pu N Avan-

çado 
216 Autotune Isd Stp 0.010 0.200 0.100 Pu N Avan-

çado 
213 Autotune Spd Cmd 20.0 60.0 30.0 Hz N Avan-

çado 
215 Autotune Trq Stp 0.050 0.500 0.100 Pu N Avan-

çado 
375 AutotuneComplete - - 0000000000000000 Hex N Serviço
6 Autoajuste manual - - Apagado  N Serviço
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Parâmetros de modelo de motor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
340 Stator Current 0.000 4.000 - Pu Y Monitor
344 Stator Voltage 0.000 2.000 - Pu Y Monitor
448 Stator Frequency 0.00 120.00 - Hz Y Serviço
337 Rotor Frequency 0.00 120.00 - Hz Y Monitor
343 Slip Frequency -2.00 2.00 - Hz Y Monitor
346 Mtr AirGap Power -4.000 4.000 - Pu Y Monitor
345 Mtr AirGap Trq -4.000 4.000 - Pu Y Monitor
692 Mtr Power Factor 0.00 1.00 -  Y Serviço
339 MtrTrq Current -4.000 4.000 - Pu Y Serviço
338 MtrFlux Current -4.000 4.000 - Pu Y Serviço
485 StatFrqVoltModel 0.0 100.0 - Hz Y Serviço
486 StatFrqCurModel 0.0 100.0 - Hz Y Serviço
342 FlxFbk VoltModel 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
341 FlxFbk CurModel 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
701 Lm Predicted 0.00 15.00 - Pu Y Serviço
134 Lm Measured 0.00 15.00 - Pu Y Serviço
131 Lm Rated 1.00 15.00 3.50 Pu N Avan-

çado 
693 Lm Regen 0.50 2.00 1.00  N Serviço
694 Lm Noload FlxMin 0.50 2.00 1.00  N Serviço
695 Lm Noload FlxMax 0.50 2.00 1.00  N Serviço
129 R Stator 0.0000 0.5000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
130 L Total Leakage 0.00 0.75 0.25 Pu N Avan-

çado 
132 T Rotor 0.10 10.00 1.50 s  N Avan-

çado 
418 Lmd 0.10 10.00 1.00 Pu N Avan-

çado 
296 Lmq 0.10 10.00 1.00 Pu N Avan-

çado 
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Parâmetros de comando de velocidade 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
277 Speed Command -120.0 120.0 - Hz Y Básico
276 Speed Command In -120.0 120.0 - Hz Y Básico
275 Control Refernce 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
273 Control Feedback 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
47 SpdCmd Pot -120.0 120.0 - Hz Y Básico
48 SpdCmd Anlg Inp1 -120.0 120.0 - Hz Y Básico
56 SpdCmd Anlg Inp2 -120.0 120.0 - Hz Y Básico
58 SpdCmd DPI -120.0 120.0 - Hz Y Básico
59 SpdCmd PID -120.0 120.0 - Hz Y Básico
293 Speed Cmd Min 0.0 120.0 6.0 Hz N Básico
290 Speed Cmd Max 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
41 RefCmd Pot Min -120.0 120.0 6.0 Hz N Básico
42 RefCmd Pot Max 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
43 RefCmdAnlgInpMin -120.0 120.0 6.0 Hz N Básico
44 RefCmdAnlgInpMax 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
45 RefCmd DPI Min 0.0 120.0 6.0 Hz N Básico
46 RefCmd DPI Max 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
40 Preset Jog Speed 1.0 60.0 6.0 Hz N Básico
33 Preset Speed 1 0.5 75.0 30.0 Hz N Avan-

çado 
34 Preset Speed 2 0.5 75.0 35.0 Hz N Avan-

çado 
35 Preset Speed 3 0.5 75.0 40.0 Hz N Avan-

çado 
 

Parâmetros de controle de velocidade 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
278 Speed Reference -120.0 120.0 - Hz Y Monitor
289 Speed Feedback -120.0 120.0 - Hz Y Monitor
472 Speed Error -10.00 10.00 - Hz Y Avan-

çado 
292 MtrTorque CurCmd -4.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
294 InvTorque CurCmd -4.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
61 Total Accel Time 0.0 1200.0 32.0 s  N Monitor
62 Total Decel Time 0.0 1200.0 32.0 s  N Monitor
63 Inertia Type - - Baixo  N Básico
82 Total Inertia 0.10 50.00 1.00 s  N Avan-

çado 
89 Speed Fbk Mode - - Sem sensores  N Avan-

çado 
81 SpdReg Bandwidth 0.0 60.0 1.0 r/s  N Avan-

çado 
873 SpdReg Kp 0.00 655.00 1.00  N Avan-

çado 
874 SpdReg Ki 0.0 6553.0 1.0 /s  N Avan-

çado 
88 Speed Ref Step 0.0 2.0 0.0 Hz N Serviço
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Parâmetros de perfil de velocidade 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
65 Accel Time 1 0.0 1200.0 5.0 s  N Avan-

çado 
66 Accel Time 2 0.0 1200.0 3.0 s  N Avan-

çado 
67 Accel Time 3 0.0 1200.0 14.0 s  N Avan-

çado 
68 Accel Time 4 0.0 1200.0 10.0 s  N Avan-

çado 
69 Decel Time 1 0.0 1200.0 5.0 s  N Avan-

çado 
70 Decel Time 2 0.0 1200.0 3.0 s  N Avan-

çado 
71 Decel Time 3 0.0 1200.0 14.0 s  N Avan-

çado 
72 Decel Time 4 0.0 1200.0 10.0 s  N Avan-

çado 
73 Ramp Speed 1 5.0 100.0 5.0 Hz N Avan-

çado 
74 Ramp Speed 2 5.0 100.0 12.0 Hz N Avan-

çado 
75 Ramp Speed 3 5.0 100.0 54.0 Hz N Avan-

çado 
76 Ramp Speed 4 5.0 100.0 60.0 Hz N Avan-

çado 
475 S Curve Percent 0 100 0 % N Avan-

çado 
481 S Curve Accel 1 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
482 S Curve Accel 2 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
479 S Curve Decel 1 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
480 S Curve Decel 2 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
53 Skip Speed Band1 0.0 5.0 0.0 Hz N Avan-

çado 
54 Skip Speed Band2 0.0 5.0 0.0 Hz N Avan-

çado 
55 Skip Speed Band3 0.0 5.0 0.0 Hz N Avan-

çado 
49 Skip Speed 1 1.0 90.0 90.0 Hz N Avan-

çado 
50 Skip Speed 2 1.0 90.0 90.0 Hz N Avan-

çado 
51 Skip Speed 3 1.0 90.0 90.0 Hz N Avan-

çado 
80 Ramp Test Step 0.0 30.0 0.0 Hz N Serviço
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Parâmetros de controle da corrente 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
321 Idc Reference 0.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
322 Idc Feedback -2.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
323 Idc Error -1.000 1.000 - Pu Y Avan-

çado 
326 Vdc Reference -1.000 1.000 -  Y Avan-

çado 
327 Alpha Rectifier 0.0 180.0 - graus  Y Avan-

çado 
773 IdcRefLmt Motor 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
260 IdcRefLmt DCTest 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
261 IdcRefLmt Autotn 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
113 CurReg Bandwidth 50.0 6500.0 200.0 r/s  N Avan-

çado 
119 Idc Test Command 0.000 1.500 0.000 Pu N Avan-

çado 
120 Idc Ref Step 0.000 1.000 0.000 Pu N Avan-

çado 
115 T DC Link 0.015 0.150 0.040 s  N Avan-

çado 
140 Input Impedance 0.0000 1.0000 0.0500 Pu N Serviço
502 Feedforward Fil 0.0 12.0 2.0 Hz N Serviço
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Parâmetros de controle de torque 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
291 Torque Reference -4.000 4.000 -  Y Avan-

çado 
147 Active Trq Limit -4.000 4.000 -  Y Avan-

çado 
405 Power Limit 0.00 4.00 -  Y Avan-

çado 
404 Trq Cmd Drive -4.000 4.000 -  Y Avan-

çado 
86 TrqCmd0 SensrLss 0.00 4.00 0.40  N Avan-

çado 
87 TrqCmd1 SensrLss 0.00 4.00 0.40  N Avan-

çado 
91 Trq Cmd PLC -4.000 4.000 0.000  N Avan-

çado 
90 Trq Control Mode - - Speed Reg  N Avan-

çado 
84 Trq Lmt Motoring 0.00 4.00 1.05  N Avan-

çado 
85 Trq Lmt Braking 0.00 4.00 0.50  N Avan-

çado 
658 Trq Lmt Overload 0.00 4.00 1.00  N Avan-

çado 
747 Pwr Lmt Motoring 0.00 4.00 1.50  N Avan-

çado 
748 Pwr Lmt Braking 0.00 4.00 1.50  N Avan-

çado 
914 Trq Reg Kp 0.00 655.35 0.00  N Avan-

çado 
915 Trq Reg Ki 0.00 655.35 0.00  N Avan-

çado 
916 TrqReg LPF Freq 0 20000 100 Hz N Avan-

çado 
917 TrqReg Limit 0.000 2.000 0.050  N Avan-

çado 
641 TrqCmd0 Encoder 0.00 4.00 0.00  N Serviço
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Parâmetros de controle de fluxo 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
305 Flux Reference 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
306 Flux Feedback 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
307 Flux Error -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
310 Mtr Flux CurCmd -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
308 FluxCur Feedfwd -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
309 FluxCurRegulator -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
312 Inv Flux CurCmd -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
328 Alpha Inverter -360.0 360.0 - graus  Y Avan-

çado 
314 Field CurCmd 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
57 Field Current -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
623 Flux Cmd Limit 0.000 1.500 - Pu Y Serviço
97 FlxReg Bandwidth 1.0 60.0 10.0 r/s  N Avan-

çado 
100 FlxCmd RatedLoad 0.000 1.500 0.900 Pu N Avan-

çado 
103 FlxCmd No Load 0.400 1.500 0.700 Pu N Avan-

çado 
78 Motor Flux Time 0.0 10.0 3.0 s  N Avan-

çado 
107 Icd Command Gain 0.0 1.0 0.5  N Avan-

çado 
106 Field Bandwidth 0.1 100.0 1.0 r/s  N Avan-

çado 
98 Base Speed 25.0 100.0 60.0 Hz N Serviço
102 Flux RefStep 0.000 0.100 0.000 Pu N Serviço
842 Max FlxCur Start 0.000 2.000 0.500 Pu N Serviço
843 Max Field CurCmd 0.000 2.000 1.000 Pu N Serviço
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Parâmetros de configuração do alarme 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
440 InputProt1 Class - - Falha de classe 2  N Básico
441 TxReacOvrTmpClss - - Falha de classe 2  N Básico
442 DCLnkOvrTmpClass - - Falha de classe 2  N Básico
443 Motor Prot Class - - Falha de classe 2  N Básico
444 InputProt2 Class - - Falha de classe 2  N Básico
445 Aux Prot Class - - Falha de classe 2  N Básico
435 Stnd XIOFlt Mask - - 11111111 Hex  N Básico
651 Ext Fault Selct - - 0000000000000000 Hex N Básico
200 ExtFault1 Class - - Falha de classe 2  N Básico
201 ExtFault2 Class - - Falha de classe 2  N Básico
202 ExtFault3 Class - - Falha de classe 2  N Básico
203 ExtFault4 Class - - Falha de classe 2  N Básico
204 ExtFault5 Class - - Falha de classe 2  N Básico
205 ExtFault6 Class - - Falha de classe 2  N Básico
206 ExtFault7 Class - - Falha de classe 2  N Básico
207 ExtFault8 Class - - Falha de classe 2  N Básico
410 ExtFault9 Class - - Falha de classe 2  N Básico
411 ExtFault10 Class - - Falha de classe 2  N Básico
412 ExtFault11 Class - - Falha de classe 2  N Básico
413 ExtFault12 Class - - Falha de classe 2  N Básico
414 ExtFault13 Class - - Falha de classe 2  N Básico
415 ExtFault14 Class - - Falha de classe 2  N Básico
416 ExtFault15 Class - - Falha de classe 2  N Básico
417 ExtFault16 Class - - Falha de classe 2  N Básico
564 Ext Fault Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
394 Drv Fault1 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
395 Drv Fault2 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
396 Drv Fault3 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
562 Drv Fault4 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
563 Drv Fault5 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
8 Drv Fault6 Mask - - 1111111111111111 Hex N Serviço
862 Drv Fault7 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
878 Drv Fault8 Mask - - 1111111111111111 Hex N Serviço
561 Mtr Fault1 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
549 HeatpipeFlt1Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
397 Drv Wrn1 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
647 Drv Wrn2 Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
423 Drv Wrn3 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
468 Drv Wrn4 Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
707 Drv Wrn5 Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
859 Drv Wrn6 Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
860 Drv Wrn7 Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
861 Drv Wrn8 Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
565 Mtr Wrn1 Mask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
104 Ctrl Pwr FltMask - - 1111111111111111 Hex N Básico
105 Ctrl Pwr WrnMask - - 1111111111111111 Hex N Básico
545 HeatpipeWrn1Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
546 HeatpipeWrn2Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
863 ThermalM FltMask - - 1111111111111111 Hex  N Básico
501 ThermalM WrnMask - - 1111111111111111 Hex N Básico
175 DPI Loss Mask - - 0000000000000000 Hex N Básico
703 Liq Cool Mask - - 1111111111111111 Hex N Básico
420 DvcDiag Flt Mask - - 1111111111111111 Hex  N Serviço
759 PD Wrn Mask - - 1111111111111111 Hex N Serviço
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Parâmetros dos alarmes 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
433 Stnd XIO Fault - - - Hex  Y Serviço
434 Stnd XIO Warning - - - Hex  Y Serviço
372 External Fault - - - Hex  Y Serviço
429 External Warning - - - Hex  Y Serviço
279 Drive Fault1 - - - Hex  Y Serviço
280 Drive Fault2 - - - Hex  Y Serviço
281 Drive Fault3 - - - Hex  Y Serviço
370 Drive Fault4 - - - Hex  Y Serviço
371 Drive Fault5 - - - Hex  Y Serviço
9 Drive Fault6 - - - Hex  Y Serviço
858 Drive Fault7 - - - Hex  Y Serviço
877 Drive Fault8 - - - Hex  Y Serviço
369 Motor Fault1 - - - Hex  Y Serviço
282 Drive Warning1 - - - Hex  Y Serviço
646 Drive Warning2 - - - Hex Y Serviço
374 Drive Warning3 - - - Hex  Y Serviço
467 Drive Warning4 - - - Hex Y Serviço
706 Drive Warning5 - - - Hex Y Serviço
855 Drive Warning6 - - - Hex Y Serviço
856 Drive Warning7 - - - Hex Y Serviço
857 Drive Warning8 - - - Hex Y Serviço
373 Motor Warning1 - - - Hex  Y Serviço
758 PD Warning - - - Hex Y Serviço
287 Ctrl Pwr Fault - - - Hex  Y Serviço
288 Ctrl Pwr Warning - - - Hex  Y Serviço
93 DPI Loss Fault - - - Hex Y Serviço
148 DPI Loss Warning - - - Hex Y Serviço
596 XIO Adaptr Loss - - - Hex  Y Serviço
492 HeatpipeWarning1 - - - Hex Y Serviço
495 HeatpipeWarning2 - - - Hex Y Serviço
498 Heatpipe Fault1 - - - Hex Y Serviço
527 ThermalModel Flt - - - Hex Y Serviço
528 ThermalModel Wrn - - - Hex Y Serviço
650 Ext Fault PLC - - 0000000000000000 Hex N Serviço
358 Liquid Cool Flt - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
359 Liquid Cool Wrn - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
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Parâmetros de proteção do inversor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
169 DCLnk OvrCur Trp 0.00 4.00 1.75 Pu N Avan-

çado 
170 DCLnk OvrCur Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
161 Line OvrCur Trp 0.00 4.00 1.75 Pu N Avan-

çado 
162 Line OvrCur Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
165 Line OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.20 Pu N Avan-

çado 
166 Line OvrVolt Dly 0 1000 100 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
173 Rec OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.50 Pu N Avan-

çado 
174 Rec OvrVolt Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
193 Inv OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.50 Pu N Avan-

çado 
194 Inv OvrVolt Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
271 LineVoltUnbalTrp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
272 LineVoltUnbalDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
108 Line CurUnbalTrp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
109 Line CurUnbalDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
167 Line UndVolt Lvl 0.40 1.50 0.85 Pu N Avan-

çado 
168 Line UndVolt Dly 0 100 17 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
270 Drv OvrLoad Wrn 0.00 1.00 0.50  N Avan-

çado 
772 Drv Thermal Cyc 0.0 6000.0 600.0 s N Avan-

çado 
163 Drv OvrLoad Trp 0.00 4.00 1.03 Pu N Avan-

çado 
164 Drv OvrLoad Dly 0.0 600.0 60.0 s  N Avan-

çado 
269 Drv OvrLoad Min 0.00 4.00 0.95 Pu N Avan-

çado 
587 LineNeutVoltTrp 0.00 1.50 0.20 Pu N Avan-

çado 
588 LineNeutVoltDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
171 Gnd OvrCur Trp 0.05 10.00 0.50 A N Avan-

çado 
172 Gnd OvrCur Dly 0.0 10.0 0.1 s  N Avan-

çado 
675 Harmonic VoltTrp 0.00 10.00 0.15 Pu N Avan-

çado 
676 Harmonic VoltDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
774 RNeut OvrLoadTrp 0.00 655.35 5.00  N Serviço
775 RNeut OvrLoadDly 0.00 655.35 2.50 s N Serviço
776 RNeut OvrCurTrp 0.00 655.35 10.00  N Serviço
777 RNeut OvrCurDly 0.000 65.535 0.010 s N Serviço
673 BusTransTrpFac 0.00 100.00 2.75 Pu N Serviço
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 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
674 BusTransient Dly 0 100 2  N Serviço
677 BusTrans MinTrp 0.00 10.00 0.30 Pu N Serviço
678 BusTrans IdcFac 0.00 10.00 0.50 Pu N Serviço
679 Min Freewhl Time 0.000 1.000 0.016 s  N Serviço
698 Line Loss Trip 0.0 40.0 8.0 Hz N Serviço
266 Rec Dvc Diag Dly 0 6 2  N Serviço
268 Inv Dvc Diag Dly 0 6 2  N Serviço
112 RecHSink TempWrn 0 100 53 C N Serviço
111 RecHSink TempTrp 0 100 55 C N Serviço
316 InvHSink TempWrn 0 100 61 C N Serviço
315 InvHSink TempTrp 0 100 64 C N Serviço
656 IsoTxPressureNom 0.0 10.0 3.6 V N Serviço
655 IsoTxPressureWrn 0.0 10.0 3.0 V N Serviço
654 IsoTxPressureTrp 0.0 10.0 2.5 V N Serviço
317 Air Pressure Nom 0.0 10.0 3.6 V N Serviço
320 AirLoPresure Wrn 0.0 10.0 3.0 V N Serviço
319 AirLoPresure Trp 0.0 10.0 2.5 V N Serviço
406 Gate PwrSup Trip 10.0 30.0 17.5 V N Serviço
407 Gate PwrSup Warn 10.0 30.0 19.0 V N Serviço
840 Conv Airflow Trp 0 2000 700 pés/m N Serviço
841 Conv Airflow Wrn 0 2000 800 pés/m N Serviço
868 LineCurUnbal Lvl 0.00 1.00 0.03 Pu N Serviço
871 CapNeutVolt Lvl 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
869 Cap Trip Dly 0 1000 100 milisse-

gundos 
N Serviço

872 Neut Fund Filter 0.0 500.0 10.0 Hz N Serviço
583 NeutVolt TripDly 0 1000 100 milisse-

gundos 
N Serviço

622 NeutVolt TripLvl 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
870 NeutCur TripDly 0 1000 100 milisse-

gundos 
N Serviço

891 NeutCur TripLvl 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
925 AirHiPresure Trp 0.0 10.0 6.1 V N Serviço
926 AirHiPresure Wrn 0.0 10.0 5.6 V N Serviço
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Parâmetros de proteção do motor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
177 Mtr OvrCur Trp 0.00 4.00 1.75 Pu N Avan-

çado 
178 Mtr OvrCur Dly 0 500 100 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
181 Mtr OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.20 Pu N Avan-

çado 
182 Mtr OvrVolt Dly 0.0 10.0 0.5 s  N Avan-

çado 
189 Mtr NeutVolt Trp 0.00 1.50 0.20 Pu N Avan-

çado 
190 Mtr NeutVolt Dly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
185 Mtr OvrSpeed Trp 0.0 120.0 66.0 Hz N Avan-

çado 
186 Mtr OvrSpeed Dly 0.0 2.0 0.5 s  N Avan-

çado 
179 Mtr OvrLoad Trp 0.00 4.00 1.15 Pu N Avan-

çado 
180 Mtr OvrLoad Dly 0.0 600.0 60.0 s  N Avan-

çado 
350 Mtr OvrLoad Min 0.00 4.00 1.05 Pu N Avan-

çado 
351 Mtr OvrLoad Wrn 0.00 1.00 0.50  N Avan-

çado 
771 Mtr Thermal Cyc 0.0 6000.0 600.0 s N Avan-

çado 
191 Mtr Stall Dly 0.0 10.0 2.0 s  N Avan-

çado 
585 Mtr FluxUnbalTrp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
586 Mtr FluxUnbalDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
208 Mtr CurUnbal Trp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
214 Mtr CurUnbal Dly 0.0 5.0 1.0 s  N Avan-

çado 
246 Mtr LoadLoss Lvl 0.00 1.00 0.25 Pu N Avan-

çado 
259 Mtr LoadLoss Spd 0.0 100.0 30.0 Hz N Avan-

çado 
231 Mtr LoadLoss Dly 0.0 30.0 1.0 s  N Avan-

çado 
559 Field Loss Dly 0 60 30 s  N Serviço
235 EncoderLossTrip 0.0 10.0 2.0 Hz N Serviço
236 EncoderLossDelay 0.0 1.0 0.1 s  N Serviço
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Parâmetros de opção Sync Xfer 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
298 Sync Reg Output -10.00 10.00 - Hz Y Avan-

çado 
297 Sync Reg Error -180.0 180.0 - graus  Y Avan-

çado 
117 Bypass Voltage 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
159 Bypass Frequency -100.0 100.0 - Hz Y Avan-

çado 
228 Sync Error Max 0 30 0 graus  N Avan-

çado 
226 Sync Lead Angle -90 90 0 graus  N Avan-

çado 
227 Sync Off Delay 0.000 0.500 0.100 s  N Avan-

çado 
225 Sync Reg Gain 0.0 5.0 1.0  N Avan-

çado 
229 Sync Time 0.0 10.0 10.0 s  N Avan-

çado 
230 Sync Xfer Time 0.1 57.0 1.0 Mín N Avan-

çado 
763 DeSync Start Dly 1 10 1 s N Serviço
900 Sync Drift Angle -15 15 2 graus N Serviço
 

Parâmetros de opção de encoder 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
844 Motor Position 0 360 - graus Y Avan-

çado 
349 Encoder Feedback -120.00 120.00 - Hz Y Serviço
233 Encoder Type - - Nenhum  N Básico
234 Encoder PPR 120 4096 1024 PPR N Básico
644 Encoder Offset 0 360 0 graus  N Avan-

çado 
 

Parâmetros de máscaras de controle 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
244 Direction Mask - - 11111111 Hex  N Básico
245 Jog Mask - - 11111111 Hex  N Básico
242 Local Mask - - 11111111 Hex  N Básico
241 Logic Mask - - 11111111 Hex  N Básico
248 Ref Cmd Mask - - 11111111 Hex  N Básico
247 Reset Mask - - 11111111 Hex  N Básico
243 Start Mask - - 11111111 Hex  N Básico
249 Sync Xfer Mask - - 11111111 Hex  N Básico
638 Forced Flt Mask - - 11111111 Hex  N Básico
36 Profile Mask - - 11111111 Hex  N Básico
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Parâmetros de leitura de controle 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
388 Direction Owner - - - Hex  Y Monitor
389 Jog Owner - - - Hex  Y Monitor
386 Local Owner - - - Hex  Y Monitor
392 Ref Cmd Owner - - - Hex  Y Monitor
391 Reset Owner - - - Hex  Y Monitor
387 Start Owner - - - Hex  Y Monitor
385 Stop Owner - - - Hex  Y Monitor
393 Sync Xfer Owner - - - Hex  Y Monitor
639 Forced Flt Owner - - - Hex  Y Monitor
37 Profile Owner - - - Hex  Y Monitor
94 Logic Owner - - - Hex  Y Monitor
 

Parâmetros DataLink 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
376 PLC Error Flags - - - Hex  Y Básico
529 PLC Inp Link A1 0 926 0  N Básico
530 PLC Inp Link A2 0 926 0  N Básico
531 PLC Inp Link B1 0 926 0  N Básico
532 PLC Inp Link B2 0 926 0  N Básico
533 PLC Inp Link C1 0 926 0  N Básico
534 PLC Inp Link C2 0 926 0  N Básico
535 PLC Inp Link D1 0 926 0  N Básico
536 PLC Inp Link D2 0 926 0  N Básico
537 PLC Out Link A1 0 926 0  N Básico
538 PLC Out Link A2 0 926 0  N Básico
539 PLC Out Link B1 0 926 0  N Básico
540 PLC Out Link B2 0 926 0  N Básico
541 PLC Out Link C1 0 926 0  N Básico
542 PLC Out Link C2 0 926 0  N Básico
543 PLC Out Link D1 0 926 0  N Básico
544 PLC Out Link D2 0 926 0  N Básico
 

Parâmetros de entradas analógicas 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
652 Anlg Inp Config - - 0000000000000001 Hex  N Serviço
630 Speed Pot Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
631 Speed Pot Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
632 Anlg Inp1 Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
633 Anlg Inp1 Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
634 Anlg Inp2 Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
635 Angl Inp2 Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
636 Anlg Inp3 Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
637 Anlg Inp3 Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
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 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
517 Anlg Meter1 0 926 361  N Básico
518 Anlg Meter2 0 926 362  N Básico
519 Anlg Meter3 0 926 363  N Básico
520 Anlg Meter4 0 926 364  N Básico
513 Anlg Output1 0 926 0  N Básico
514 Anlg Output2 0 926 0  N Básico
515 Anlg Output3 0 926 0  N Básico
508 Anlg Output4 0 926 0  N Básico
516 Anlg 4-20mAOut 0 926 337  N Básico
521 AnlgMeter1 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
522 AnlgMeter2 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
523 AnlgMeter3 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
524 AnlgMeter4 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
183 Anlg Out1 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
184 Anlg Out2 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
187 Anlg Out3 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
123 Anlg Out4 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
188 Anlg4-20mA Scale 0.00 655.35 2.00  N Básico
509 Anlg RecTstPt1 0 926 321  N Serviço
510 Anlg RecTstPt2 0 926 322  N Serviço
124 Anlg RecTstPt3 0 926 326  N Serviço
125 Anlg RecTstPt4 0 926 700  N Serviço
511 Anlg InvTstPt1 0 926 490  N Serviço
512 Anlg InvTstPt2 0 926 289  N Serviço
126 Anlg InvTstPt3 0 926 291  N Serviço
127 Anlg InvTstPt4 0 926 306  N Serviço
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Parâmetros XIO 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
421 RunTime Input - - - Hex  Y Avan-

çado 
422 StndXIO Output - - - Hex  Y Avan-

çado 
431 StndXIO FltInput - - - Hex  Y Avan-

çado 
232 Ext Fault XIO - - - Hex  Y Avan-

çado 
427 OptXIO Output - - - Hex Y Avan-

çado 
52 Liquid Inputs - - - Hex Y Avan-

çado 
14 Liquid Outputs - - - Hex Y Avan-

çado 
687 Logix Inputs - - - Hex Y Serviço
688 Logix Outputs - - - Hex Y Serviço
782 Heatpipe Inputs - - - Hex Y Avan-

çado 
783 Heatpipe Outputs - - - Hex Y Avan-

çado 
835 SpecApp Inputs - - - Hex Y Avan-

çado 
836 SpecApp Outputs - - - Hex Y Avan-

çado 
594 XIO Config Errs - - - Hex Y Avan-

çado 
592 XIO Standard IO - - Cartão # 1  N Avan-

çado 
593 XIO Ext Faults - - Indeterminado  N Avan-

çado 
64 XIO Liquid Cool - - Indeterminado  N Avan-

çado 
686 XIO Logix IO - - Indeterminado  N Avan-

çado 
781 XIO Heatpipe - - Indeterminado  N Avan-

çado 
833 XIO Special App - - Indeterminado  N Avan-

çado 
834 XIO SpecApp Type - - Indústria naval 1  N Avan-

çado 
439 StndXIO Config1 - - Reversão  N Avan-

çado 
458 StndXIO Config2 - - Jog  N Avan-

çado 
459 StndXIO Config3 - - Remoto  N Avan-

çado 
460 StndXIO Config4 - - Test Mode  N Avan-

çado 
461 StndXIO Config5 - - Na velocidade  N Avan-

çado 
462 StndXIO Config6 - - Thermal Alrm  N Avan-

çado 
463 StndXIO Config7 - - Sync Xfer  N Avan-

çado 
464 StndXIO Config8 - - In Trq Limit  N Avan-

çado 
714 Logix Register A 0 65535 0  N Serviço
715 Logix Register B 0 65535 0  N Serviço
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Parâmetros de estação de medição 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
487 Motor Speed Hz -120.0 120.0 - Hz Y Básico
363 Motor Speed RPM -4500 4500 - VELO-

CIDA-
DE 

Y Básico

361 Motor Current 0 1500 - A Y Básico
362 Motor Voltage 0 8000 - V Y Básico
364 Motor Power -15000 15000 - kW Y Básico
500 Line Current 0 999 - A Y Básico
324 Line Voltage 0 8000 - V Y Básico
657 Line Frequency -100.0 100.0 - Hz Y Básico
116 DC Link Current 0 999 - A Y Básico
367 GndFault Current 0.0 10.0 - A Y Básico
303 Line PowerFactor -1.00 1.00 -  Y Avan-

çado 
118 Control AC#1 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
77 Control AC#2 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
79 Control AC#3 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
92 Control AC#4 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
121 Control 56V 0.0 72.0 - V Y Avan-

çado 
139 Control 5V 0.0 8.0 - V Y Avan-

çado 
142 Control 15V 0.0 24.0 - V Y Avan-

çado 
156 Control HECS 0.0 36.0 - V Y Avan-

çado 
237 Control 5V Redn 0.0 8.0 - V Y Avan-

çado 
101 IGDPS 56V 0.0 72.0 - V Y Avan-

çado 
196 Control XIO 0.0 36.0 - V Y Avan-

çado 
697 ComMode Current 0.00 655.35 - A Y Serviço
753 Input Power -15000 15000 - kW Y Serviço
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Parâmetros PWM 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
95 Rec Pulse Number 0 36 -  Y Serviço
295 Inv Pulse Number 0 65535 -  Y Serviço
378 Inv PWM Pattern - - -  Y Serviço
311 PWM Mod Index 0.00 1.50 -  Y Serviço
756 Idc 3 Pulse 0.000 10.000 - Pu Y Serviço
757 Idc 5 Pulse 0.000 10.000 - Pu Y Serviço
379 Vdc Ref 5p to 3p 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
465 Vdc Ref 7p to 5p 0.00 1.50 0.50 Pu N Serviço
560 Vdc Ref 3p to 5p 0.00 2.00 1.00  N Serviço
640 Vdc Ref 7p to 5p 0.00 2.00 1.00  N Serviço
155 Rec PWM Max Freq 100 1000 440 Hz N Serviço
154 Inv PWM Max Freq 100 1000 440 Hz N Serviço
620 Rec DvcGat SeqnA 0 65535 -  Y Serviço
621 Rec DvcGat SeqnB 0 65535 -  Y Serviço
626 Rec DvcGat SeqnC 0 65535 -  Y Serviço
627 Rec DvcDiag FbkA 0 65535 -  Y Serviço
628 Rec DvcDiag FbkB 0 65535 -  Y Serviço
629 Rec DvcDiag FbkC 0 65535 -  Y Serviço
584 Inv DvcGat Seqn 0 65535 -  Y Serviço
608 Inv DvcDiag FbkA 0 65535 -  Y Serviço
609 Inv DvcDiag FbkB 0 65535 -  Y Serviço
618 Inv DvcDiag FbkC 0 65535 -  Y Serviço
 

Parâmetros de resfriamento por líquido 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
380 Coolant Temp C 0 65535 - C Y Serviço
381 Coolant Temp F 0 65535 - F Y Serviço
477 Fan Config - - 3 em linha  N Serviço
478 Coolant Temp Wrn 35 85 49 C N Serviço
483 Coolant Temp Trp 35 85 54 C N Serviço
432 Pump Duty Cycle 1 720 8 h N Serviço
449 Fan Duty Cycle 1 720 8 h N Serviço
 

Parâmetros de gerenciamento térmico 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
566 RecDvcJunctnTemp -40.0 1000.0 - graus Y Serviço
884 InvDvcJunctnTemp -40.0 1000.0 - graus Y Serviço
578 Calc RecDvc Loss 0 4000 - Watts Y Serviço
882 Calc InvDvc Loss 0 4000 - Watts Y Serviço
582 Rec HSink RTheta 0.00000 0.65535 - C/W Y Serviço
881 Inv HSink RTheta 0.00000 0.65535 - C/W Y Serviço
574 JunctionTemp Trp -40.0 200.0 120.0 C N Serviço
577 JunctionTemp Wrn -40.0 150.0 112.5 C N Serviço
780 Model AirFlw Nom 0 2000 1040 pés/m N Serviço
573 Elevation - - 1000 m N Serviço
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Parâmetros de proteção térmica 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
496 Channel A - - -  Y Monitor
547 Channel B - - -  Y Monitor
497 Channel C - - -  Y Monitor
499 ChA HeatsinkTemp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
558 ChA Ambient Temp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
788 ChA Airflow -2000 2000 - pés/m Y Monitor
808 ChB HeatsinkTemp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
809 ChB Ambient Temp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
810 ChB Airflow -2000 2000 - pés/m Y Monitor
793 ChC HeatsinkTemp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
794 ChC Ambient Temp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
795 ChC Airflow -2000 2000 - pés/m Y Monitor
807 ChA GatePowerSup 0.0 30.0 - V Y Avan-

çado 
805 ChB GatePowerSup 0.0 30.0 - V Y Avan-

çado 
796 ChC GatePowerSup 0.0 30.0 - V Y Avan-

çado 
892 HeatSinkTemp Wrn 0 200 - C Y Serviço
893 HeatSinkTemp Trp 0 200 - C Y Serviço
 

Parâmetros do tubo de calor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
815 Active Fan Set - - - Hex  Y Monitor
799 InvUV Airflow -10.0 10.0 - V Y Básico
800 InvVW Airflow -10.0 10.0 - V Y Básico
801 CMC Airflow -10.0 10.0 - V Y Básico
790 FanRuntime 0 65535 - h Y Básico
789 FanRuntimeSelect - - LR1 Runtime  N Básico
806 CMC Airflow Nom 0.0 10.0 3.8 V N Serviço
811 CMC AirExhst Wrn 0.0 10.0 3.0 V N Serviço
812 CMC AirInlet Wrn 0.0 10.0 5.0 V N Serviço
813 CMC AirExhst Trp 0.0 10.0 2.5 V N Serviço
814 CMC AirInlet Trp 0.0 10.0 5.5 V N Serviço
787 Fan Rotate Cycle 1 14400 720 h N Serviço
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Parâmetros de frenagem dinâmica 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
784 DB Power 0.0 200.0 - % Y Avan-

çado 
785 DB Power kW 0 5000 - kW Y Avan-

çado 
786 DB Energy 0.0 200.0 - % Y Avan-

çado 
792 DBR Over Load 0.00 2.00 -  Y Avan-

çado 
819 DBRResistance pu 0.0 10.0 - Pu Y Serviço
831 DB DvcGat Seqn 0 65535 -  Y Serviço
832 DB DvcGat Fbk 0 65535 -  Y Serviço
830 DBR Temp Fbk 0.0 1000.0 - graus Y Serviço
853 Min DB Pwr Limit 0.000 1.000 0.010 Pu N Avan-

çado 
847 DB Regulator Kp 0.000 65.535 0.100  N Avan-

çado 
848 DB Regulator Ki 0.000 65.535 0.300  N Avan-

çado 
888 LeakagDetectDly 0 20000 500 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
913 Pwr Lmt DB 0.00 4.00 0.30 Pu N Avan-

çado 
817 DBR Power Rating 3 5000 300 kW N Serviço
818 DBR Resistance 0.0 6553.5 0.0 ohms N Serviço
820 DBR Inductance 0 2000 50 uH N Serviço
821 Series DBDvc 1 4 2  N Serviço
852 DB SVM LPF Freq 0.1 1000.0 75.0 Hz N Serviço
849 DB Vdc LPF Freq 0.01 655.35 5.00 Hz N Serviço
822 DBR Temp Coeff 0 65535 600 uO/C N Serviço
823 DBR EnergyRating 0.1 60.0 3.0 MJ N Serviço
824 DBR Temp Limit 0.0 1000.0 250.0 C N Serviço
825 DBR Cycle Time 10 65535 1800 s N Serviço
827 DBR Temp Wrn 0.0 250.0 150.0 C N Serviço
828 DBR Temp Trip 0.0 250.0 180.0 C N Serviço
408 DB Airflow Nom 0 2000 90 pés/m N Serviço
409 DB Airflow Trip 0 2000 10 pés/m N Serviço
837 DB Airflow Warn 0 2000 40 pés/m N Serviço
798 DBAmbientTempTrp 0.0 100.0 80.0 C N Serviço
838 DBAmbientTempWrn 0.0 100.0 60.0 C N Serviço
839 DB DvcDiag Delay 0 6 2  N Serviço
887 IdcRefLmt DB 0.000 2.000 2.000 Pu N Serviço
890 DB SVM Kp 0.000 65.535 0.100  N Serviço
889 DB SVM Ki 0.000 65.535 0.200  N Serviço
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Parâmetros de compensação de PF 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
845 Drv LeadingLimit 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
846 Drv LaggingLimit 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
304 PFC Flux Command -1.500 1.500 - Pu Y Serviço
803 PFC ModIndexGain 0.0 50.0 1.0  N Avan-

çado 
802 PFC FluxReg Gain 0.0 50.0 1.0  N Avan-

çado 
331 Line VAR pu -1.00 1.00 - Pu Y Serviço
902 Line Power pu -4.00 4.00 - Pu Y Serviço
301 VAR LeadingLimit 0.00 1.00 0.20 Pu N Serviço
302 VAR LaggingLimit 0.00 1.00 1.00 Pu N Serviço
850 PF LeadingLimit 0.00 1.00 0.95  N Serviço
851 PF LaggingLimit 0.00 1.00 0.00  N Serviço
299 PFC Access Code 0 65535 0  N Serviço
300 PowerFactor Comp - - Desabilitar  N Serviço
918 VAR SetPoint -1.00 1.00 0.00 Pu N Serviço
919 PF SetPoint -1.00 1.00 0.00  N Serviço
 

Parâmetros de segurança 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
708 Port Mask Act - - - Hex  Y Avan-

çado 
709 Port Logic Mask - - 0000000001111111 Hex  N Avan-

çado 
710 Logic Mask Act - - - Hex  Y Avan-

çado 
711 Write Mask Cfg - - 0000000001111111 Hex  N Avan-

çado 
712 Write Mask Act - - - Hex  Y Avan-

çado 
 



304 Parâmetros listado pelo grupo 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

Parâmetros do inversor paralelo 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
716 Drive ID 0 7 0  N Avan-

çado 
717 Powerup Config - - Inversor simples  N Avan-

çado 
718 Master Mask - - 11111111 Hex  N Avan-

çado 
719 Acting Master ID 0 8 0  N Avan-

çado 
745 Drives in System 1 4 1  N Avan-

çado 
765 Reduced Capacity - - Habilitar  N Avan-

çado 
722 PD Flags - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
720 PD Fault Word - - - Hex  Y Avan-

çado 
721 PD Warning Word - - - Hex  Y Avan-

çado 
723 PD Status - - - Hex  Y Serviço
724 Drive0 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
725 Drive1 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
726 Drive2 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
727 Drive3 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
728 Drive4 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
729 Drive5 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
730 Drive6 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
731 Drive7 Status - - - Hex  Y Avan-

çado 
732 Master Flux Ref 0 65535 -  Y Serviço
733 Master Torq Ref 0 65535 -  Y Serviço
734 Master Isd Cmd 0 65535 -  Y Serviço
737 Master Capacity 0 65535 -  Y Serviço
735 Master Command - - - Hex  Y Serviço
736 Sp Slave ID 0 8 -  Y Serviço
739 Sp Command - - - Hex  Y Serviço
738 Sp Capacity 0 65535 -  Y Serviço
740 PD Flux Ref 0 65535 -  Y Serviço
741 PD Torq Ref 0 65535 -  Y Serviço
742 PD Isd Cmd 0 65535 -  Y Serviço
746 Capacidade PD 0 32767 -  Y Serviço
743 PD Command - - - Hex  Y Serviço
 

Parâmetros de aplicação do inversor 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
760 ESP Surface Volt 0 8000 - V Y Básico
750 ESP Cable Resis 0.000 65.535 0.000 ohms N Serviço
751 Drv Application - - ID ventilador  N Básico
867 Motors on Drive 0 10 1  N Serviço
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 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
356 PID Output -2.0000 2.0000 - Pu Y Avan-

çado 
357 Process Variable -2.0000 2.0000 - Pu Y Avan-

çado 
366 Process Var Eng -3276.7 3276.7 -  Y Avan-

çado 
353 PID Gain 0.00 655.35 1.00  N Avan-

çado 
354 PID Intgral Time 0.00 655.35 1.00 s  N Avan-

çado 
355 PID Deriv Time 0.00 655.35 0.00 s  N Avan-

çado 
360 Process Setpoint -2.0000 2.0000 0.5000 Pu N Avan-

çado 
398 Process Gain 0.0 6553.5 1.0  N Avan-

çado 
336 PID Min Limit -2.0000 2.0000 -1.0000 Pu N Avan-

çado 
318 PID Max Limit -2.0000 2.0000 1.0000 Pu N Avan-

çado 
348 PID Manual Input 0.0000 2.0000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
352 PID Dead Band 0.0000 2.0000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
365 PID Preload 0.0000 2.0000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
390 PID Filter 0.0 6000.0 0.0 r/s N Serviço
313 PID Command - - 0000000000000000 Hex N Serviço
 

Parâmetros de comissionamento 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
663 Master Phasing - - - Hex  Y Serviço
664 Slave1 Phasing - - - Hex  Y Serviço
665 Slave2 Phasing - - - Hex  Y Serviço
667 CommissionStatus - - - Hex  Y Serviço
668 CommissionFlags - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
659 Scale Zero Ref - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
660 Scale Full Ref - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
661 Provide Zero Ref - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
662 Provide Full Ref - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
13 Setup Wizard - - 0000000000000000 Hex  N Serviço
666 Setup Wizard 2 0000 FFFF 0000 Hex  N Serviço
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Parâmetros listados pelo número linear 

 
 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
1 Input Ctctr Cfg - - Todas as falhas  N Básico
3 Auto Restart Dly 0.0 10.0 0.0 s  N Básico
4 Operating Mode - - Normal  N Monitor
5 Output Ctctr Cfg - - Não funcionando  N Básico
6 Autotune Manual - - Apagado  N Serviço
7 Speed Ref Select - - Local  N Monitor
8 Drv Fault6 Mask - - 1111111111111111  N Serviço
9 Drive Fault6 - - -  Y Serviço
10 InpCtctr OpenDly 0.0 60.0 0.0 Mín N Avan-

çado 
11 Passcode 0 0 65535 -  Y Monitor
12 Passcode 1 0 65535 -  Y Monitor
13 Setup Wizard - - 0000000000000000  N Serviço
14 Liquid Outputs - - -  Y Avan-

çado 
15 Line Cap kVAR 1 7500 400 kVAr N Serviço
16 Line Cap Volts 100 10000 4160 V N Serviço
17 Rated Line Freq 50 60 60 Hz N Serviço
18 Rated Line Volts 100 7200 4160 V N Serviço
19 Rated Drive Amps 10 1750 159 A N Serviço
20 Motor Cap kVAR 1 7500 400 kVAr N Serviço
21 Motor Cap Volts 100 10000 4160 V N Serviço
22 Rated Motor Volt 100 8000 4000 V N Básico
23 Rated Motor Amps 10 1500 159 A N Básico
24 Rated Motor kW 10 15000 933 kW N Básico
25 Rated Motor HP 10 20000 1250 hp N Básico
26 Rated Motor RPM 150.0 3600.0 1192.0 VELO-

CIDA-
DE 

N Básico

27 DCLnk Inductance 1.0 500.0 24.0 mH N Serviço
28 Motor Cap Freq 50 90 60 Hz N Serviço
29 Rated Motor Freq 25 90 60 Hz N Básico
30 Motor Type - - Indução  N Serviço
31 Service Factor 0.75 1.25 1.00  N Básico
32 Line Cap Freq 50 60 60 Hz N Serviço
33 Preset Speed 1 0.5 75.0 30.0 Hz N Avan-

çado 
34 Preset Speed 2 0.5 75.0 35.0 Hz N Avan-

çado 
35 Preset Speed 3 0.5 75.0 40.0 Hz N Avan-

çado 
36 Profile Mask - - 11111111  N Básico
37 Profile Owner - - -  Y Monitor
38 Passcode 2 0 65535 -  Y Monitor
39 Passcode 3 0 65535 -  Y Monitor
40 Preset Jog Speed 1.0 60.0 6.0 Hz N Básico
41 RefCmd Pot Min -120.0 120.0 6.0 Hz N Básico
42 RefCmd Pot Max 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
43 RefCmdAnlgInpMin -120.0 120.0 6.0 Hz N Básico
44 RefCmdAnlgInpMax 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
45 RefCmd DPI Min 0.0 120.0 6.0 Hz N Básico
46 RefCmd DPI Max 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
47 SpdCmd Pot -120.0 120.0 - Hz Y Básico
48 SpdCmd Anlg Inp1 -120.0 120.0 - Hz Y Básico
49 Skip Speed 1 1.0 90.0 90.0 Hz N Avan-

çado 
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Uni-

dades 
Somente 

leitura 
Acesso

        
50 Skip Speed 2 1.0 90.0 90.0 Hz N Avan-

çado 
51 Skip Speed 3 1.0 90.0 90.0 Hz N Avan-

çado 
52 Liquid Inputs - - -  Y Avan-

çado 
53 Skip Speed Band1 0.0 5.0 0.0 Hz N Avan-

çado 
54 Skip Speed Band2 0.0 5.0 0.0 Hz N Avan-

çado 
55 Skip Speed Band3 0.0 5.0 0.0 Hz N Avan-

çado 
56 SpdCmd Anlg Inp2 -120.0 120.0 - Hz Y Básico
57 Field Current -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
58 SpdCmd DPI -120.0 120.0 - Hz Y Básico
59 SpdCmd PID -120.0 120.0 - Hz Y Básico
60 Coast Speed 0.1 100.0 2.0 Hz N Básico
61 Total Accel Time 0.0 1200.0 32.0 s  N Monitor
62 Total Decel Time 0.0 1200.0 32.0 s  N Monitor
63 Inertia Type - - Baixo  N Básico
64 XIO Liquid Cool - - Indeterminado  N Avan-

çado 
65 Accel Time 1 0.0 1200.0 5.0 s  N Avan-

çado 
66 Accel Time 2 0.0 1200.0 3.0 s  N Avan-

çado 
67 Accel Time 3 0.0 1200.0 14.0 s  N Avan-

çado 
68 Accel Time 4 0.0 1200.0 10.0 s  N Avan-

çado 
69 Decel Time 1 0.0 1200.0 5.0 s  N Avan-

çado 
70 Decel Time 2 0.0 1200.0 3.0 s  N Avan-

çado 
71 Decel Time 3 0.0 1200.0 14.0 s  N Avan-

çado 
72 Decel Time 4 0.0 1200.0 10.0 s  N Avan-

çado 
73 Ramp Speed 1 5.0 100.0 5.0 Hz N Avan-

çado 
74 Ramp Speed 2 5.0 100.0 12.0 Hz N Avan-

çado 
75 Ramp Speed 3 5.0 100.0 54.0 Hz N Avan-

çado 
76 Ramp Speed 4 5.0 100.0 60.0 Hz N Avan-

çado 
77 Control AC#2 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
78 Motor Flux Time 0.0 10.0 3.0 s  N Avan-

çado 
79 Control AC#3 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
80 Ramp Test Step 0.0 30.0 0.0 Hz N Serviço
81 SpdReg Bandwidth 0.0 60.0 1.0 r/s  N Avan-

çado 
82 Total Inertia 0.10 50.00 1.00 s  N Avan-

çado 
84 Trq Lmt Motoring 0.00 4.00 1.05  N Avan-

çado 
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85 Trq Lmt Braking 0.00 4.00 0.50  N Avan-

çado 
86 TrqCmd0 SensrLss 0.00 4.00 0.40  N Avan-

çado 
87 TrqCmd1 SensrLss 0.00 4.00 0.40  N Avan-

çado 
88 Speed Ref Step 0.0 2.0 0.0 Hz N Serviço
89 Speed Fbk Mode - - Sem sensores  N Avan-

çado 
90 Trq Control Mode - - Speed Reg  N Avan-

çado 
91 Trq Cmd PLC -4.000 4.000 0.000  N Avan-

çado 
92 Control AC#4 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
93 DPI Loss Fault - - -  Y Serviço
94 Logic Owner - - -  Y Monitor
95 Rec Pulse Number 0 36 -  Y Serviço
96 InvAnlg SelfTst1 - - -  Y Serviço
97 FlxReg Bandwidth 1.0 60.0 10.0 r/s  N Avan-

çado 
98 Base Speed 25.0 100.0 60.0 Hz N Serviço
99 SpecialFeatures1 - - 1000000000000000  N Avan-

çado 
100 FlxCmd RatedLoad 0.000 1.500 0.900 Pu N Avan-

çado 
101 IGDPS 56V 0.0 72.0 - V Y Avan-

çado 
102 Flux RefStep 0.000 0.100 0.000 Pu N Serviço
103 FlxCmd No Load 0.400 1.500 0.700 Pu N Avan-

çado 
104 Ctrl Pwr FltMask - - 1111111111111111  N Básico
105 Ctrl Pwr WrnMask - - 1111111111111111  N Básico
106 Field Bandwidth 0.1 100.0 1.0 r/s  N Avan-

çado 
107 Icd Command Gain 0.0 1.0 0.5  N Avan-

çado 
108 Line CurUnbalTrp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
109 Line CurUnbalDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
111 RecHSink TempTrp 0 100 55 C N Serviço
112 RecHSink TempWrn 0 100 53 C N Serviço
113 CurReg Bandwidth 50.0 6500.0 200.0 r/s  N Avan-

çado 
114 DCLnk Induct pu 0.00 10.00 - Pu Y Serviço
115 T DC Link 0.015 0.150 0.040 s  N Avan-

çado 
116 DC Link Current 0 999 - A Y Básico
117 Bypass Voltage 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
118 Control CA#1 RMS 0.0 300.0 - V Y Avan-

çado 
119 Idc Test Command 0.000 1.500 0.000 Pu N Avan-

çado 
120 Idc Ref Step 0.000 1.000 0.000 Pu N Avan-

çado 
121 Control 56V 0.0 72.0 - V Y Avan-

çado 
122 Line Current pu 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
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123 Anlg Out4 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
124 Anlg RecTstPt3 0 926 326  N Serviço
125 Anlg RecTstPt4 0 926 700  N Serviço
126 Anlg InvTstPt3 0 926 291  N Serviço
127 Anlg InvTstPt4 0 926 306  N Serviço
128 Motor Filter Cap 0.00 2.00 - Pu Y Serviço
129 R Stator 0.0000 0.5000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
130 L Total Leakage 0.00 0.75 0.25 Pu N Avan-

çado 
131 Lm Rated 1.00 15.00 3.50 Pu N Avan-

çado 
132 T Rotor 0.10 10.00 1.50 s  N Avan-

çado 
133 Line Filter Cap 0.00 2.00 - Pu Y Serviço
134 Lm Measured 0.00 15.00 - Pu Y Serviço
135 Line Voltage pu 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
136 Master Line Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
137 Slave1 Line Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
138 Slave2 Line Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
139 Control 5 V 0.0 8.0 - V Y Avan-

çado 
140 Input Impedance 0.0000 1.0000 0.0500 Pu N Serviço
141 HardwareOptions1 - - 0000000010000000  N Serviço
142 Control 15 V 0.0 24.0 - V Y Avan-

çado 
143 InvDvc CurRating 0 3500 800 A N Serviço
144 RecDvc CurRating 0 3500 800 A N Serviço
145 Series RecDvc 1 6 2  N Serviço
146 Series InvDvc 1 6 2  N Serviço
147 Active Trq Limit -4.000 4.000 -  Y Avan-

çado 
148 DPI Loss Warning - - -  Y Serviço
149 CT Ratio Line 10 10000 1000  N Serviço
150 HECS Ratio Motor 10 10000 4000  N Serviço
151 CT Brden Line 1.0 100.0 5.0 ohms N Serviço
152 HECS Brden Motor 1.0 100.0 50.0 ohms N Serviço
153 Rectifier Type - - 6 PWM  N Serviço
154 Inv PWM Max Freq 100 1000 440 Hz N Serviço
155 Rec PWM Max Freq 100 1000 440 Hz N Serviço
156 Control HECS 0.0 36.0 - V Y Avan-

çado 
157 CT Ratio Gndflt 10 10000 2000  N Serviço
158 CT Burden Gndflt 10 10000 1000 ohms N Serviço
159 Bypass Frequency -100.0 100.0 - Hz Y Avan-

çado 
160 RecControl Flag2 - - -  Y Serviço
161 Line OvrCur Trp 0.00 4.00 1.75 Pu N Avan-

çado 
162 Line OvrCur Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
163 Drv OvrLoad Trp 0.00 4.00 1.03 Pu N Avan-

çado 
164 Drv OvrLoad Dly 0.0 600.0 60.0 s  N Avan-

çado 
165 Line OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.20 Pu N Avan-

çado 
166 Line OvrVolt Dly 0 1000 100 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
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167 Line UndVolt Lvl 0.40 1.50 0.85 Pu N Avan-

çado 
168 Line UndVolt Dly 0 100 17 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
169 DCLnk OvrCur Trp 0.00 4.00 1.75 Pu N Avan-

çado 
170 DCLnk OvrCur Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
171 Gnd OvrCur Trp 0.05 10.00 0.50 A N Avan-

çado 
172 Gnd OvrCur Dly 0.0 10.0 0.1 s  N Avan-

çado 
173 Rec OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.50 Pu N Avan-

çado 
174 Rec OvrVolt Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
175 DPI Loss Mask - - 0000000000000000  N Básico
176 Modelo do inversor - - Carcaça B  N Serviço
177 Mtr OvrCur Trp 0.00 4.00 1.75 Pu N Avan-

çado 
178 Mtr OvrCur Dly 0 500 100 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
179 Mtr OvrLoad Trp 0.00 4.00 1.15 Pu N Avan-

çado 
180 Mtr OvrLoad Dly 0.0 600.0 60.0 s  N Avan-

çado 
181 Mtr OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.20 Pu N Avan-

çado 
182 Mtr OvrVolt Dly 0.0 10.0 0.5 s  N Avan-

çado 
183 Anlg Out1 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
184 Anlg Out2 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
185 Mtr OvrSpeed Trp 0.0 120.0 66.0 Hz N Avan-

çado 
186 Mtr OvrSpeed Dly 0.0 2.0 0.5 s  N Avan-

çado 
187 Anlg Out3 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
188 Anlg4-20mA Scale 0.00 655.35 2.00  N Básico
189 Mtr NeutVolt Trp 0.00 1.50 0.20 Pu N Avan-

çado 
190 Mtr NeutVolt Dly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
191 Mtr Stall Dly 0.0 10.0 2.0 s  N Avan-

çado 
192 InpFilCutOffFreq 0.0 100.0 - Pu Y Serviço
193 Inv OvrVolt Trp 0.00 2.00 1.50 Pu N Avan-

çado 
194 Inv OvrVolt Dly 0 100 10 milisse-

gundos 
N Avan-

çado 
196 Control XIO 0.0 36.0 - V Y Avan-

çado 
197 HECS Brden RNeut 1.0 100.0 50.0 ohms N Serviço
198 HECS Ratio RNeut 10 10000 4000  N Serviço
199 Load Loss Detect - - Desabilitado  N Avan-

çado 
200 ExtFault1 Class - - Falha de classe 2  N Básico
201 ExtFault2 Class - - Falha de classe 2  N Básico
202 ExtFault3 Class - - Falha de classe 2  N Básico
203 ExtFault4 Class - - Falha de classe 2  N Básico
204 ExtFault5 Class - - Falha de classe 2  N Básico



312 Parâmetros listados pelo número linear 
 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

 Nome Mín. Máx. Padrão 
Uni-
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205 ExtFault6 Class - - Falha de classe 2  N Básico
206 ExtFault7 Class - - Falha de classe 2  N Básico
207 ExtFault8 Class - - Falha de classe 2  N Básico
208 Mtr CurUnbal Trp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
209 Autotune Select - - Apagado  N Avan-

çado 
210 Autotune Idc Cmd 0.100 0.900 0.500 Pu N Avan-

çado 
211 Autotune Idc Stp 0.000 0.500 0.250 Pu N Avan-

çado 
212 Autotune Idc BW 10.0 100.0 50.0 r/s  N Avan-

çado 
213 Autotune Spd Cmd 20.0 60.0 30.0 Hz N Avan-

çado 
214 Mtr CurUnbal Dly 0.0 5.0 1.0 s  N Avan-

çado 
215 Autotune Trq Stp 0.050 0.500 0.100 Pu N Avan-

çado 
216 Autotune Isd Stp 0.010 0.200 0.100 Pu N Avan-

çado 
217 Autotune L Input 0.00 1.00 0.00 Pu N Avan-

çado 
218 Autotune T DCLnk 0.000 0.300 0.000 s  N Avan-

çado 
219 Autotune RStator 0.00 0.50 0.00 Pu N Avan-

çado 
220 Autotune LLeakge 0.00 0.50 0.00 Pu N Avan-

çado 
221 Autotune L Magn 0.00 15.00 0.00 Pu N Avan-

çado 
222 Autotune T Rotor 0.00 10.00 0.00 s  N Avan-

çado 
223 Autotune Inertia 0.00 100.00 0.00 s  N Avan-

çado 
224 Autotune Lmd 0.00 10.00 0.00 Pu N Avan-

çado 
225 Sync Reg Gain 0.0 5.0 1.0  N Avan-

çado 
226 Sync Lead Angle -90 90 0 graus  N Avan-

çado 
227 Sync Off Delay 0.000 0.500 0.100 s  N Avan-

çado 
228 Sync Error Max 0 30 0 graus  N Avan-

çado 
229 Sync Time 0.0 10.0 10.0 s  N Avan-

çado 
230 Sync Xfer Time 0.1 57.0 1.0 Mín N Avan-

çado 
231 Mtr LoadLoss Dly 0.0 30.0 1.0 s  N Avan-

çado 
232 Ext Fault XIO - - -  Y Avan-

çado 
233 Encoder Type - - Nenhum  N Básico
234 Encoder PPR 120 4096 1024 PPR N Básico
235 EncoderLossTrip 0.0 10.0 2.0 Hz N Serviço
236 EncoderLossDelay 0.0 1.0 0.1 s  N Serviço
237 Control 5V Redn 0.0 8.0 - V Y Avan-

çado 
238 DrvStatus Flag2 - - -  Y Serviço
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239 Slave2 Line Freq -100.0 100.0 - Hz Y Serviço
241 Logic Mask - - 11111111  N Básico
242 Local Mask - - 11111111  N Básico
243 Start Mask - - 11111111  N Básico
244 Direction Mask - - 11111111  N Básico
245 Jog Mask - - 11111111  N Básico
246 Mtr LoadLoss Lvl 0.00 1.00 0.25 Pu N Avan-

çado 
247 Reset Mask - - 11111111  N Básico
248 Ref Cmd Mask - - 11111111  N Básico
249 Sync Xfer Mask - - 11111111  N Básico
251 InvAnlg SelfTst2 - - -  Y Serviço
252 Inv HSink Temp C -40.0 100.0 - C Y Monitor
253 Inv HSink Temp F -40.0 212.0 - F Y Monitor
254 Rec HSink Temp C -40.0 100.0 - C Y Monitor
255 Rec HSink Temp F -40.0 212.0 - F Y Monitor
257 Logic Command - - -  Y Monitor
258 Logic Status - - -  Y Monitor
259 Mtr LoadLoss Spd 0.0 100.0 30.0 Hz N Avan-

çado 
260 IdcRefLmt DCTest 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
261 IdcRefLmt Autotn 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
262 Drive Not Ready1 - - -  Y Monitor
263 Motor Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
264 RecControl Flag1 - - -  Y Serviço
265 InvControl Flag1 - - -  Y Serviço
266 Rec Dvc Diag Dly 0 6 2  N Serviço
268 Inv Dvc Diag Dly 0 6 2  N Serviço
269 Drv OvrLoad Min 0.00 4.00 0.95 Pu N Avan-

çado 
270 Drv OvrLoad Wrn 0.00 1.00 0.50  N Avan-

çado 
271 LineVoltUnbalTrp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
272 LineVoltUnbalDly 0.0 10.0 1.0 s  N Avan-

çado 
273 Control Feedback 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
274 HardwareOptions2 - - 0000000000000110  N Serviço
275 Control Refernce 0.0 6553.5 - Hz Y Básico
276 Speed Command In -120.0 120.0 - Hz Y Básico
277 Speed Command -120.0 120.0 - Hz Y Básico
278 Speed Reference -120.0 120.0 - Hz Y Monitor
279 Drive Fault1 - - -  Y Serviço
280 Drive Fault2 - - -  Y Serviço
281 Drive Fault3 - - -  Y Serviço
282 Drive Warning1 - - -  Y Serviço
284 HECS Ratio DCLnk 10 10000 4000  N Serviço
285 HECS Brden DCLnk 1.0 100.0 50.0 ohms N Serviço
287 Ctrl Pwr Fault - - -  Y Serviço
288 Ctrl Pwr Warning - - -  Y Serviço
289 Speed Feedback -120.0 120.0 - Hz Y Monitor
290 Speed Cmd Max 0.0 120.0 60.0 Hz N Básico
291 Torque Reference -4.000 4.000 -  Y Avan-

çado 
292 MtrTorque CurCmd -4.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
293 Speed Cmd Min 0.0 120.0 6.0 Hz N Básico
294 InvTorque CurCmd -4.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
295 Inv Pulse Number 0 65535 -  Y Serviço
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296 Lmq 0.10 10.00 1.00 Pu N Avan-

çado 
297 Sync Reg Error -180.0 180.0 - graus  Y Avan-

çado 
298 Sync Reg Output -10.00 10.00 - Hz Y Avan-

çado 
299 PFC Access Code 0 65535 0  N Serviço
300 PowerFactor Comp - - Desabilitar  N Serviço
301 VAR LeadingLimit 0.00 1.00 0.20 Pu N Serviço
302 VAR LaggingLimit 0.00 1.00 1.00 Pu N Serviço
303 Line PowerFactor -1.00 1.00 -  Y Avan-

çado 
304 PFC Flux Command -1.500 1.500 - Pu Y Serviço
305 Flux Reference 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
306 Flux Feedback 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
307 Flux Error -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
308 FluxCur Feedfwd -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
309 FluxCurRegulator -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
310 Mtr Flux CurCmd -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
311 PWM Mod Index 0.00 1.50 -  Y Serviço
312 Inv Flux CurCmd -2.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
313 PID Command - - 0000000000000000  N Serviço
314 Field CurCmd 0.000 2.000 - Pu Y Avan-

çado 
315 InvHSink TempTrp 0 100 64 C N Serviço
316 InvHSink TempWrn 0 100 61 C N Serviço
317 Air Pressure Nom 0.0 10.0 3.6 V N Serviço
318 PID Max Limit -2.0000 2.0000 1.0000 Pu N Avan-

çado 
319 AirLoPresure Trp 0.0 10.0 2.5 V N Serviço
320 AirLoPresure Wrn 0.0 10.0 3.0 V N Serviço
321 Idc Reference 0.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
322 Idc Feedback -2.000 4.000 - Pu Y Avan-

çado 
323 Idc Error -1.000 1.000 - Pu Y Avan-

çado 
324 Line Voltage 0 8000 - V Y Básico
325 Autotune Lmq 0 1000 100 Pu N Avan-

çado 
326 Vdc Reference -1.000 1.000 -  Y Avan-

çado 
327 Retificador alfa 0.0 180.0 - graus  Y Avan-

çado 
328 Alpha Rectifier -360.0 360.0 - graus  Y Avan-

çado 
331 Line VAR pu -1.00 1.00 - Pu Y Serviço
334 Master Line Freq -100.0 100.0 - Hz Y Serviço
335 Slave1 Line Freq -100.0 100.0 - Hz Y Serviço
336 PID Min Limit -2.0000 2.0000 -1.0000 Pu N Avan-

çado 
337 Rotor Frequency 0.00 120.00 - Hz Y Monitor
338 MtrFlux Current -4.000 4.000 - Pu Y Serviço
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339 MtrTrq Current -4.000 4.000 - Pu Y Serviço
340 Stator Current 0.000 4.000 - Pu Y Monitor
341 FlxFbk CurModel 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
342 FlxFbk VoltModel 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
343 Slip Frequency -2.00 2.00 - Hz Y Monitor
344 Stator Voltage 0.000 2.000 - Pu Y Monitor
345 Mtr AirGap Trq -4.000 4.000 - Pu Y Monitor
346 Mtr AirGap Power -4.000 4.000 - Pu Y Monitor
347 Mtr Neutral Volt -2.000 2.000 - Pu Y Básico
348 PID Manual Input 0.0000 2.0000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
349 Encoder Feedback -120.00 120.00 - Hz Y Serviço
350 Mtr OvrLoad Min 0.00 4.00 1.05 Pu N Avan-

çado 
351 Mtr OvrLoad Wrn 0.00 1.00 0.50  N Avan-

çado 
352 PID Dead Band 0.0000 2.0000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
353 PID Gain 0.00 655.35 1.00  N Avan-

çado 
354 PID Intgral Time 0.00 655.35 1.00 s N Avan-

çado 
355 PID Deriv Time 0.00 655.35 0.00 s N Avan-

çado 
356 PID Output -2.0000 2.0000 - Pu Y Avan-

çado 
357 Process Variable -2.0000 2.0000 - Pu Y Avan-

çado 
358 Liquid Cool Flt - - 0000000000000000  N Serviço
359 Liquid Cool Wrn - - 0000000000000000  N Serviço
360 Process Setpoint -2.0000 2.0000 0.5000 Pu N Avan-

çado 
361 Motor Current 0 1500 - A Y Básico
362 Motor Voltage 0 8000 - V Y Básico
363 Motor Speed RPM -4500 4500 - VELO-

CIDA-
DE 

Y Básico

364 Motor Power -15000 15000 - kW Y Básico
365 PID Preload 0.0000 2.0000 0.0000 Pu N Avan-

çado 
366 Process Var Eng -3276.7 3276.7 -  Y Avan-

çado 
367 GndFault Current 0.0 10.0 - A Y Básico
368 RecControl Flag3 - - -  Y Serviço
369 Motor Fault1  - - -  Y Serviço
370 Motor Fault4 - - -  Y Serviço
371 Motor Fault5 - - -  Y Serviço
372 External Fault - - -  Y Serviço
373 Motor Warning1 - - -  Y Serviço
374 Drive Warning3 - - -  Y Serviço
375 AutotuneComplete - - 0000000000000000  N Serviço
376 PLC Error Flags - - -  Y Básico
377 Autotune Warn1 - - -  Y Avan-

çado 
378 Inv PWM Pattern - - -  Y Serviço
379 Vdc Ref 5p to 3p 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
380 Coolant Temp C 0 65535 - C Y Serviço
381 Coolant Temp F 0 65535 - F Y Serviço
382 Master Line Cur 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
383 Slave1 Line Cur 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
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384 Slave2 Line Cur 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
385 Stop Owner - - -  Y Monitor
386 Local Owner - - -  Y Monitor
387 Start Owner - - -  Y Monitor
388 Direction Owner - - -  Y Monitor
389 Jog Owner - - -  Y Monitor
390 PID Filter 0.0 6000.0 0.0 r/s N Serviço
391 Reset Owner - - -  Y Monitor
392 Ref Cmd Owner - - -  Y Monitor
393 Sync Xfer Owner - - -  Y Monitor
394 Drv Fault1 Mask - - 1111111111111111  N Básico
395 Drv Fault2 Mask - - 1111111111111111  N Básico
396 Drv Fault3 Mask - - 1111111111111111  N Básico
397 Drv Wrn1 Mask - - 1111111111111111  N Básico
398 Process Gain 0.0 6553.5 1.0  N Avan-

çado 
399 RecHeatsink Type - - MM Alumínio  N Serviço
401 TorqueRef Select - - Nenhum  N Monitor
402 DualWndng Phase 0 90 0 graus N Básico
403 Ref Switch Delay 0 1000 300 milisse-

gundos 
N Serviço

404 Trq Cmd Drive -4.000 4.000 -  Y Avan-
çado 

405 Power Limit 0.00 4.00 -  Y Avan-
çado 

406 Gate PwrSup Trip 10.0 30.0 17.5 V N Serviço
407 Gate PwrSup Warn 10.0 30.0 19.0 V N Serviço
408 DB Airflow Nom 0 2000 90 pés/m N Serviço
409 DB Airflow Trip 0 2000 10 pés/m N Serviço
410 ExtFault9 Class - - Falha de classe 2  N Básico
411 ExtFault10 Class - - Falha de classe 2  N Básico
412 ExtFault11 Class - - Falha de classe 2  N Básico
413 ExtFault12 Class - - Falha de classe 2  N Básico
414 ExtFault13 Class - - Falha de classe 2  N Básico
415 ExtFault14 Class - - Falha de classe 2  N Básico
416 ExtFault15 Class - - Falha de classe 2  N Básico
417 ExtFault16 Class - - Falha de classe 2  N Básico
418 Lmd 0.10 10.00 1.00 Pu N Avan-

çado 
419 Autotune Warn2 - - -  Y Avan-

çado 
420 DvcDiag Flt Mask - - 1111111111111111  N Serviço
421 RunTime Input - - -  Y Avan-

çado 
422 StndXIO Output - - -  Y Avan-

çado 
423 Drv Wrn3 Mask - - 1111111111111111  N Básico
427 OptXIO Output - - -  Y Avan-

çado 
428 Bypass VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
429 External Warning - - -  Y Serviço
431 StndXIO FltInput - - -  Y Avan-

çado 
432 Pump Duty Cycle 1 720 8 h N Serviço
433 Stnd XIO Fault - - -  Y Serviço
434 Stnd XIO Warning - - -  Y Serviço
435 Stnd XIOFlt Mask - - 11111111  N Básico
439 StndXIO Config1 - - Reversão  N Avan-

çado 
440 InputProt1 Class - - Falha de classe 2  N Básico
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441 TxReacOvrTmpClss - - Falha de classe 2  N Básico
442 DCLnkOvrTmpClass - - Falha de classe 2  N Básico
443 Motor Prot Class - - Falha de classe 2  N Básico
444 InputProt2 Class - - Falha de classe 2  N Básico
445 Aux Prot Class - - Falha de classe 2  N Básico
446 InvControl Flag3 - - -  Y Serviço
447 Conv AirPressure -1.0 10.0 - V Y Básico
448 Stator Frequency 0.00 120.00 - Hz Y Serviço
449 Fan Duty Cycle 1 720 8 h N Serviço
458 StndXIO Config2 - - Jog  N Avan-

çado 
459 StndXIO Config3 - - Remoto  N Avan-

çado 
460 StndXIO Config4 - - Test Mode  N Avan-

çado 
461 StndXIO Config5 - - Na velocidade  N Avan-

çado 
462 StndXIO Config6 - - Thermal Alrm  N Avan-

çado 
463 StndXIO Config7 - - Sync Xfer  N Avan-

çado 
464 StndXIO Config8 - - In Trq Limit  N Avan-

çado 
465 Vdc Ref 7p to 5p 0.00 1.50 0.50 Pu N Serviço
467 Drive Warning4 - - -  Y Serviço
468 Drv Wrn4 Mask - - 1111111111111111  N Básico
469 InvControl Flag4 - - -  Y Serviço
470 InvControl Flag5 - - -  Y Serviço
471 RecControl Flag4 - - -  Y Serviço
472 Speed Error -10.00 10.00 - Hz Y Avan-

çado 
473 RecAnlg SelfTst1 - - -  Y Serviço
474 RecAnlg SelfTst2 - - -  Y Serviço
475 S Curve Percent 0 100 0 % N Avan-

çado 
476 RecControl Flag5 - - -  Y Serviço
477 Fan Config - - 3 em linha  N Serviço
478 Coolant Temp Wrn 35 85 49 C N Serviço
479 S Curve Decel 1 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
480 S Curve Decel 2 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
481 S Curve Accel 1 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
482 S Curve Accel 2 0.0 1200.0 20.0 s  N Avan-

çado 
483 Coolant Temp Trp 35 85 54 C N Serviço
484 DrvStatus Flag3 - - -  Y Serviço
485 StatFrqVoltModel 0.0 100.0 - Hz Y Serviço
486 StatFrqCurModel 0.0 100.0 - Hz Y Serviço
487 Motor Speed Hz -120.0 120.0 - Hz Y Básico
490 Fault Output 0 1 -  Y Serviço
491 Fan1 Run Time 0.1 60.0 30.0 Dias N Serviço
492 HeatpipeWarning1 - - -  Y Serviço
493 Fan2 Run Time 0.1 60.0 0.1 Dias N Serviço
494 RecAnlg SelfTst3 - - -  Y Serviço
495 HeatpipeWarning2 - - -  Y Serviço
496 Channel A - - -  Y Monitor
497 Channel C - - -  Y Monitor
498 Heatpipe Fault1 - - -  Y Serviço
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499 ChA HeatsinkTemp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
500 Corrente em linha 0 999 - A Y Básico
501 ThermalM WrnMask - - 1111111111111111  N Básico
502 Feedforward Fil 0.0 12.0 2.0 Hz N Serviço
505 Contactor Cmd - - -  Y Serviço
506 Contactor Status - - -  Y Serviço
507 SpecialFeatures2 - - 0000000000000000  N Avan-

çado 
508 Anlg Output4 0 926 0  N Básico
509 Anlg RecTstPt1 0 926 321  N Serviço
510 Anlg RecTstPt2 0 926 322  N Serviço
511 Anlg InvTstPt1 0 926 490  N Serviço
512 Anlg InvTstPt2 0 926 289  N Serviço
513 Anlg Output1 0 926 0  N Básico
514 Anlg Output2 0 926 0  N Básico
515 Anlg Output3 0 926 0  N Básico
516 Anlg 4-20mAOut 0 926 337  N Básico
517 Anlg Meter1 0 926 361  N Básico
518 Anlg Meter2 0 926 362  N Básico
519 Anlg Meter3 0 926 363  N Básico
520 Anlg Meter4 0 926 364  N Básico
521 AnlgMeter1 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
522 AnlgMeter2 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
523 AnlgMeter3 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
524 AnlgMeter4 Scale 0.00 655.35 1.00  N Básico
527 ThermalModel Flt - - -  Y Serviço
528 ThermalModel Wrn - - -  Y Serviço
529 PLC Inp Link A1 0 926 0  N Básico
530 PLC Inp Link A2 0 926 0  N Básico
531 PLC Inp Link B1 0 926 0  N Básico
532 PLC Inp Link B2 0 926 0  N Básico
533 PLC Inp Link C1 0 926 0  N Básico
534 PLC Inp Link C2 0 926 0  N Básico
535 PLC Inp Link D1 0 926 0  N Básico
536 PLC Inp Link D2 0 926 0  N Básico
537 PLC Out Link A1 0 926 0  N Básico
538 PLC Out Link A2 0 926 0  N Básico
539 PLC Out Link B1 0 926 0  N Básico
540 PLC Out Link B2 0 926 0  N Básico
541 PLC Out Link C1 0 926 0  N Básico
542 PLC Out Link C2 0 926 0  N Básico
543 PLC Out Link D1 0 926 0  N Básico
544 PLC Out Link D2 0 926 0  N Básico
545 HeatpipeWrn1Mask - - 1111111111111111  N Básico
546 HeatpipeWrn2Mask - - 1111111111111111  N Básico
547 Channel B - - -  Y Monitor
549 HeatpipeFlt1Mask - - 1111111111111111  N Básico
550 Motor Overload 0.00 1.00 -  Y Serviço
551 Drive Overload 0.00 1.00 -  Y Serviço
554 Motor Voltage pu 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
555 Motor Current pu 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
558 ChA Ambient Temp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
559 Field Loss Dly 0 60 30 s  N Serviço
560 Vdc Ref 3p to 5p 0.00 2.00 1.00  N Serviço
561 Mtr Fault1 Mask - - 1111111111111111  N Básico
562 Drv Fault4 Mask - - 1111111111111111  N Básico
563 Drv Fault5 Mask - - 1111111111111111  N Básico
564 Ext Fault Mask - - 1111111111111111  N Básico
565 Mtr Wrn1 Mask - - 1111111111111111  N Básico
566 RecDvcJunctnTemp -40.0 1000.0 - graus Y Serviço
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567 Air Filter Block 0.0 100.0 - % Y Básico
568 Air Filter Allow 0.0 100.0 - % Y Básico
569 DrvStatus Flag1 - - -  Y Serviço
573 Elevation - - 1000  N Serviço
574 JunctionTemp Trp -40.0 200.0 120.0 C N Serviço
575 Number PwrSup 1 4 1  N Serviço
577 JunctionTemp Wrn -40.0 150.0 112.5 C N Serviço
578 Calc RecDvc Loss 0 4000 - Watts Y Serviço
582 Rec HSink RTheta 0.00000 0.65535 - C/W Y Serviço
583 NeutVolt TripDly 0 1000 100 milisse-

gundos 
N Serviço

584 Inv DvcGat Seqn 0 65535 -  Y Serviço
585 Mtr FluxUnbalTrp 0.00 1.00 0.05 Pu N Avan-

çado 
586 Mtr FluxUnbalDly 0.0 10.0 1.0 s N Avan-

çado 
587 LineNeutVoltTrp 0.00 1.50 0.20 Pu N Avan-

çado 
588 LineNeutVoltDly 0.0 10.0 1.0 s N Avan-

çado 
589 LineNeutral Volt -2.000 2.000 - Pu Y Básico
590 Rec Gating Test - - Apagado  N Serviço
591 Inv Gating Test - - Apagado  N Serviço
592 XIO Standard IO - - Cartão # 1  N Avan-

çado 
593 XIO Ext Faults - - Indeterminado  N Avan-

çado 
594 XIO Config Errs - - -  Y Avan-

çado 
596 XIO Adaptr Loss - - -  Y Serviço
597 Parameter Error 0 65535 -  Y Básico
608 Inv DvcDiag FbkA 0 65535 -  Y Serviço
609 Inv DvcDiag FbkB 0 65535 -  Y Serviço
610 Master VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
611 Slave1 VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
612 Slave2 VoltUnbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
613 Master Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
614 Slave1 Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
615 Slave2 Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
616 Slave1 Angle -360.0 360.0 - graus Y Serviço
617 Slave2 Angle -360.0 360.0 - graus Y Serviço
618 Inv DvcDiag FbkC 0 65535 -  Y Serviço
619 Motor Flux Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
620 Rec DvcGat SeqnA 0 65535 -  Y Serviço
621 Rec DvcGat SeqnB 0 65535 -  Y Serviço
622 NeutVolt TripLvl 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
623 Flux Cmd Limit 0.000 1.500 - Pu Y Serviço
624 Line Reactor 0.00 50.00 0.00 mH N Serviço
625 Line Reactor pu 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
626 Rec DvcGat SeqnC 0 65535 -  Y Serviço
627 Rec DvcDiag FbkA 0 65535 -  Y Serviço
628 Rec DvcDiag FbkB 0 65535 -  Y Serviço
629 Rec DvcDiag FbkC 0 65535 -  Y Serviço
630 Speed Pot Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
631 Speed Pot Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
632 Anlg Inp1 Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
633 Anlg Inp1 Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
634 Anlg Inp2 Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
635 Angl Inp2 Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
636 Anlg Inp3 Vmin -10.00 10.00 0.00 V N Serviço
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637 Anlg Inp3 Vmax -10.00 10.00 10.00 V N Serviço
638 Forced Flt Mask - - 11111111  N Básico
639 Forced Flt Owner - - -  Y Monitor
640 Vdc Ref 7p to 5p 0.00 2.00 1.00  N Serviço
641 TrqCmd0 Encoder 0.00 4.00 0.00  N Serviço
642 InvControl Flag2 - - -  Y Serviço
643 Inv DCLink Volt -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
644 Encoder Offset 0 360 0 graus  N Avan-

çado 
645 Rec DCLink Volt -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
646 Drive Warning2 - - -  Y Serviço
647 Drv Wrn2 Mask - - 1111111111111111  N Básico
648 Drive VSB Gain 0.0 6553.5 - V/V Y Serviço
649 Drive VSB Tap - - -  Y Serviço
650 Ext Fault PLC - - 0000000000000000  N Serviço
651 Ext Fault Selct - - 0000000000000000  N Básico
652 Anlg Inp Config - - 0000000000000001  N Serviço
653 IsoTxAirPressure -10.0 10.0 - V Y Básico
654 IsoTxPressureTrp 0.0 10.0 2.5 V N Serviço
655 IsoTxPressureWrn 0.0 10.0 3.0 V N Serviço
656 IsoTxPressureNom 0.0 10.0 3.6 V N Serviço
657 Line Frequency -100.0 100.0 - Hz Y Básico
658 Trq Lmt Overload 0.00 4.00 1.00  N Avan-

çado 
659 Scale Zero Ref - - 0000000000000000  N Serviço
660 Scale Full Ref - - 0000000000000000  N Serviço
661 Provide Zero Ref - - 0000000000000000  N Serviço
662 Provide Full Ref - - 0000000000000000  N Serviço
663 Master Phasing - - -  Y Serviço
664 Slave1 Phasing - - -  Y Serviço
665 Slave2 Phasing - - -  Y Serviço
666 Setup Wizard 2 0000 FFFF 0000 Hex  N Serviço
667 CommissionStatus - - -  Y Serviço
668 CommissionFlags - - 0000000000000000  N Serviço
673 BusTransTrpFac 0.00 100.00 2.75 Pu N Serviço
674 BusTransient Dly 0 100 2  N Serviço
675 Harmonic VoltTrp 0.00 10.00 0.15 Pu N Avan-

çado 
676 Harmonic VoltDly 0.0 10.0 1.0 s N Avan-

çado 
677 BusTrans MinTrp 0.00 10.00 0.30 Pu N Serviço
678 BusTrans IdcFac 0.00 10.00 0.50 Pu N Serviço
679 Min Freewhl Time 0.000 1.000 0.016 s N Serviço
680 Neutral Resistor 0.0 6553.5 0.0 ohms N Serviço
681 RNeut Pwr Rating 0 65535 1500 W N Serviço
682 RNeutral OvrLoad 0.00 1.00 -  Y Serviço
683 Harmonic Voltage 0.000 32.767 - Pu Y Serviço
684 BusTransient Trp 0.000 32.767 - Pu Y Serviço
686 XIO Logix IO - - Indeterminado  N Avan-

çado 
687 Logix Inputs - - -  Y Serviço
688 Logix Outputs - - -  Y Serviço
689 Scope Trigger 0 1 -  Y Serviço
692 Mtr Power Factor 0.00 1.00 -  Y Serviço
693 Lm Regen 0.50 2.00 1.00  N Serviço
694 Lm Noload FlxMin 0.50 2.00 1.00  N Serviço
695 Lm Noload FlxMax 0.50 2.00 1.00  N Serviço
696 Rec Input Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
697 ComMode Current 0.00 655.35 - A Y Serviço
698 Line Loss Trip 0.0 40.0 8.0 Hz N Serviço
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699 Drive Not Ready2 - - -  Y Monitor
700 Warning Output 0 1 -  Y Serviço
701 Lm Predicted 0.00 15.00 - Pu Y Serviço
702 Extended Trend - - Habilitado  N Serviço
703 Liq Cool Mask - - 1111111111111111  N Básico
706 Drive Warning5 - - -  Y Serviço
707 Drv Wrn5 Mask - - 1111111111111111  N Básico
708 Port Mask Act - - -  Y Avan-

çado 
709 Port Logic Mask - - 0000000001111111  N Avan-

çado 
710 Logic Mask Act - - -  Y Avan-

çado 
711 Write Mask Cfg - - 0000000001111111  N Avan-

çado 
712 Write Mask Act - - -  Y Avan-

çado 
714 Logix Register A 0 65535 0  N Serviço
715 Logix Register B 0 65535 0  N Serviço
716 Drive ID 0 7 0  N Avan-

çado 
717 Powerup Config - - Inversor simples  N Avan-

çado 
718 Master Mask - - 11111111  N Avan-

çado 
719 Acting Master ID 0 8 0  N Avan-

çado 
720 PD Fault Word - - -  Y Avan-

çado 
721 PD Warning Word - - -  Y Avan-

çado 
722 Flags PD - - 0000000000000000  N Serviço
723 Status PD - - -  Y Serviço
724 Drive0 Status - - -  Y Avan-

çado 
725 Drive1 Status - - -  Y Avan-

çado 
726 Drive2 Status - - -  Y Avan-

çado 
727 Drive3 Status - - -  Y Avan-

çado 
728 Drive4 Status - - -  Y Avan-

çado 
729 Drive5 Status - - -  Y Avan-

çado 
730 Drive6 Status - - -  Y Avan-

çado 
731 Drive7 Status - - -  Y Avan-

çado 
732 Master Flux Ref 0 65535 -  Y Serviço
733 Master Torq Ref 0 65535 -  Y Serviço
734 Master Isd Cmd 0 65535 -  Y Serviço
735 Master Command - - -  Y Serviço
736 Sp Slave ID 0 8 -  Y Serviço
737 Master Capacity 0 65535 -  Y Serviço
738 Sp Capacity 0 65535 -  Y Serviço
739 Sp Command - - -  Y Serviço
740 PD Flux Ref 0 65535 -  Y Serviço
741 PD Torq Ref 0 65535 -  Y Serviço
742 PD Isd Cmd 0 65535 -  Y Serviço
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743 Comando PD - - -  Y Serviço
745 Drives in System 1 4 1  N Avan-

çado 
746 Capacidade PD 0 32767 -  Y Serviço
747 Pwr Lmt Motoring 0.00 4.00 1.50  N Avan-

çado 
748 Pwr Lmt Braking 0.00 4.00 1.50  N Avan-

çado 
749 Ref Command Loss - - Falha  N Básico
750 ESP Cable Resis 0.000 65.535 0.000 ohms N Serviço
751 Drv Application - - ID ventilador  N Básico
753 Input Power -15000 15000 - kW Y Serviço
756 Idc 3 Pulse 0.000 10.000 - Pu Y Serviço
757 Idc 5 Pulse 0.000 10.000 - Pu Y Serviço
758 PD Warning - - -  Y Serviço
759 PD Wrn Mask - - 1111111111111111  N Serviço
760 ESP Surface Volt 0 8000 - V Y Básico
761 Inv Output Volt 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
763 DeSync Start Dly 1 10 1 s N Serviço
764 Cur Sens FltCode - - -  Y Serviço
765 Reduced Capacity - - Habilitar  N Avan-

çado 
767 BusTransient Lvl 0.000 32.767 - Pu Y Serviço
771 Mtr Thermal Cyc 0.0 6000.0 600.0 s N Avan-

çado 
772 Drv Thermal Cyc 0.0 6000.0 600.0 s N Avan-

çado 
773 IdcRefLmt Motor 0.000 4.000 - Pu Y Serviço
774 RNeut OvrLoadTrp 0.00 655.35 5.00  N Serviço
775 RNeut OvrLoadDly 0.00 655.35 2.50 s N Serviço
776 RNeut OvrCurTrp 0.00 655.35 10.00  N Serviço
777 RNeut OvrCurDly 0.000 65.535 0.010 s N Serviço
778 TransientVoltMax 0.000 2.000 - Pu Y Serviço
779 ComModeCur Peak 0.00 655.35 - A Y Serviço
780 Model AirFlw Nom 0 2000 1040 pés/m N Serviço
781 XIO Heatpipe - - Indeterminado  N Avan-

çado 
782 Heatpipe Inputs - - -  Y Avan-

çado 
783 Heatpipe Outputs - - -  Y Avan-

çado 
784 DB Power 0.0 200.0 - % Y Avan-

çado 
785 DB Power kW 0 5000 - kW Y Avan-

çado 
786 DB Energy 0.0 200.0 - % Y Avan-

çado 
787 Fan Rotate Cycle 1 14400 720 h N Serviço
788 ChA Airflow -2000 2000 - pés/m Y Monitor
789 FanRuntimeSelect - - LR1 Runtime  N Básico
790 FanRuntime 0 65535 - h Y Básico
792 DBR Over Load 0.00 2.00 -  Y Avan-

çado 
793 ChC HeatsinkTemp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
794 ChC Ambient Temp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
795 ChC Airflow -2000 2000 - pés/m Y Monitor
796 ChC GatePowerSup 0.0 30.0 - V Y Avan-

çado 
798 DBAmbientTempTrp 0.0 100.0 80.0 C N Serviço
799 InvUV Airflow -10.0 10.0 - V Y Básico
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800 InvVW Airflow -10.0 10.0 - V Y Básico
801 CMC Airflow -10.0 10.0 - V Y Básico
802 PFC FluxReg Gain 0.0 50.0 1.0  N Avan-

çado 
803 PFC ModIndexGain 0.0 50.0 1.0  N Avan-

çado 
805 ChB GatePowerSup 0.0 30.0 - V Y Avan-

çado 
806 CMC Airflow Nom 0.0 10.0 3.8 V N Serviço
807 ChA GatePowerSup 0.0 30.0 - V Y Avan-

çado 
808 ChB HeatsinkTemp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
809 ChB Ambient Temp -40.0 1000.0 - graus Y Monitor
810 ChB Airflow -2000 2000 - pés/m Y Monitor
811 CMC AirExhst Wrn 0.0 10.0 3.0 V N Serviço
812 CMC AirInlet Wrn 0.0 10.0 5.0 V N Serviço
813 CMC AirExhst Trp 0.0 10.0 2.5 V N Serviço
814 CMC AirInlet Trp 0.0 10.0 5.5 V N Serviço
815 Active Fan Set - - -  Y Monitor
817 DBR Power Rating 3 5000 300 kW N Serviço
818 DBR Resistance 0.0 6553.5 0.0 ohms N Serviço
819 DBRResistance pu 0.0 10.0 - Pu Y Serviço
820 DBR Inductance 0 2000 50 uH N Serviço
821 Series DBDvc 1 4 2  N Serviço
822 DBR Temp Coeff 0 65535 600 uO/C N Serviço
823 DBR EnergyRating 0.1 60.0 3.0 MJ N Serviço
824 DBR Temp Limit 0.0 1000.0 250.0 C N Serviço
825 DBR Cycle Time 10 65535 1800 s N Serviço
827 DBR Temp Wrn 0.0 250.0 150.0 C N Serviço
828 DBR Temp Trip 0.0 250.0 180.0 C N Serviço
830 DBR Temp Fbk 0.0 1000.0 - graus Y Serviço
831 DB DvcGat Seqn 0 65535 -  Y Serviço
832 DB DvcGat Fbk 0 65535 -  Y Serviço
833 XIO Special App - - Indeterminado  N Avan-

çado 
834 XIO SpecApp Type - - Indústria naval 1  N Avan-

çado 
835 SpecApp Inputs - - -  Y Avan-

çado 
836 SpecApp Outputs - - -  Y Avan-

çado 
837 DB Airflow Warn 0 2000 40 pés/m N Serviço
838 DBAmbientTempWrn 0.0 100.0 60.0 C N Serviço
839 DB DvcDiag Delay 0 6 2  N Serviço
840 Conv Airflow Trp 0 2000 700 pés/m N Serviço
841 Conv Airflow Wrn 0 2000 800 pés/m N Serviço
842 Max FlxCur Start 0.000 2.000 0.500 Pu N Serviço
843 Max Field CurCmd 0.000 2.000 1.000 Pu N Serviço
844 Motor Position 0 360 - graus Y Avan-

çado 
845 Drv LeadingLimit 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
846 Drv LaggingLimit 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
847 DB Regulator Kp 0.000 65.535 0.100  N Avan-

çado 
848 DB Regulator Ki 0.000 65.535 0.300  N Avan-

çado 
849 DB Vdc LPF Freq 0.01 655.35 5.00 Hz N Serviço
850 PF LeadingLimit 0.00 1.00 0.95  N Serviço
851 PF LaggingLimit 0.00 1.00 0.00  N Serviço
852 DB SVM LPF Freq 0.1 1000.0 75.0 Hz N Serviço
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853 Min DB Pwr Limit 0.000 1.000 0.010 Pu N Avan-

çado 
855 Drive Warning6 - - -  Y Serviço
856 Drive Warning7 - - -  Y Serviço
857 Drive Warning8 - - -  Y Serviço
858 Drive Fault7 - - -  Y Serviço
859 Drv Wrn6 Mask - - 1111111111111111  N Básico
860 Drv Wrn7 Mask - - 1111111111111111  N Básico
861 Drv Wrn8 Mask - - 1111111111111111  N Básico
862 Drv Fault7 Mask - - 1111111111111111  N Básico
863 ThermalM FltMask - - 1111111111111111  N Básico
864 UPS Type - - Nenhum  N Serviço
867 Motors on Drive 0 10 1  N Serviço
868 LineCurUnbal Lvl 0.00 1.00 0.03 Pu N Serviço
869 Cap Trip Dly 0 1000 100 milisse- 

gundos 
N Serviço

870 NeutCur TripDly 0 1000 100 milisse- 
gundos 

N Serviço

871 CapNeutVolt Lvl 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
872 Neut Fund Filter 0.0 500.0 10.0 Hz N Serviço
873 SpdReg Kp 0.00 655.00 1.00  N Avan-

çado 
874 SpdReg Ki 0.0 6553.0 1.0 /s  N Avan-

çado 
875 Autotune WrnCode - - -  Y Serviço
877 Drive Fault8 - - -  Y Serviço
878 Drv Fault8 Mask - - 1111111111111111  N Serviço
879 NetSrvr FltAct'n - - Falha  N Avan-

çado 
880 InvHeatsink Type - - MM Alumínio  N Serviço
881 Inv HSink RTheta 0.00000 0.65535 - C/W Y Serviço
882 Calc InvDvc Loss 0 4000 - Watts Y Serviço
884 InvDvcJunctnTemp -40.0 1000.0 - graus Y Serviço
887 IdcRefLmt DB 0.000 2.000 2.000 Pu N Serviço
888 LeakagDetectDly 0 20000 500 milisse- 

gundos 
N Avan-

çado 
889 DB SVM Ki 0.000 65.535 0.200  N Serviço
890 DB SVM Kp 0.000 65.535 0.100  N Serviço
891 NeutCur TripLvl 0.00 1.50 0.10 Pu N Serviço
892 HeatSinkTemp Wrn 0 200 - C Y Serviço
893 HeatSinkTemp Trp 0 200 - C Y Serviço
894 Line Cur Unbal 0.00 1.00 -  Y Serviço
895 NeutralFund Cur 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
896 NeutralFund Volt 0.00 1.00 - Pu Y Serviço
897 Cap Neutral Volt -2.000 2.000 - Pu Y Serviço
900 Sync Drift Angle -15 15 2 graus N Serviço
902 Line Power pu -4.00 4.00 - Pu Y Serviço
912 Motor Efficiency 75.0 100.0 96.0 % N Básico
913 Pwr Lmt DB 0.00 4.00 0.30 Pu N Avan-

çado 
914 Trq Reg Kp 0.00 655.35 0.00  N Avan-

çado 
915 Trq Reg Ki 0.00 655.35 0.00  N Avan-

çado 
916 TrqReg LPF Freq 0 20000 100 Hz N Avan-

çado 
917 TrqReg Limit 0.000 2.000 0.050  N Avan-

çado 
918 VAR SetPoint -1.00 1.00 0.00 Pu N Serviço
919 PF SetPoint -1.00 1.00 0.00  N Serviço
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920 SpecialFeatures3 - - 0000000000000000  N Avan-

çado 
921 Fault Lock Clear 0 65535 0  N Serviço
922 DC Link Type - - Regime de trabalho 

normal 
 N Serviço

925 AirHiPresure Trp 0.0 10.0 6.1 V N Serviço
926 AirHiPresure Wrn 0.0 10.0 5.6 V N Serviço
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 Localização de falhas 
 (Firmware 8.xxx) 
 
 
 
Documentando encerramentos Todas as falhas, advertências ou mensagens exibidas na 

interface de operação devem ser integralmente documentadas 
pelo usuário antes de sua remoção. Isso ajudará a equipe de 
manutenção a corrigir os problemas e a garantir que eles não 
voltem a ocorrer. 

 
 
 
 
 OBSERVAÇÃO: É melhor investigar todas as falhas antes de reiniciar 

o inversor.  
O reinício do inversor em uma condição de falha que 
não foi resolvida pode propagar as falhas e causar 
um nível de dano maior ao equipamento. 
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Acrônimos e abreviações usados neste manual 
Acrônimo/ 
abreviação Descrição  Acrônimo/ 

abreviação Descrição 

A2D Analógico ao Digital L Indutância
A/D Analógico/Digital L Linha
CA Corrente Alternada LED Diodo emissor de luz
ACB Placa de controle analógico Liq Líquido
Accel Aceleração LR Reator de linha
ADC Conversor Analógico em Digital Lo Baixo
Anlg Analógico LV Baixa Tensão
BW Largura de banda M Máquina
Cap Capacitor Magntz Magnetização
Ch Canal Máx Máximo
Chn Canal Mín Mínimo
CIB Placa de Interface do Cliente Mstr Mestre
CMC Filtro do modo comum MTR Motor
Cmd Comando NVRAM Memória de Acesso Aleatório Não-volátil 
Conv Conversor OC Sobrecorrente
TC Transformador de Corrente OL Sobrecarga
Ctctr Contator OP Saída
Cur Corrente OT Sobretemperatura
DAC Conversor Digital em Analógico OV Sobretensão
DB Frenagem dinâmica PD Inversor paralelo
CC Corrente Contínua PF Fator de potência
DCB Placa de Controle do Inversor PFC Correção do fator de potência 
DD Diagramas Dimensionais PID Proporcional, integral, derivado (controle do processo)
Decel Desaceleração CLP Controle lógico programável 
DIM Módulo de Identidade do Inversor PLL Malha da Trava de Fase 
Dly Atraso PPR Pulsos por revolução
DO Saída do Inversor PS Fonte de Alimentação
DPI Interface Periférica de Dados Pu Por Unidade
DPM Módulo do controlador do inversor PWM Modulação por Largura de Pulso 
DrvIn Entrada do Inversor Rect Retificador
ED Diagramas Elétricos Rot’n Rotação
ESP Bomba elétrica submersível SCB Placa de Condicionamento de Sinal 
Fbk Realimentação SCR Retificador Controlado de Silício 
flt Falha SGCT Tiristor Comutado por Gate Simétrico 
Fltr Filtro Slv Escravo
FO Fibra Óptica Spd Velocidade
FOB Placa de Interface de Fibra Óptica SPGD Sistema de Disparo Auto-alimentado 
FOI Interface de Fibra Óptica SW Software
FPGA Matriz de Portas Lógicas Programáveis Sync Síncrono
Freq Frequência Tach Tacômetro
GND Terra TFB Placa de Realimentação da Temperatura 
Gnrl Geral TFB3 Placa de retroação de temperatura, 3a geração
HECS Sensor de Corrente de Efeito Hall Trp Desarme
Hi Alto Trq Torque
HP Cavalo vapor TSN Rede de Supressão de Transientes 
HW Hardware UB Desbalanceamento
I Corrente UPS Fonte de alimentação não interrompida 

IGDPS Fonte de alimentação de disparo 
isolada  USART Transmissor/Receptor Síncrono/ 

Assíncrono Universal 
Init Inicializar V Volt
Inv Inversor VSB Placa de Detecção da Tensão 
IO Entrada/Saída Wrn Advertência
Isoltn Sw Chave de Isolação Xfer Transferência
  XIO Entrada/Saída Externa 
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MENSAGENS DE FALHA 
 

MENSAGEM DE 
FALHA 

CÓDIGO 
DE 

FALHA 
DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

AC/DC#1 AC Fail 58 Houve uma perda da energia CA para 
este conversor CA/CC e o conector de 
fonte de alimentação J14 não está 
conectado.  

– Verifique a tensão CA de entrada e 
certifique-se de que o monitor de 
fonte de alimentação cc-cc está 
conectado.  

– Verifique as conexões do sinal de 
alarme. 

– Substitua o PS se necessário. 

AC/DC#2 AC Fail 59 
AC/DC#3 AC Fail 60 
AC/DC#4 AC Fail 61 

AC/DC#1 DC Fail 48 A tensão de saída de 56 Vcc deste 
conversor CA/CC caiu abaixo de 49 V. 
Verifique as conexões e verifique a 
tensão de entrada e a tensão CC de 
saída. Certifique-se de que a fiação 
de detecção de falha está conectada 
ao J19 na ACB. Substitua a fonte de 
alimentação se necessário. 

– Meça a tensão de entrada e verifique 
se ela está dentro dos limites. 

– Meça a tensão de saída e confirme se 
o nível da saída realmente fica abaixo 
do nível do desarme. 

– Verifique se a fiação de detecção de 
falha está de acordo com os 
diagramas e meça a tensão nos sinais 
de desarme. 

– Verifique se o ventilador de 
resfriamento interno do PS está em 
operação. 

– Substitua a fonte de alimentação se 
necessário. 

AC/DC#2 DC Fail 49 
AC/DC#3 DC Fail 50 
AC/DC#4 DC Fail 51 

Adapter 1 Loss 17 Houve uma perda de comunicação entre 
o DPM e o adaptador 1-6 DPI. Certifique-
se de que o adaptador está conectado 
na ACB, energizado e funcionando 
adequadamente. Desligue e ligue a 
alimentação do inversor se necessário. 

– Desligue e ligue a tensão de comando 
do inversor. 

– Troque o módulo adaptador e/ou o 
DPM caso falhem todas as tentativas 
de restaurar a comunicação. 

Adapter 2 Loss 18 
Adapter 3 Loss 19 
Adapter 4 Loss 20 
Adapter 5 Loss 21 
Adapter 6 Loss 22 
Adaptr1 ForceFlt 26 Houve uma perda de comunicação entre 

o módulo adaptador DPI identificado e 
a rede de comunicação do cliente. A 
comunicação entre o inversor e o módulo 
adaptador DPI talvez ainda esteja ativa. 
Trata-se de uma especificação para 
comunicações DPI. Caso a perda de 
comunicação da rede com o módulo 
adaptador deva ser uma advertência, 
isso deve ser definido no próprio módulo 
adaptador, e não no inversor. 

– Verifique se a rede do cliente está se 
comunicando corretamente com o 
equipamento. 

– Verifique o status do DPM e compare 
com a informação no manual do 
usuário. 

– Troque o módulo adaptador caso 
falhem todas as tentativas de restaurar 
a comunicação. 

Adaptr2 ForceFlt 27 
Adaptr3 ForceFlt 28 
Adaptr4 ForceFlt 29 
Adaptr5 ForceFlt  30 
Adaptr6 ForceFlt 31 

Ambient OvrTemp 182 NÃO ATIVO  

Ambient LowTemp 183 NÃO ATIVO  

Ambient FbrOptic 184 NÃO ATIVO  

Ambient Sensor 185 NÃO ATIVO  
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MENSAGEM DE 
FALHA 

CÓDIGO 
DE 

FALHA 
DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

Auxiliary Prot’n 37 Entrada de advertência/falha externa 
padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um contato de status 
do sistema/relé protetor capaz de ativar 
uma falha ou advertência do inversor, 
dependendo da configuração de Aux 
Prot Class (P445). A mensagem significa 
que o inversor detectou uma falha 
disparada pela fiação de entrada na 
entrada auxiliar do cartão XIO. Verifique 
também a fiação 120 V e o cartão XIO. 

– Consulte o responsável pelo contato 
auxiliar do equipamento até essa 
entrada e investigue a causa do 
status de contato aberto. 

– Verifique o sinal de 120 V até o 
dispositivo externo. 

– Verifique as entradas da placa XIO e 
os bits de status do parâmetro. 

Bypass CtctrOpen 168 O contator de bypass abriu sem o 
comando do inversor. Verifique a 
realimentação do contator e a fiação de 
120 V para a ACB. 

– Como os sistemas de acionamento 
precisam ter controle completo sobre 
todos os contatores, é necessária a 
investigação da falha do contator 
específica. 

– Verifique a realimentação do contator. 
– Verifique o circuito da tensão de 

comando do contator. 
– Verifique o grupo permissivo até o 

relé de controle do contator 
(consulte o diagrama) – verifique o 
contator/interruptor em busca de 
falhas físicas (auxiliares). 

– Verifique entradas e saídas da ACB 
em J1. 

Bypass IsoSwClsd 175 A chave de isolação de bypass está 
fechada quando deveria estar aberta. 
Verifique a configuração mecânica da 
chave de isolação e a fiação de 120 V 
para a ACB. Dependendo do modo de 
operação do inversor, certifique-se de 
que a chave está na posição apropriada. 

– Dependendo do modo de operação 
(normal, teste de sistema, teste de 
circuito aberto, teste de corrente cc ou 
malha aberta), há estados específicos 
para todas as possíveis chaves de 
isolação do sistema (Consulte a 
descrição do parâmetro 141 – 
Opções de Hardware1). Certifique-se 
de que as chaves de isolação estão 
na posição adequada. 

– Verifique a realimentação da fiação. 
– Verifique o ajuste auxiliar mecânico da 

chave de isolação. 
– LEIA A DESCRIÇÃO ASSOCIADA. 

Bypass 
IsoSwOpen 

172 A chave de isolação de bypass está 
aberta quando deveria estar fechada. 
Verifique a configuração mecânica da 
chave de isolação e a fiação de 120 V 
para a ACB. Dependendo do modo de 
operação do inversor, certifique-se de 
que a chave está na posição apropriada. 

CabinetTemp High 
(Somente 
carcaça C) 

70 O inversor tem uma chave de 
temperatura em vários painéis, e todas 
as chaves N/F estão conectadas em 
série, sendo realimentadas na entrada 
XIO. Os níveis são definidos de maneira 
diferente para painéis diferentes. 

– Identifique a chave aberta e enfoque 
esse painel em especial. 

– Verifique se há fluxo de ar apropriado 
na coluna identificada. 

– Verifique se as ventoinhas estão 
operando corretamente. 

– Verifique se a temperatura ambiente 
está dentro das faixas de tolerância. 
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Capability Limit 465 A corrente do motor excedeu o nível 
máximo permitido para o inversor de 
torque variável. O inversor estava 
limitando a corrente do motor ao nível 
seguro da proteção térmica do inversor, 
mas um novo ponto de operação de 
velocidade não pode ser alcançado 
acima de 6 Hz.  

– Certifique-se de que o inversor não 
seja usado para a condição de carga 
de torque constante. 

CMC Blcked Exhst 477 Há um bloqueio possível ao fluxo de ar 
exaustor/entrada CMC.  
Observação: Esta palavra de falha é 
usada exclusivamente nos inversores de 
tubo de calor. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P813/P814) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

CMC Blcked Inlet 480 Há um bloqueio possível ao fluxo de ar 
exaustor/entrada CMC. Observação: 
Esta palavra de falha é usada 
exclusivamente nos inversores de tubo 
de calor. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de 
ar de entrada/saída. Verifique a 
deterioração do ventilador de 
resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P813/P814) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

CMC Double Fans 474 O inversor perdeu dois ou mais dos 
ventiladores de resfriamento.  

– Verifique os contatores do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
de 120 V do cartão XIO. 

Cnv Airflow Loss 505 A velocidade do fluxo de ar de 
resfriamento na pilha de alimentação 
especificada está abaixo do nível de 
desarme/advertência.  

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento. Verifique se a 
configuração de desarme (P840) e de 
advertência (P841) casa com os 
valores recomendados pela fábrica. 

Cnv Double Fans 473 O inversor perdeu dois ou mais dos 
ventiladores de resfriamento.  

– Verifique os contadores do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO. 

CMC Fan9 Ctctr 487 Perda do ventilador de resfriamento.  – Verifique o contator do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
de 120 V do cartão XIO. 

Cnv Fan3 Ctctr 482 
Cnv Fan4 Ctctr 483 
Cnv Fan5 Ctctr 484 
Cnv Fan6 Ctctr 485 
Cnv Fan7 Ctctr 486 
Control Pwr Loss 57 Houve uma perda ou queda na 

alimentação da tensão de comando do 
inversor por mais de 5 ciclos. 

– Certifique-se de que a fonte de 
alimentação está ativa e investigue a 
confiabilidade da fonte. 

– Verifique a entrada da tensão de 
comando para a ACB. 
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Convrtr Air Flow 176 A queda de pressão na entrada até a 
coluna do conversor detectada pelo 
transdutor de pressão (como uma 
tensão) ficou abaixo do valor definido 
em Pressure Value Trip (P319). Isso 
depende da operação do ventilador de 
resfriamento principal.  

– Verifique a rotação do ventilador. 
– Veja se há obstrução do fluxo de ar 

nos filtros/dissipadores de calor/dutos 
(caso estejam instalados) – limpe 
conforme necessário. 

– Ajustes de desarme incorretos – 
verifique o nível de tensão do valor de 
pressão quando estiver operando com 
fluxo de ar limpo e compare-o com os 
valores esperados desse tipo de 
inversor específico. 

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão esteja funcionando e que 
esteja conectado à ACB em J9. 

– Verifique se o procedimento de ajuste 
do alarme e desarme foi concluído 
adequadamente e ajuste-o conforme 
necessário. 

– Verifique, nos inversores com dutos 
externos, se há ar suficiente até a 
entrada do inversor. 

– Verifique a fonte de alimentação até 
o transdutor de pressão diferencial 
e confirme se a saída permanece 
estável. 

ConductivityHigh 
(Somente 
carcaça C) 

68 A condutividade do líquido de 
arrefecimento medida é superior a 
2 μS/cm3. 

– Verifique se nenhum detrito estranho 
entrou no sistema (tubulação de ferro, 
água não desionizada, etc.). 

– Lave os filtros de malha. 
– Troque o cartucho de deionização e 

opere o sistema, certificando-se de 
que a condutividade está diminuindo. 

Control 5V Loss 54 Houve uma perda do trilho CC de 5 volts 
do conversor CC/CC.  

– Verifique as conexões, teste o nível 
de tensão do trilho e teste para 
curtos. 

– Substitua o conversor CC/CC se este 
problema persistir. 

Control 15V Loss 55 Houve uma perda do trilho CC de 
15 volts do conversor CC/CC.  

– Verifique as conexões, teste o nível 
de tensão do trilho e teste os curtos. 

– Substitua o conversor CC/CC se este 
problema persistir. 

Control 56V Loss 52 O inversor detectou uma perda da 
tensão cc de 56 V na alimentação do 
conversor CC/CC.  

– Verifique as conexões, a fiação de 
retroalimentação no J14 da ACB, a 
saída CC do conversor CA/CC e a 
tensão de entrada do conversor 
CC/CC. 

– Substitua a fonte de alimentação se 
necessário. 
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CoolantLevel Low 
(Somente 
carcaça C) 

69 O nível do líquido de arrefecimento 
medido no reservatório ficou abaixo do 
segundo (mais baixo) sensor de nível, e 
o inversor apresentou uma falha. O 
sensor está definido para o nível mínimo 
exigido a fim de assegurar que o ar não 
entre no sistema pelo reservatório. 

– Verifique se o sistema de refrigeração 
do inversor não apresenta nenhum 
vazamento do líquido de 
arrefecimento – repare, caso haja 
algum. 

– Adicione a quantidade apropriada de 
água deionizada para obter o nível 
acima do sensor de advertência 
(a água deionizada irá evaporar, 
e não o glicol). 

CoolantTemp High 
(Somente 
carcaça C) 

67 A temperatura do líquido de 
arrefecimento medida excedeu 54 °C 
(129 °F). O inversor detectou que a 
temperatura do líquido de resfriamento 
excedeu o ajuste de parâmetro de 
desarme em P#483. Certifique-se de que 
os ventiladores de troca de calor estão 
funcionando adequadamente e a 
temperatura ambiente é adequada para 
a operação do inversor. 

– Verifique se os ventiladores do 
trocador de calor estão em operação. 

– Verifique se a válvula termostática 
está toda aberta. 

– Verifique se todas as válvulas estão 
na posição de operação normal. 

– Verifique se o inversor está em 
operação dentro das condições 
especificadas de carga e ambiente. 

CoolantTemp Low 
(Somente 
carcaça C) 

66 A temperatura do líquido de 
arrefecimento medida ficou abaixo dos 
4 °C (40 °F). Ela não será apagada 
enquanto a temperatura do líquido de 
arrefecimento não atingir 10 °C (50 °F). 
Essa falha só ocorrerá se o inversor não 
estiver em operação, para impedi-lo de 
dar a partida com uma temperatura baixa 
no líquido de arrefecimento. Se já estiver 
em operação quando o nível do líquido 
de arrefecimento cair, você só receberá 
uma advertência. 

– Verifique se a válvula de bypass 
termostática (V10) não foi deixada 
aberta. 

– Verifique se a temperatura ambiente 
dentro da sala de controle do inversor 
não está abaixo da especificação. 

– Aqueça o ambiente da sala de 
controle até que o inversor atinja um 
nível operacional. 
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Current Sensor 155 Esta falha é detectada tanto no modo de 
teste cc quanto no modo de teste de 
malha aberta ou durante o autoajuste. 
Isto indica que há um problema com a 
realimentação da corrente no inversor. 
Há três sensores de corrente diferentes: 
CT do lado da linha, indutor CC HECS e 
motor HECS. Para certificar-se da causa 
da falha, verifique o Cur Sens FltCode 
(P764) no grupo de diagnóstico. O bit 
correspondente ao guia de localização 
de falhas deve ser seguido.  

– Caso haja o código Line HECS/CT, 
a medição da corrente da linha não 
é a esperada neste nível de corrente 
cc. Algum dos HECS CT CC e seus 
resistores de carga pode estar 
danificado ou programado 
incorretamente. Por exemplo, o 
HECS CC pode ser, na verdade, 
2500:1; os diagramas e os 
parâmetros indicam 4000:1. Outra 
causa seria um HECS CC 
desconectado. 

– Caso haja o código CT Phs Seqn, 
é provável que os TCs tenham sido 
trocados. Por exemplo, o TC/fiação 
de 2U foi chaveado com 2 W. 

– Caso haja o código CT Phs/Alpha, 
o retificador está sendo disparado 
com o ângulo errado em relação ao 
ângulo medido a partir da corrente de 
linha. Isso pode ocorrer quando os 
TCs de um retificador de 18 pulsos 
são chaveados entre mestres e 
escravos. 

– Caso haja o código Cap/CT Error, 
isso só ocorre em retificadores PWM 
quando energizados, e não em 
operação. A corrente da linha medida 
pelos TCs não corresponde à 
corrente da linha esperada com base 
nos parâmetros do capacitor e na 
tensão medida. As possíveis causas 
são capacitor incorreto, TC ou 
parâmetros de resistor de carga e, 
em alguns casos, fusíveis de TSN 
queimados. 

– Se houver o código Motor HECS, 
isto apenas ocorre quando está 
funcionando em um motor em modo 
de malha aberta. O inversor compara 
a corrente do motor com a corrente 
contínua e indica essa falha caso haja 
uma diferença significativa. Se não 
houvesse nenhum código Line 
HECS/CT, a causa provável dessa 
falha seria um valor de HECS do 
motor programado incorretamente ou 
um resistor de carga. As outras 
causas poderiam ser um HECS de 
motor com defeito ou desconectado. 

– Certifique-se de que os parâmetros 
de hardware estão corretos e não 
excedem a faixa. 
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DAN Comm Loss 456 Falha de comunicação da rede na área 
do inversor. Isso só se aplica ao inversor 
em paralelo. 
Esta falha é apenas para inversores 
paralelos e indica uma perda no link da 
rede de área do inversor (DAN) para um 
inversor atuando como escravo. Isto 
poderia resultar em desligamento do 
inversor escravo. 

– Verifique o conversor RS485/RS232. 
O LED vermelho deve estar em 
regime permanente, e os LEDs verde 
e o amarelo de transmissão e 
recebimento devem estar piscando. 

– Verifique o cabo RS485 entre os 
inversores. 

– Verifique o cabo RS232 entre a placa 
ACB e o conversor serial. 

DBSE1DiagFbkLoss 520 Esta é uma falha SGCT offline no lado 
DB e indica que o inversor não detectou 
a realimentação de diagnóstico 
adequada antes e depois do disparo de 
diagnóstico. É provável que o cabo de 
fibra óptica de realimentação não esteja 
conectado ou tenha sido danificado. 

– Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão bem presos na placa de 
interface óptica e na placa de disparo 
do SCGT. 

– Verifique se o cabo de fibra óptica 
não está preso ou danificado. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa de 
disparo SCGT em busca de leituras 
anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

DBSE2DiagFbkLoss 521 
DBSE3DiagFbkLoss 522 
DBSE4DiagFbkLoss 523 
DBSH1DiagFbkLoss 524 
DBSH2DiagFbkLoss 525 
DBSH3DiagFbkLoss 526 
DBSH4DiagFbkLoss 527 
DBSE1GatingLoss 528 
DBSE2GatingLoss 529 
DBSE3GatingLoss 530 
DBSE4GatingLoss 531 
DBSH1GatingLoss 532 
DBSH2GatingLoss 533 
DBSH3GatingLoss 534 
DBSH4GatingLoss 535 

DBSE1Offline 536 Este equipamento SGCT no lado DB foi 
detectado para falhas depois que o 
contator de entrada fechou ou estava 
seguindo um comando de início ou um 
reset do inversor. Depois de isolar o 
inversor de média tensão, verifique se o 
equipamento, fonte de alimentação 
IGDPS e sinais de fibra óptica não estão 
danificados. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

DBSE2Offline 537 
DBSE3Offline 538 
DBSE4Offline 539 
DBSH1Offline 540 
DBSH2Offline 541 
DBSH3Offline 542 
DBSH4Offline 543 
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DBSE1Online 544 O inversor detectou que a realimentação 
do diagnóstico deste equipamento SGCT 
no lado DB não combina com o padrão 
de disparo. Depois de isolar o inversor 
de MV, verifique se o equipamento, fonte 
de alimentação IGDPS e sinais de fibra 
óptica não estão danificados. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o atraso 
no diagnóstico. 

DBSE2Online 545 
DBSE3Online 546 
DBSE4Online 547 
DBSH1Online 548 
DBSH2Online 549 
DBSH3Online 550 
DBSH4Online 551 

DB Airflow Fault 570 O inversor detectou que a temperatura 
do exaustor DB ou a temperatura 
ambiente DB excedeu o nível de 
desarme correspondente. Para a falha 
de fluxo de ar DB, o inversor detectou 
que o fluxo de ar no painel de zona 
morta está abaixo do nível de desarme. 

– Verifique se os ajustes de parâmetros 
de desarme e advertência combinam 
com os valores recomendados pela 
fábrica. 

– Verifique o TFB, sensores de 
temperatura e sensor de fluxo de ar 
no painel de zona morta. 

– Verifique se os valores de 
realimentação são consistentes com 
as condições atuais. 

– Assegure-se de que as condições do 
ambiente não excedam as 
especificações. 

DB Ambient 
OvrTemp 

569 

DB Resis 
OvrTemp 

568 

  

DB Airflow Sensor 573 O sensor de fluxo de ar de zona morta 
não está funcionando. Uma advertência 
é emitida se isto acontecer enquanto 
estiver em operação e uma falha é 
emitida quando o inversor é desligado. 

– Verifique o TFB e o sensor de fluxo 
de ar no painel de zona morta. 

– Verifique se o valor de realimentação 
é consistente com as condições 
atuais. 

DB AmbientSensor 572 O sensor de temperatura de zona morta 
não está funcionando. Para o sensor de 
resistência de zona morta, uma 
advertência é emitida se isto acontecer 
enquanto estiver em operação e uma 
falha é emitida quando o inversor é 
desligado. 

– Verifique TFB (sensor de ambiente 
integrado) e sensor de temperatura 
de exaustor de zona morta no painel 
de zona morta. 

– Verifique se os valores de 
realimentação são consistentes com 
as condições atuais. 

DB Resis Sensor 571 

DB TFB Loss 574 O TFB de zona morta não está 
funcionando. 

– Verifique o TFB no painel de zona 
morta. 

– Verifique se os valores de 
realimentação são consistentes com 
as condições atuais. 
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DBR Overload 575 A energia de frenagem dissipada no 
resistor de zona morta excedeu o limite 
de falha (ou seja, 150% da energia 
classificada DBR). Esta é uma medida 
calculada e não reflete nenhuma 
realimentação física. 

– Verifique se os ajustes de parâmetro 
DBR estão corretos. 

– Verifique se a medida de 
realimentação da corrente cc está 
correta. 

DC Link Flow Low 
(Somente 
carcaça C) 

72 A chave de fluxo no caminho do líquido 
de arrefecimento do indutor CC detectou 
que o fluxo é inferior ao ideal, o que 
indica um problema no caminho do fluxo. 
Ela não foi projetada para medir 
especificamente o fluxo. Trata-se de uma 
chave que diferencia o fluxo da ausência 
de fluxo. 

– Verifique se os valores de pressão no 
sistema de resfriamento são 
nominais. 

– Verifique se o caminho de 
resfriamento não está obstruído em 
decorrência do pressionamento do 
tubo. 

– Verifique se a chave do fluxo está 
operando corretamente. 

– Pode ser necessário desconectar 
o caminho de resfriamento e fazer 
uma verificação de bloqueios no 
indutor cc. 

DClnk OvrCurrent 113 A corrente do indutor CC dada pela 
realimentação Idc (P322) excedeu as 
configurações de desarme de corrente 
do indutor CC (P169). Verifique os 
ajustes do parâmetro do inversor. 
Verifique o HECS e resistor de carga. 
Confirme a operação estável do inversor 
e qualquer transiente de carga repentino. 

– Verifique se os parâmetros de 
capacidade do inversor e do 
equipamento e os componentes de 
detecção de corrente instalados estão 
definidos de acordo. 

– Verifique se o HECS do indutor CC 
está conectado e alimentado 
corretamente. 

– Verifique o valor de carga do resistor. 
– Realize um teste de corrente contínua 

para verificar se a realimentação 
corresponde ao comando IDC. 

– Ajuste a tendência para captar a 
realimentação da corrente do indutor 
CC e os outros parâmetros somente 
leitura relacionados (consulte a 
fábrica caso você precise de ajuda). 

– Verifique a linha alfa e se o valor 
não está muito baixo (15) e se o 
regulador de corrente não está dentro 
da faixa; diminua a velocidade 
nominal do comando para diminuir o 
fluxo ou aumente a tensão de linha 
de entrada. 

– Reinicie o inversor para permitir que 
o diagnóstico de partida detecte todos 
os tiristores curto-circuitados, mas 
só tente fazer isso uma vez caso os 
SCRs sejam detectados. 
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DCLnk OvrTemp 34 A chave térmica no indutor cc detectou 
uma condição de sobre temperatura e 
abriu a entrada ca ao XIO padrão. 
Verifique se o ventilador de resfriamento 
do conversor está funcionando e se o 
fluxo de ar não está obstruído. Verifique 
também a fiação 120 V e o cartão XIO. 
Há uma chave térmica em todos os 
enrolamentos do indutor CC, e eles estão 
conectados em série. 

– Verifique as condições operacionais 
(níveis de ambiente/altitude/carga/ 
ventilação e ventiladores) e se o 
indutor CC está de acordo com a 
classificação. 

– Verifique o sinal de 120 V até a chave 
térmica. 

– Certifique-se de que o circuito de 
refrigeração do inversor está 
operando corretamente. 

– Verifique as entradas da placa XIO e 
os bits de status do parâmetro. 

– Determine por eliminação se há uma 
chave com defeito e substitua-a se 
necessário. 

DC Neutral VSB 461 Esta falha indica que a placa de 
detecção de tensão associada com as 
tensões cc e de linha não está 
conectada. 

– Verifique o conector J25. 
– Verifique a conexão de VSB ao ACB. 

DriveApplication 583 Esta falha indica que a aplicação do 
inversor (P#751) foi modificada ou 
que uma ou mais funções específicas 
para aplicações estão definidas 
incorretamente (p.ex. para aplicação em 
indústria naval 1, a aplicação de inversor 
P751 deve ser definida para ‘indústria 
naval 1’, a seleção de referência de 
velocidade P7 deve ser definida para 
‘App Specific’, a seleção de referência de 
torque P401 deve ser definida para ‘App 
Specific’ e o modo de controle de torque 
P90 deve ser definido para ‘App 
Control’). 

– Certifique-se de que todos os 
parâmetros específicos de aplicações 
estão ajustados. 

– Faça o ciclo da tensão de comando. 

Drive OvrLoad 144 Desarme de sobrecarga do inversor 
(P163) como o nível de desarme 
absoluto, atraso de sobrecarga do 
inversor (P164) como o atraso de 
desarme de base e sobrecarga mínima 
do inversor (P269) como nível de 
detecção inicial. 
O inversor detectou uma condição de 
sobrecarga no indutor cc indicado pelo 
Drive Overload (P551). 

– Carga transiente – verifique o limite 
de torque e os ajustes de parâmetro 
da sobrecarga e compare a carga 
com os ajustes de torque e desarme. 

– Resistor de carga aberto – verifique a 
realimentação da corrente e verifique 
os resistores de carga. 

– Verifique as dimensões do inversor e 
que os parâmetros de sobrecarga 
cumpram as necessidades de carga. 

DvcAnodCath/Snub 154 Falha no amortecedor ou entre o anodo 
e o catodo do equipamento 

– NÃO USADO  

Drv Output Open 161 NÃO USADO – NÃO USADO 
Encoder Loss 163 Esta falha é para inversores paralelos. O 

sinal do encoder (tacômetro foi perdido.  
– Certifique-se de que o encoder está 

energizado e ligado corretamente. 
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External 1-16 1-16 Estas são falhas externas adicionais 
opcionais disponíveis quando há uma 
placa XIO adicional instalada. Ela é 
configurada com XIO Ext Faults (P593), 
e essa mensagem será exibida se a 
entrada específica (entre 1 e 16) for 
configurada em Fault Config como falha 
de classe 1 ou 2. 

– Analise o diagrama da placa XIO: 
– Identifique a origem da entrada no 

lado do circuito da placa XIO com 
falha externa e investigue a causa da 
falha. 

– Verifique os sinais de tensão nas 
origens externas. 

Ext Cooling Loss 
(Somente 
carcaça C) 

65 O inversor detectou a perda da 
capacidade de fornecer resfriamento 
para ele. Ela é detectada por meio da 
realimentação dos contatores e das 
sobrecargas nos ventiladores de 
resfriamento do trocador de calor. 

– Observe as entradas até a XIO de 
resfriamento do líquido do inversor e 
determine a origem dos sinais não 
encontrados. 

– Investigue os ventiladores e o 
controle do trocador de calor em 
busca de uma causa. 

– Verifique o cartão XIO de líquido de 
resfriamento. 

GatePwrSup V Low 130 Este alarme é para inversores com base 
em SGCT e indicam um problema com a 
fonte de alimentação do gate, que está 
sendo monitorada usando a placa de 
realimentação de temperatura.  

– Verifique a entrada de 20 Vcc à placa 
de disparo. Substitua IGDPS se a 
saída de tensão em qualquer canal 
estiver fora da faixa de 20 V +/- 2%. 

Gnd OvrCurrent 114 A corrente de terra (P367) medida no TC 
de falha à terra excedeu o valor em 
Ground Overcurrent Trip (P171) na 
duração definida em Ground Overcurrent 
Delay (P172). O GFCT (TC de 
Seqüência Zero) não está instalado em 
todos os inversores.  

– Verifique se o resistor de carga não 
abriu. 

– Verifique se os parâmetros estão 
definidos corretamente. 

– Meça a resistência de isolação do 
inversor e do motor e do 
transformador de entrada/reator de 
linha CA para procurar uma falta à 
terra no sistema. 

– Verifique se há qualquer 
desequilíbrio. 

HECS Power Loss 56 A alimentação fornecida para os 
sensores de corrente de efeito Hall do 
motor (±24 Vcc) é monitorada na placa 
de controle, o que causará uma falha no 
inversor se a tensão estiver fora da 
tolerância. 

– Verifique a tensão CC na fonte 
CC/CC, na placa ACB e nos sensores 
de corrente [HECS]. 

– Verifique a fiação do sensor de 
corrente e se todas as conexões 
estão de acordo com o diagrama 
elétrico. 

High AirPressure 467 A leitura da alta pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do conversor. 

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão está funcionando e não há 
obstruções no caminho da saída de 
ar do exaustor ou nos dissipadores 
de ar. 

– Verifique a operação anormal o do 
ventilador de resfriamento. 

– Verifique se a configuração de 
desarme (P925) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 

HP XIO NotAssgnd 553 Um cartão XIO necessário não foi 
atribuído com base na detecção do 
modelo do inversor. 

– Esta falha é relacionada com o 
inversor de tubo de calor. Verifique se 
o parâmetro P781 está configurado 
corretamente (o cartão XIO adequado 
está atribuído ao parâmetro). 
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IdcHECSConnector 191 O inversor detectou que o conector 
HECS Idc (J7) não está adequadamente 
conectado.  

– Desligue a tensão de comando e 
certifique-se de que o conector e o 
intertravamento estão no lugar. 

IGDPS 56V Loss 53 O inversor detectou uma perda da 
tensão cc de 56 V na alimentação do 
IGDPS. 

– Verifique as conexões, a saída CC do 
conversor CA/CC e a tensão de 
entrada para o IGDPS. 

– Substitua a fonte de alimentação se 
necessário. 

InputLockOut 5Min 462 Esta falha é válida para inversores de 
18 pulsos e previne danos ao 
transformador de isolação. O contator de 
entrada foi travado por 5 minutos por 
causa de uma condição de 
sobrecorrente da linha.  

– Investigue a causa da condição de 
sobrecorrente. A falha somente pode 
ser reinicializada após 5 minutos. 

– Verifique os dispositivos do retificador 
em busca de curtos. 

InputLockOut Indef 463 Esta falha é válida para inversores de 
18 pulsos e previne danos ao 
transformador de isolação. O contator de 
entrada foi travado indefinidamente por 
causa de uma condição de 
sobrecorrente da linha.  

– É provável que haja uma condição de 
curto de linha para linha por causa de 
dispositivos SCR em curto. 

– Investigue a causa da condição de 
sobrecorrente. 

– Se não encontrar nenhum curto, 
desligue e religue a tensão de 
comando para reinicializar a falha. 

Inv Airflow Loss 495 A velocidade do fluxo de ar de 
resfriamento na pilha de alimentação 
especificada está abaixo do nível de 
desarme/advertência. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída. 

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento. 

– Verifique se a configuração de 
desarme (P840) e de advertência 
(P841) casa com os valores 
recomendados pela fábrica. 

InvA2D Seq Error 188 Um erro foi detectado na conversão 
A2D. 

– Faça o ciclo da tensão de comando. 
– Se a falha não se apagar depois de 

desligar e ligar a tensão de comando, 
então substitua a placa ACB. Se isto 
não resolver o problema, então 
substitua a placa DPM. 

InvFbrOpt Config 187 O inversor detectou que o número de 
placas de fibra óptica não combina com 
o número de equipamentos na seção do 
inversor. 

– Verifique os ajustes do parâmetro e 
certifique-se de que a placa está 
adequadamente conectada ao OIBB. 

Inv HS Over Temp 491 O inversor detectou uma temperatura 
alta no dissipador de calor na localização 
especificada. 

– Verifique se as configurações de 
advertência (Retificador P112, 
Inversor P316) e de desarme 
(Retificador P111, Inversor P315) 
combinam com os valores 
recomendados de fábrica. 
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InvHSnk FbrOptic 180 Quando não está em operação, o sinal 
de fibra óptica da TFB no dissipador de 
calor do inversor, conectado ao 
recebedor de fibra óptica RX7 do canal A 
em FOI-M-A, não está presente. Isso só 
caracteriza uma falha fora de operação. 
Se isso ocorrer durante a operação, ela 
será exibida como uma advertência. 

– Verifique se há energia nas placas 
TFB e FOI. 

– Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão adequadamente acomodados 
nos transmissores e receptores. 

– Verifique o cabo de fibra óptica em 
busca de torções, dobras, 
interrupções que possam estar 
bloqueando o sinal. 

– Isso pode ocorrer caso o sensor não 
esteja conectado à TFB. 

InvHSnk LowTemp 179 Se a temperatura medida IHeatsink 
Temp C (P#252) for inferior a 2 °C e 
o inversor não estiver em operação, 
o inversor exibirá essa falha.  

– Verifique se a temperatura ambiente 
dentro da sala de controle não está 
abaixo de 2 ºC (35,6 ºF). 

– Verifique a alimentação da TFB. 
– Talvez haja um problema mecânico 

no sensor de temperatura ou no cabo 
que está alimentando o sinal de volta 
para a TFB. 

– Troque com o hardware de retificador 
para identificar o componente 
defeituoso. 

InvHSnk OvrTemp 178 A detecção da temperatura no dissipador 
de calor do inversor, conectado ao 
receptor de fibra óptica RX7 do canal A 
em FOI-M-A, excedeu Inverter Heatsink 
Temperature Trip (P315). 

– Confirme se a temperatura real nos 
parâmetros não é maior que o valor 
de desarme – Se for, investigue as 
condições do inversor (ambiente/ 
carga/elevação/ventilação/status do 
filtro/obstrução do dissipador de calor). 

– Verifique a precisão do sensor e a 
temperatura offline (ambiente). 

– Verifique se há qualquer harmônico 
e capture ondas de corrente cc na 
placa ACB. 

– Verifique se o ventilador está 
funcionando adequadamente e se o 
fluxo de ar é suficiente neste painel. 

InvHSnk Sensor 181 Quando não estava em operação, o 
inversor detectou a ausência de um 
sensor de temperatura conectado à TFB 
no dissipador de calor do inversor. Um 
sensor não encontrado pode resultar em 
uma falha de perda de fibra óptica ou de 
sensor porque a ausência do sensor 
pode ser interpretada como sendo 0 °C 
ou acima de 100 °C, e ambos são 
valores irreais. 

– Verifique se o sensor está colocado 
corretamente na TFB. 

– Meça a resistência do sensor. 
– Substitua se necessário. 

InvOvrVoltage SW 468 O inversor detectou uma sobretensão 
nos terminais de saída do inversor no 
software para aplicações de cabo longo. 
Uma falha é emitida se o inversor está 
disparando, a não ser que uma 
advertência seja emitida. 

– Verifique se o desarme de 
sobretensão do motor (P181) está 
configurado corretamente. 

– Verifique se os cabos do motor não 
estão desconectados. 

– Entre em contato com o suporte 
técnico MV para assistência. 
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Input CtctrOpen 166 O contator de entrada abriu sem o 
comando do inversor. Verifique o 
diagnóstico do contador e a fiação de 
120 V ao ACB. 

– Como os sistemas de acionamento 
precisam ter controle completo sobre 
todos os contatores, é necessária a 
investigação da falha do contator 
específica. 

– Verifique a realimentação do contator. 
– Verifique o circuito da alimentação de 

controle do contator. 
– Verifique o grupo permissivo até o 

relé de controle do contator 
(consulte o diagrama) – verifique o 
contator/interruptor em busca de 
falhas físicas (auxiliares). 

– Verifique as entradas e saídas da 
placa ACB. 

Input IsoSwClsd 173 A chave de isolação do contator de 
entrada está fechada quando deveria 
estar aberta. Verifique a configuração 
mecânica da chave de isolação e a 
fiação de 120 V ao ACB. Dependendo 
do modo de operação do inversor, 
assegure-se de que a chave está na 
posição apropriada. 

– Dependendo do modo de operação 
(normal, teste de sistema, teste de 
circuito aberto, teste de corrente cc ou 
malha aberta), há estados específicos 
para todas as possíveis chaves de 
isolação do sistema (Consulte a 
descrição do parâmetro 141 (Opções 
de Hardware1). Certifique-se de que 
as chaves de isolação estão na 
posição adequada. 

– Verifique a realimentação da fiação. 
– Verifique o ajuste auxiliar mecânico da 

chave de isolação. 
– LEIA A DESCRIÇÃO ASSOCIADA. 

Input IsoSwOpen 170 A chave de isolação de entrada está 
aberta quando deveria estar fechada. 
Verifique a configuração mecânica da 
chave de isolação e a fiação de 120 V ao 
ACB. Dependendo do modo de operação 
do inversor, assegure-se de que a chave 
está na posição apropriada. 

– Dependendo do modo de operação 
(normal, teste de sistema, teste de 
circuito aberto, teste de corrente cc ou 
malha aberta), há estados específicos 
para todas as possíveis chaves de 
isolação do sistema (Consulte a 
descrição do parâmetro 141 (Opções 
de Hardware1). Certifique-se de que 
as chaves de isolação estão na 
posição adequada. 

– Verifique a realimentação da fiação. 
– Verifique o ajuste auxiliar mecânico da 

chave de isolação. 
– LEIA A DESCRIÇÃO ASSOCIADA. 



 Localização de falhas 3-17 

 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

MENSAGEM DE 
FALHA 

CÓDIGO 
DE 

FALHA 
DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

Input Prot’n #1 32 Falha externa padrão/entrada de 
advertência incluída permitindo ao 
usuário final instalar um contato auxiliar 
de relé de proteção (ou seja, relé de 
proteção de alimentação de entrada) 
que pode ativar uma falha do inversor 
ou advertência, dependendo da 
configuração de InputProt1 Class (P440). 

– Consulte o responsável pelo contato 
auxiliar do equipamento até essa 
entrada e investigue a falha indicada 
pela mensagem de falha do 
equipamento. 

– Investigue as causas interna e 
externa desse código de falha. 

– Verifique o sinal de 120 V até o 
dispositivo externo. 

– Verifique as entradas da placa XIO e 
os bits de status do parâmetro. 

InputProt’n #2 36 Entrada de advertência/falha externa 
padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um contato auxiliar 
de relé protetor (relé de proteção da 
alimentação de entrada IE) capaz de 
ativar uma falha ou advertência do 
inversor, dependendo da configuração 
de InputProt2 Class (P444). 

InvAnlg SelfTest 186 Na energização, o inversor detectou que 
o offset cc em alguns canais de 
realimentação analógica está alto. Os 
canais ofensivos estão indicados pelos 
parâmetros InvAnlg SelfTst1 e InvAnlg 
SelfTst2 no grupo de diagnóstico. 

– Desligue e religue a tensão de 
comando para visualizar se a falha 
continua, e substitua a ACB se 
necessário. 

– Verifique, com um multímetro, o offset 
cc no circuito quando a falha está 
presente. As realimentações que 
causam esta falha podem ser 
determinadas olhando-se para o 
parâmetro (P96 e P251) no grupo de 
diagnóstico. 

InvA2D Convrsion 189 Esta falha indica que os conversores 
analógicos a digitais na ACB não foram 
capazes de transmitir completamente os 
dados ao processador escravo usando o 
DMA dentro do período de amostra. 

– Desligue e religue a tensão de 
comando para visualizar se a falha 
continua, e substitua a ACB ou DPM. 

Inv TFBFbk Error 499 O inversor perdeu o sinal de fibra óptica 
da placa de realimentação de 
temperatura especificada.  

– Certifique-se de que o bit-1 do 
parâmetro P274 esteja configurado 
corretamente. 

– Verifique se há um cabo de fibra 
óptica danificado ou conexão perdida. 

Inv Heartbeat 132 O processador mestre detectou que o 
software DSP escravo teve sobre-
operação ou falha em inicializar. 

– Verifique as tensões de controle CC 
na ACB. 

– Desligue e religue a energia e 
substitua a placa DPM se necessário. 

InvHS TempSensor 503 A leitura de temperatura especificada 
está fora da tolerância especificada. 

– Certifique-se de que o bit-1 do 
parâmetro P274 esteja configurado 
corretamente. 

– Verifique se o sensor de temperatura 
está conectado corretamente e não 
está danificado. 
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Inv OvrVoltage 160 A tensão de saída do inversor dada por 
Inv Output Volt (P761) excedeu as 
configurações de desarme. Isto é 
detectado pelo circuito de hardware na 
ACB. 

– Trata-se da tensão de saída do 
inversor [terminologia da tensão na 
superfície (P760) usada na aplicação 
ESP].  

– Esta proteção usa a configuração 
P#193, mas o inversor calcula a 
tensão da tampa do filtro do motor. 

– Na aplicação ESP, a tensão do 
inversor pode ser diferente da tensão 
do motor por causa de uma queda de 
um cabo longo. 

– Verifique a placa de detecção da 
tensão em busca de alguma falha no 
resistor. 

– Verifique se há algum circuito aberto 
na saída do inversor. 

– Verifique os equipamentos no 
inversor. 

IsoTx Air Flow 
(somente 
carcaça A) 

177 A pressão detectada pelo transdutor de 
pressão na coluna do transformador de 
isolação integrado (como uma tensão) 
ficou abaixo do valor definido em 
Pressure Value Transformer Trip (P654). 

– Verifique a rotação do ventilador 
– Veja se há obstrução do fluxo de ar 

nos filtros/dutos (caso estejam 
instalados) – limpe conforme 
necessário. 

– Ajustes de desarme incorretos – 
verifique o nível de tensão do valor de 
pressão durante a operação com fluxo 
de ar limpo. 

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão esteja funcionando e que 
esteja conectado à ACB.  

– Verifique se o procedimento de 
configuração de alarme e de desarme 
foi completado adequadamente e 
ajuste se necessário, e compare com 
os valores esperados para aquele tipo 
de inversor específico. 

– Verifique nos inversores com dutos 
externos se há ar suficiente até a 
entrada do inversor. 

– Verifique a fonte de alimentação até o 
transdutor de pressão e confirme se a 
saída permanece estável. 
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IsoTx/ReacOvrTmp 33 A chave térmica no transformador de 
isolação de entrada no inversor ou no 
reator de linha detectou uma condição 
de sobretemperatura e abriu a saída CA 
ao XIO padrão. 

– Verifique as condições operacionais 
(ambiente/altitude/níveis de corrente/ 
ventilação e ventiladores/óleo de 
resfriamento) e se o transformador/ 
reator do retificador está de acordo 
com a classificação. 

– Verifique o sinal de 120 V por meio da 
chave térmica. 

– Verifique se não se trata de uma 
chave com defeito. 

– Verifique as entradas da placa XIO e 
os bits de status do parâmetro. 

– Determine por eliminação se há uma 
chave com defeito e substitua-a se 
necessário. 

Isolator 24V Loss 63 A fonte de alimentação do isolador de 
24 V tem falhas. 

– Meça a tensão entre os pinos 1 e 2 
no conector P3 na fonte de 
alimentação CC/CC. 

– Certifique-se de que o cabo flexível 
entre o P2 (na fonte de alimentação 
CC/CC) e J14 (em ACB) esteja preso 
com segurança. 

Junction OvrTemp 504 A temperatura de junção do 
equipamento calculada é maior do que o 
nível de desarme/advertência 
especificado (desarme P574, 
advertência P577). Uma temperatura de 
junção alta poderia ser resultado de um 
ou de uma combinação dos seguintes 
itens: Temperatura ambiente alta, ldc 
alto, fluxo de ar de resfriamento baixo, 
configuração incorreta do tipo do 
retificador ou tipo de dissipador de calor, 
nível de desarme/advertência muito 
baixo 

– Verifique a temperatura ambiente. 
– Verifique se há sujeira nos filtros de 

ar. Limpe ou substitua os filtros. 
– Verifique se há restrição no caminho 

do fluxo de ar. 
– Verifique se os parâmetros P399 e 

P880 estão configurados 
corretamente. 

LC XIO NotAssgnd 552 Um cartão XIO necessário não foi 
atribuído com base na detecção do 
modelo do inversor. 

– Esta falha está relacionada ao 
inversor com resfriamento por líquido. 
Verifique se o parâmetro P64 está 
configurado corretamente (um cartão 
XIO adequado está atribuído ao 
parâmetro). 

Line Cap Failure 136 O inversor detectou a(s) indicação(ões) 
de uma possível falha de tampa de linha. 
Esta falha não pode ser reiniciada a não 
ser que um código específico seja 
inserido. Isto é para assegurar que antes 
de re-energizar o VFD todas as 
verificações necessárias e etapas de 
localização de falhas tenham sido feitas 
como descrito no manual do usuário. 

– Verifique a integridade dos 
capacitores de filtro de linha (aplica-
se somente aos inversores AFE) 
seguindo o procedimento de teste 
como descrito no manual do usuário.  

– Consulte a fábrica para obter o código 
para reinicializar a falha. 
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Line Harmonic OV 119 O inversor detectou uma sobretensão 
induzida por ressonância em regime 
permanente na linha (P683). Isso é 
definido no ajuste do nível em Harmonic 
OV Trip (P675) para o atraso Harmonic 
OV Delay (P676) (além da tensão de 
linha normal) por 1 segundo. O inversor 
só detecta o 5º harmônico para eliminar 
as falhas de ruído dos eventos de carga 
do capacitor. 

– Verifique se as formas de onda 
mostram harmônicos em excesso 
usando um osciloscópio na ACB 
pontos de teste de tensão sem filtro. 

– Investigue as origens de harmônicos 
em excesso no sistema de 
alimentação do cliente. 

– Consulte a fábrica tendo em vista um 
possível reajuste do filtro de entrada. 

LineNeut OvrVolt 118 A tensão neutra do lado da linha 
(calculada da linha às tensões de 
aterramento para retificadores SCR e 
medida a partir do ponto neutro do 
capacitor para retificadores PWM) 
exibida em LineNeutral Volt (P589) 
excedeu as configurações de desarme. 
Verifique os ajustes do parâmetro. 
Verifique o aterramento do sistema e 
meça a resistência de isolação dos 
cabos de entrada à terra. 

– Falha na isolação – Meça a 
resistência de isolação entre a 
isolação do motor/cabos do 
motor/isolação do inversor até a terra. 

– Se a rede de aterramento NÃO está 
conectada ao neutro da tampa de 
linha, então o nível de desarme pode 
ser aumentado do padrão de 0,4 p.u. 
a níveis maiores. 

– OBSERVAÇÃO: No inversor DTD, 
a configuração de desarme padrão 
NÃO DEVE ser aumentada sem 
consultar o Suporte MV Tech. 

– Verifique a integridade da rede de 
aterramento de entrada, se aplicável. 

– Meça a resistência da isolação dos 
cabos secundários/de entrada do 
transformador de isolação de entrada 
até a terra. 

– Verifique se os ajustes de parâmetro 
são apropriados para reator de linha 
CA ou inversores de transformador de 
isolação. 

Line OvrCurrent 112 A medição de Line Current (P122) 
excedeu Line Overcurrent Trip (P161) na 
duração definida em Line Overcurrent 
Delay (P162). 

– VERIFIQUE SE HÁ SCRs CURTO-
CIRCUITADOS – NÃO TENTE 
REINICIALIZAR ESTA FALHA ATÉ 
VERIFICAR SE OS SCRS NÃO 
ESTÃO CURTO-CIRCUITADOS. 

– Investigue possíveis danos no 
transformador de isolação de entrada 
caso tenha havido várias partidas 
abortadas com falhas Line OC. 

– Verifique se as dimensões do inversor 
não são muito pequenas para a 
corrente do motor nominal. 

– Verifique se os parâmetros estão 
definidos corretamente. 

– Verifique se os resistores de carga 
não estão abertos e se não há 
nenhum terra afrouxado. 
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Line OvrVoltage 116 O cálculo de Line Voltage excedeu Line 
Overvoltage Trip (P165) na duração 
definida em Line Overvoltage Delay 
(P166). Ela é calculada observando-se 
as tensões de ponte individual 
compensada mestre, escravo 1 e 
escravo 2 (P136 a 138) e comparando-
as com 1/3 de Line Overvoltage Trip. 

– Verifique se os parâmetros estão 
definidos corretamente. 

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de rosca, valores de resistor 
e terras. 

– Verifique se o parâmetro Input 
Impedance (P140) foi ajustado 
corretamente. 

– Caso a tensão seja muito alta, altere 
os ajustes de rosca na origem da 
entrada para reduzir a tensão até um 
nível aceitável. 

LR Double Fans 472 O inversor perdeu dois ou mais dos 
ventiladores de resfriamento.  

– Verifique os contadores do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO. 

LR Fan1 Ctctr 481 Perda do ventilador de resfriamento. – Verifique o contador do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO. 

Main VSB 459 Esta falha indica que a placa de 
detecção de tensão associada com o 
motor e tensões de linha não está 
conectada.  

– Verifique o conector J27 na ACB. 
– Verifique a conexão de VSB a ACB. 

Master CurUnbal 123 As correntes de fase medida e calculada 
na ponte mestre excederam o valor 
definido em Line Current Unbalance Trip 
(P108) pela duração definida em Line 
Current Unbalance Delay (P109). O valor 
de desequilíbrio pode ser visto no 
parâmetro 613. 

– Verifique se todas as conexões do 
transformador de corrente estão bem 
presas e se não há nenhum fio ao 
contrário – solte os fios para verificar 
as conexões. 

– Verifique o aterramento nos CTs. 
– Verifique se todos os plugues estão 

bem conectados à ACB. 
– Verifique se todas as tensões de 

entrada estão em equilíbrio. 
– Verifique os ajustes do parâmetro. 
– Verifique os resistores de carga. 
– Verifique os valores do capacitor de 

entrada caso ele esteja instalado. 
– Verifique se não há nenhum divisor 

resistivo aberto. 
– Verifique se todos os tiristores da 

linha estão disparando no modo de 
teste de disparo. 

– Verifique o capacitor de filtro de 
entrada (para inversores de retificador 
PWM). 
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Master VoltUnbal 120 A medição das tensões de fase (610) na 
ponte mestre excedeu o valor definido 
em Line Voltage Unbalance Trip (P271) 
pela duração definida em Line Voltage 
Unbalance Delay (P272). 

– VERIFIQUE O FUSÍVEL DA TSN. 
– Verifique as conexões da VSB e os 

ajustes de rosca, além de verificar a 
resistência da placa VSB – meça a 
resistência de isolação da placa para 
confirmar a integridade. 

– Verifique os valores de tensão reais 
no terminal para interface do 
operador em cada ponte e a tensão 
de linha total. 

– Verifique se há possíveis problemas 
no fornecimento da tensão de origem. 

– Use um multímetro e um osciloscópio 
para verificar as tensões nos pontos 
de teste da tensão do inversor. 

Motor Current UB 100 O desequilíbrio de corrente medido na 
saída do inversor excedeu Mtr current 
UnBalance Trip (P208) pela duração 
definida em Mtr current UnBalance Delay 
(P214). 

– Verifique a fiação do sensor de 
corrente e os resistores de carga dos 
sensores de corrente do motor. 

– Verifique a alimentação de HCS. 
– Verifique os capacitores do filtro de 

saída em busca do equilíbrio na 
carga nas 3 fases. 

– Investigue a possibilidade de haver 
problemas no enrolamento ou nos 
cabos do motor. 

Motor Flux UB 99 A medição de Motor Flux excedeu Motor 
Flux Unbalance Trip (P585) na duração 
definida em Motor Flux Unbalance Delay 
(P586). 

– Verifique se os resistores da VSB não 
estão abertos e se eles estão em 
equilíbrio. 

– Verifique os capacitores do filtro de 
saída do motor curto-circuitado. 

– Verifique se há uma fase aterrada no 
sistema de acionamento usando um 
teste com megômetro. 

Motor Load Loss 104 O inversor detectou uma perda da 
condição de carga. Isso é ativado como 
uma falha usando o parâmetro Mtr Load 
Loss Detect (P199), e os valores de 
referência necessários são Mtr Load 
Loss Level (P246), Mtr Load Loss Delay 
(P231) e Mtr Load Loss Speed (P259). 

– Verifique os ajustes do parâmetro. 
– Verifique se a carga não deve estar 

normalmente em uma condição de 
descarga. 

– Isso foi projetado para aplicações que 
normalmente perdem a carga (pelo 
furo da bomba – eixo passante do 
motor), e não queremos operar com 
perda de carga. 
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MotorNeut OvrVolt 98 A tensão neutra medida no motor 
Mtr Neutral Volt (#P347) excedeu a 
configuração Mtr NeutVolt Trp (P189). 

– OBSERVAÇÃO: No drive DTD a 
configuração de desarme padrão 
NÃO DEVE ser aumentada sem 
consultar o Suporte MV Tech 
Support. 

– Falha na isolação – Meça a 
resistência da isolação entre a 
isolação do motor/cabos do 
motor/isolação do inversor até o terra. 

– Verifique a integridade da rede de 
aterramento de saída, se aplicável. 

– Meça a resistência da isolação entre 
os cabos secundários/de entrada do 
transformador de isolação de entrada 
até a terra. 

– Verifique se os ajustes de parâmetro 
são apropriados para reator de linha 
CA ou inversores de transformador de 
isolação. 

– Verifique a integridade dos 
capacitores do filtro de saída, 
procurando curtos ou sinais de danos 
físicos. 

Motor OvrCurrent 96 A corrente medida do motor Stator 
Current (P340) excedeu a configuração 
Mtr OvrCur Trip (P177). 

Causas possíveis: 
– OC/transientes reais. 
– Resistor de carga com defeito/falha 

no circuito do sensor de corrente – 
verifique os componentes. 

– As configurações de parâmetro são 
muito baixas comparadas ao limite 
de torque. Verifique os ajustes do 
parâmetro. 

– Regulador de corrente dentro do 
limite (verifique a tensão de linha e a 
linha alfa durante a operação). 

Motor OvrLoad 101 Foi detectada uma condição de 
sobrecarga no motor, na qual a condição 
de sobrecarga é calculada usando I Stator 
(P340) e um algoritmo com base em 
Motor Overload Trip (P179) como sendo 
o nível de desarme absoluto, Motor 
Overload Delay (P180) como atraso no 
desarme base e Motor Overload Min 
(P351) como o ponto em que começa o 
cálculo da sobrecarga. 

– Carga transiente – verifique o limite 
de torque modo motor, sobrecarga de 
limite de torque e os ajustes de 
parâmetro da sobrecarga do motor e 
compare a carga com os ajustes de 
torque e de desarme. 

– Resistor de carga – verifique a 
realimentação de HECS e verifique os 
resistores de carga. 



3-24 Localização de falhas 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

MENSAGEM DE 
FALHA 

CÓDIGO 
DE 

FALHA 
DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

Motor Ovrspeed 102 A velocidade do motor excedeu o 
desarme Motor Overspeed (P185). 
Verifique se este parâmetro cumpre as 
especificações de carga. Verifique os 
transientes de carga 

– Verifique se há desequilíbrio nas 
tensões do motor e da realimentação 
de linha. 

– Ajustes incorretos – verifique os 
ajustes do parâmetro comando 
máximo de referência e verifique 
se ele não está muito próximo 
de aumentar o desarme de 
sobrevelocidade. 

– Ajuste a largura de banda do 
regulador de velocidade para 
controlar o overshoot e verifique se 
a taxa de aceleração próxima da 
velocidade máxima não está muito 
grande. 

– Verifique os transientes de carga. 
– Em tacômetros, verifique se ppr está 

definido corretamente e se a 
realimentação é válida. 

– Verifique o trem de pulso do 
tacômetro usando um osciloscópio. 

Motor OvrVoltage 97 A tensão do motor medida Stator Voltage 
(#P344) excedeu a configuração 
Mtr OvrVolt Trip (P181).  

– Ajuste do parâmetro incorreto 
(comando de fluxo/valores de 
desarme). 

– Dano na VSB – verifique se os 
resistores, as terras da VSB e os 
ajustes de rosca estão corretos. 

– Autoexcitação – verifique a partida 
com motor em movimento/rotação do 
motor induzida. 

– Certifique-se de que o motor não é 
iniciado em circuito aberto. 

– Certifique-se de que o inversor não é 
iniciado em circuito aberto. Verifique 
se o motor está conectado. 

Motor Protection 35 Entrada de advertência/falha externa 
padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um relé protetor (relé 
de proteção da alimentação de entrada 
cód. cat. IE 825) capaz de ativar uma 
falha ou advertência do inversor, 
dependendo da configuração de Motor 
Prot Class (P443). 

– Consulte o responsável pelo contato 
auxiliar do equipamento até essa 
entrada e investigue a falha indicada 
pela mensagem de falha do 
equipamento. 

– Investigue as causas interna e 
externa desse código de falha. 

– Verifique o sinal de 120 V até o 
dispositivo externo. Verifique as 
entradas da placa XIO e os bits de 
status do parâmetro. 

Slip Range 106 A velocidade do motor incorreta foi 
inserida para um motor de indução. 
Verifique os dados da placa de 
identificação. A velocidade do motor não 
pode ser a velocidade síncrona. Insira os 
dados corretos e desligue e religue a 
tensão de comando. 

– Esta falha não pode ser reiniciada até 
que o escorregamento correto seja 
programado. 

– Se a placa de identificação do motor 
mostra velocidade síncrona, então 
verifique qual é a velocidade 
classificada, subtraia a velocidade de 
escorregamento da velocidade 
síncrona. 
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Motor Stall 103 O inversor detectou uma condição de 
travamento do motor, com um atraso 
definido por Motor Stall Delay (P191). 
Os métodos diferentes de detecção de 
Motor Stall dependem da instalação ou 
não de um tacômetro/encoder. As falhas 
sem sensores estão relacionadas à 
incapacidade do motor de acumular 
realimentação de fluxo o suficiente para 
ser detectada pelo inversor, enquanto 
os métodos de realimentação por 
tacômetro observam a diferença entre a 
realimentação por tacômetro/encoder e 
comando de velocidade. 

Causas possíveis: 
– Torque insuficiente na partida – 

aumente os comandos de torque 0 
e 1 para evitar que o motor trave 
durante a partida caso Speed 
Feedback Mode seja sem sensores. 

– Torque insuficiente – aumente o limite 
de torque modo motor para evitar 
travamentos durante a operação. 

– Reverta a rotação da carga – 
verifique se a carga não está girando 
no sentido oposto. 

– Capture a realimentação de fluxo do 
parâmetro voltModel (P342). 

– Verifique se a realimentação por 
tacômetro está funcional quando 
aplicável. 

– Verifique se o motor não está girando 
para frente em uma velocidade 
superior ao comando de referência. 

– Enquanto estiver em operação – 
certifique-se de que não haja um 
aumento repentino da carga. 

Mstr Transfr Err 457 Erro na transferência de mestre 
Isso só se aplica ao inversor em paralelo 

– O inversor mestre não pôde localizar 
um inversor escravo capaz de 
assumir como mestre. 

– As possíveis causas são: inversor 
escravo não está pronto ou está sem 
máscara. 

MV in Gate Test 165 O inversor tem média tensão aplicada e 
o usuário tentou programar o inversor no 
teste de gate. Isole a média tensão do 
inversor e depois proceda com o teste. 

– Verifique o controle e o status do 
contator de entrada. 

– Verifique se a chave de isolação está 
na posição aberta e travada – 
confirme usando uma vara de 
manobra e os parâmetros do status. 

MV in System Test 164 O inversor tem média tensão aplicada e 
o usuário tentou programar o inversor no 
teste do sistema. Isole a média tensão 
do inversor e depois proceda com o 
teste. 

– Verifique o controle e o status do 
contator de entrada.  

– Verifique se a chave de isolação está 
na posição aberta e travada – 
confirme usando uma vara de 
manobra e os parâmetros do status. 

No Output Ctctr 169 A falha é especificamente usada no 
modo de teste do circuito aberto, que 
solicita a especificação de Output 
Contactor em IsoSw/Ctctr Cfg (P192). Se 
o contator não for especificado, você 
receberá essa falha no modo de teste do 
circuito aberto. Isso é para ajudar a 
evitar que pessoas inexperientes 
coloquem o inversor no modo de teste 
do circuito aberto sem efetivamente abrir 
o circuito com um contator ou 
desconectando os cabos do motor. 

– Caso realmente não haja um contator 
de saída no sistema, é possível 
mascarar a falha. Dessa forma, 
haverá uma advertência No DO/OP 
Ctctr, e você poderá continuar o teste 
do circuito aberto depois de 
desconectar os cabos do MOTOR. 
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PD Capcity Low 458 Esta falha é somente para inversores 
paralelos e indica que a capacidade do 
inversor disponível é inferior a 50% da 
corrente nominal do motor. O inversor é 
incapaz de operar. 

– A capacidade do inversor disponível é 
inferior a 50% da corrente nominal do 
motor. O inversor é incapaz de 
operar. 

Process Var Loss 464 A realimentação do processo não é 
válida. 

– Verifique o sensor de processo,  
4 – 20 mA ou a entrada 0 – 10 V ao 
inversor na placa IFM. 

– Verifique a fiação à placa IFM e a 
conexão entre IFM e ACB. 

Pressure Loss 
(Somente 
carcaça C) 

64 A medição da pressão do sistema ficou 
abaixo de um nível de desarme pré-
selecionado. A pressão operacional 
padrão está próxima de 50 psi. A chave 
de pressão não foi projetada para 
fornecer uma medição precisa da 
pressão, e sim um indicativo de 
pressão/sem pressão. Normalmente, 
qualquer valor inferior a 20 psi ativará 
essa chave. 

– Verifique se as bombas estão em 
operação. 

– Verifique se não há vazamentos no 
sistema. 

– Verifique se não há obstruções no 
sistema. 

Pump/Fan Pwr Off 
(Somente 
carcaça C) 

71 A alimentação de controle até o sistema 
de bombeamento e os ventiladores do 
dissipador de calor não está presente. 
O inversor detectou que a energia da 
bomba/ventilador está desligada.  

– Verifique se a chave seccionadora 
está fechada e se não há nenhum 
fusível queimado. 

– Meça a tensão nas entradas da 
bomba e do ventilador para assegurar 
a presença da tensão. 

– Rastreie a realimentação até o 
inversor do circuito, procurando 
alguma fiação frouxa ou auxiliares 
incorretos. 

RecAnlg SelfTest 128 Na energização o inversor detectou 
que o offset cc em alguns canais de 
realimentação analógica estão altos. Os 
canais ofensivos estão indicados pelos 
parâmetros RecAnlg SelfTst1 e RecAnlg 
SelfTst2 e RecAnlg SelfTst3 no grupo de 
diagnóstico 

– Verifique com um multímetro se o 
offset cc no circuito quando a falha 
está presente. As realimentações 
que causam esta falha podem ser 
determinadas olhando para o 
parâmetro (P473, P474 e P494) no 
grupo de diagnóstico.  

– Desligue e religue a tensão de 
comando para visualizar se a 
condição de falha continua, e 
substitua a ACB se necessário. 

RecA2D Convrsion 131 Esta falha indica que os conversores 
analógicos a digitais na ACB não foram 
capazes de transmitir completamente os 
dados ao processador mestre usando o 
DMA dentro do período de amostra. 

– Desligue e ligue a alimentação do 
inversor.  

– Se o problema persistir, substitua o 
DPM ou ACB. 

RecA2D SeqError 133 Um erro foi detectado na conversão 
A2D. 

– Desligue e religue a tensão de 
comando. 

– Se a falha não se apagar depois de 
desligar e ligar a tensão de comando, 
então substitua a placa ACB. Se isto 
não resolver o problema, então 
substitua a placa DPM. 
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RecChB FbrOptic 152 Não usado normalmente: Quando não 
está em operação, o sinal de fibra óptica 
da TFB opcional conectada ao recebedor 
de fibra óptica RX7 do canal B em  
FOI-L-B não está presente. Isso só 
caracteriza uma falha fora de operação. 
Se isso ocorrer durante a operação, ela 
será exibida como uma advertência. 

– Verifique a TFB e a placa FOI para 
saber se há alimentação  
Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão colocados corretamente nos 
transmissores e nos receptores. 

– Verifique o cabo de fibra óptica em 
busca de torções/dobras/interrupções 
que possam estar bloqueando o sinal. 

RecHSnk FbrOptic 148 Quando não está em operação, o sinal 
de fibra óptica da TFB no dissipador de 
calor do inversor, conectado ao 
recebedor de fibra óptica RX7 do canal A 
em FOI-L-A, não está presente. Isso só 
caracteriza uma falha fora de operação. 
Se isso ocorrer durante a operação, ela 
será exibida como uma advertência. 

 

RecHSnk 
LowTemp 

147 O inversor detectou que a temperatura 
do dissipador de calor do retificador é 
menor que 2 graus C. Certifique-se de 
que a temperatura ambiente seja maior 
que 0 graus C (32 F) antes de iniciar o 
inversor. 

– Verifique se a temperatura ambiente 
dentro da sala de controle não está 
abaixo de 2 ºC (35,6 ºF). 

– Verifique a alimentação do TFB. 
– Talvez haja um problema mecânico 

no sensor de temperatura ou no cabo 
que está alimentando o sinal de volta 
para a TFB. 

– Troque com o hardware de inversor 
para identificar o componente 
defeituoso. 

RecChB LowTemp 151 Isso não está habilitado na maioria dos 
inversores, e o parâmetro é de um nível 
superior. O inversor detectou que a 
realimentação de temperatura da placa 
de temperatura opcional é menor que 
2 graus C. 

RecHSnk OvrTemp 146 O inversor detectou que a temperatura 
do dissipador de calor do retificador 
alcançou a configuração de desarme. 
Verifique se o ventilador está 
funcionando adequadamente e se o fluxo 
de ar é suficiente neste painel. 

– Confirme se a temperatura real nos 
parâmetros não é maior que o valor 
de desarme – Se for, investigue as 
condições do inversor (ambiente/ 
carga/elevação/ventilação/status do 
filtro/obstrução do dissipador de 
calor). 

– Verifique a TFB e a placa FOI para 
conhecer a integridade da fibra óptica 
e da alimentação. 

– Verifique a precisão do sensor e a 
temperatura (ambiente). 

RecChB OvrTemp 150 Não usado normalmente – 
O inversor detectou que a realimentação 
da temperatura da placa de temperatura 
opcional alcançou a configuração de 
desarme. 
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RecHSnk Sensor 149 O inversor detectou, quando não estava 
operando, a ausência de um sensor de 
temperatura conectado à TFB no 
dissipador de calor do retificador. Um 
sensor não encontrado pode resultar em 
uma falha de perda de fibra óptica ou de 
sensor porque a ausência do sensor 
pode ser interpretada como sendo 0 °C 
ou acima de 100 °C, e ambos são 
valores irreais. 

– Verifique se o sensor está colocado 
corretamente na TFB. 

– Meça a resistência do sensor. 
– Substitua se necessário. 

RecChB Sensor 153 Não usado normalmente: 
O inversor detectou, quando não estava 
operando, a ausência de um sensor de 
temperatura conectado ao canal de 
realimentação de temperatura opcional. 
Certifique-se de que o sensor está 
conectado. 

RecFbrOpt Config 129 O inversor detectou que o número que 
placas de fibra óptica não combina com 
o número de equipamentos.  

– Verifique os ajustes do parâmetro. 
– Verifique se as placas estão 

conectadas adequadamente no 
OIBB. 

Rec Heartbeat 190 O inversor do processador escravo 
detectou que o software DSP mestre 
teve sobreoperação ou falha em 
inicializar. 

– Verifique as tensões de controle CC 
até ambas as ACB/DPM. 

– Placa de ACB com uma possível 
falha. 

– Desligue e religue a energia e 
substitua a placa DPM se necessário. 

RecOvrTimeOut 135 A tensão de entrada do retificador dada 
por Rec Input Volt (P696) excedeu o 
Rec OvrVolt Trp (P173). Uma 
advertência é armazenada primeiro e, se 
a sobretensão ocorrer repetidamente 
com pelo menos quatro advertências em 
um intervalo de um segundo, então o 
inversor irá falhar. 

– Verifique os parâmetros e inspecione 
ACB e VSB para possíveis danos. 

– Investigue ocorrências de transientes 
de barramento. 

Rec OvrVoltage 117 A tensão de entrada do retificador dada 
por Rec Input Volt (P696) excedeu as 
configurações de desarme (P#173). Isto 
é detectado pelo circuito de hardware no 
ACB.  

– Verifique se os parâmetros estão 
definidos corretamente. 

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de terminal, valores de 
resistor e terras. 

– Isso tem menos chances de ser 
causado por uma sobretensão na 
linha verdadeira e tem uma 
probabilidade maior de acontecer por 
conta dos efeitos dos principais VARs 
capacitivos em um sistema de alta 
impedância. 

– Feche a entrada, se possível. 
– Investigue ocorrências de transientes 

de via. 
RecOvrVolt SW 134 A tensão de entrada do retificador Rec 

Input Volt (P696) detectada pelo 
software excedeu Rec OvrVolt Trp 
(P173) pelo atraso especificado em Rec 
OvrVolt Dly (P174).  

– Verifique os parâmetros e inspecione 
VSB para possíveis danos. Investigue 
ocorrências de transientes de 
barramento. 
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Refrnce Cmd Loss 23 O inversor perdeu comunicação com o 
equipamento responsável por fornecer o 
comando de velocidade ao inversor. Isso 
foi definido para ser anunciado como 
uma falha. O inversor irá configurar 
Speed Command Loss como falha 
quando o bit associado em DPI Loss 
Mask (P175) estiver definido como 1. 
Definir o bit em 0 fará com que o inversor 
indique uma advertência e opere na 
velocidade do comando mais recente. 
A falha pode ser o adaptador DPI ou o 
fio de sinal 4 – 20 mA à entrada 
analógica (placa IFM). Certifique-se de 
que todas as conexões estão firmes, o 
equipamento está energizado e 
operando corretamente. 

– Verifique se o equipamento de 
comunicação está ligado. 

– Verifique o status da luz e veja se 
oequipamento de comunicação está 
funcionando corretamente. 

– Verifique se a rede do cliente está se 
comunicando corretamente com o 
equipamento. 

– Verifique o status do LED da ACB. 
– Desligue e ligue a tensão de 

comando do inversor. 
– Troque o módulo adaptador e/ou a 

ACB caso falhem todas as tentativas 
de restaurar a comunicação. 

– Certifique-se de que todas as 
conexões em IFM estão firmes, o 
equipamento está energizado e 
operando corretamente. 

RNeut OvrCurrent 115 Esta falha é válida somente para 
inversores de filtro de modo comum 
(D2D) e indica que a corrente através do 
resistor neutro excedeu as configurações 
de desarme. A corrente é exibida por 
ComMode Current (P697).  

– Verifique se há aberturas no neutro R. 
– Verifique os equipamentos do 

retificador e do inversor em busca de 
curtos. 

– Verifique a linha e a tampa do filtro do 
motor em busca de curtos entre fase 
e neutro ou entre fase e fase. 

– Verifique a linha e a tensão neutra do 
motor 

– Verifique os parâmetros R neutros. 
– Investigue a causa de turno neutro 

entre os capacitores de filtro de 
entrada e saída, o que poderia ser 
por causa de muitos transientes de 
linha ou falha de isolação. 

– Meça a resistência de isolação do 
inversor se necessário. 

RNeutral OvrLoad 145 O resistor neutro necessário para a 
tecnologia Direct-to-Drive alcançou 
uma condição de sobrecarga. Isto é 
determinado pelos parâmetros Resistor 
Neutro (P680), Potência nominal neutra 
R (P681). A corrente passando pelo 
resistor neutro é calculada medindo-se a 
tensão em todo o resistor e conhecendo-
se a resistência. Corrente de modo 
comum (P697) exibe a corrente, e OL 
neutro R (P682) exibe o acumulador de 
sobrecarga. O resistor tem permissão 
500% para 10 segundos a cada 
5 minutos, e P682 é normalizado em 
falha sempre que o valor chega a 1,00. 

– Verifique a capacidade do resistor. 
– Verifique se a placa de expansão de 

realimentação de tensão do inversor 
está operando adequadamente. 

– Investigue a possibilidade de haver 
desequilíbrios de tensão na entrada 
ou na saída do inversor, o que criaria 
uma diferença de tensão em todo o 
resistor. 

– Consulte a fábrica para obter mais 
instruções. 

– Verifique os parâmetros do resistor. 
– Investigue a causa de turno neutro 

entre os capacitores de entrada e 
saída, o que poderia ser por causa de 
muitos transientes de linha ou falha 
de isolação. 

– Meça a resistência de isolação do 
inversor se necessário. 
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SA XIO NotAssgnd 554 Um cartão XIO necessário não foi 
atribuído com base na detecção do 
modelo do inversor. 

– Esta falha é relacionada aos 
inversores de aplicação especial. 
Verifique se o parâmetro P833 está 
configurado corretamente (o cartão 
XIO adequado está atribuído ao 
parâmetro). 

Slave1 CurUnbal 124 O nível de desequilíbrio da corrente de 
entrada da ponte do escravo1 exibido 
em Slave1 Cur Unbal (P614) excedeu o 
valor das configurações de desarme 
(P108). Verifique os CTs, resistores de 
carga e conexões na ACB. Investigue se 
há desequilíbrio na tensão de fonte de 
entrada. 

– Verifique se todas as conexões do 
transformador de corrente estão bem 
presas e se não há nenhum fio ao 
contrário – solte os fios para verificar 
as conexões. 

– Verifique o aterramento nos TCs. 
– Verifique se todos os plugues estão 

bem conectados à ACB. 
– Verifique se todas as tensões de 

entrada estão em equilíbrio. 
– Verifique os ajustes do parâmetro. 
– Verifique os resistores de carga. 
– Verifique os valores do capacitor de 

entrada caso eles estejam instalados. 
– Verifique se não há nenhum divisor 

resistivo aberto. 
– Verifique se todos os tiristores da 

linha estão disparando no modo de 
teste de disparo. 

Slave2 CurUnbal 125 O nível de desequilíbrio da tensão de 
entrada da ponte do escravo 2 exibido 
em Slave2 Cur Unbal (P615) excedeu o 
valor das configurações de desarme 
(P108). Verifique os CTs, resistores de 
carga e conexões no ACB. Investigue se 
há desequilíbrio na tensão de fonte de 
entrada. 

Slave1 Phasing 126 O inversor detectou que a fase da ponte 
do escravo 1 está incorreta. Verifique se 
os cabos estão encaixados 
corretamente. 

– Verifique se os cabos estão 
encaixados corretamente. 

– Verifique se os fios de realimentação 
dos terminais até a VSB estão 
encaixados corretamente. 

– As falhas podem estar mascaradas e 
as tensões e as fases podem ser 
verificadas usando os pontos de teste 
da ACB, sabendo que haverá 
diferenças na fase entre as pontes 
mestre e secundária dependendo da 
configuração do inversor. Consulte o 
capítulo de comissionamento do 
manual. 

Slave2 Phasing 127 O inversor detectou que a fase da ponte 
do escravo 2 está incorreta. Verifique se 
os cabos estão encaixados 
corretamente. 

Slave1 VoltUnbal 121 O nível de desequilíbrio da tensão de 
entrada da ponte do escravo1 exibido 
em Slave1 VoltUnbal (P611) excedeu o 
valor das configurações de desarme em 
(P271). Esta falha é válida somente para 
um retificador de 18 pulsos. 

– VERIFIQUE O FUSÍVEL DA TSN. 
– Verifique as conexões da VSB e os 

ajustes de rosca, além de verificar a 
resistência da placa VSB – meça a 
resistência de isolação da placa para 
confirmar a integridade. 

– Verifique os valores de tensão reais 
no terminal para interface do 
operador em cada ponte e a tensão 
de linha total. 

– Verifique se há possíveis problemas 
no fornecimento da tensão de origem. 

– Use um multímetro e um osciloscópio 
para verificar as tensões nos pontos 
de teste da tensão do inversor. 

Slave2 VoltUnbal 122 O nível de desequilíbrio da tensão de 
entrada da ponte do escravo 2 exibido 
em Slave2 VoltUnbal (P610) excedeu o 
valor das configurações de desarme em 
(P271). Esta falha é válida somente para 
um retificador de 18 pulsos. 
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Sp App Card Loss 466 O inversor não pôde ler os dados do 
cartão XIO de aplicação especial.  

– Verifique o status de integridade do 
cartão. Verifique também o status da 
entrada 15. 

Refrnce Cmd Loss 23 O inversor perdeu comunicação com o 
equipamento responsável por fornecer o 
comando de velocidade ao inversor. Isso 
foi definido para ser anunciado como 
uma falha. O inversor irá configurar 
Speed Command Loss como falha 
quando o bit associado em Adapter Loss 
Mask (P175) estiver definido como 1. 
Definir o bit em 0 fará com que o inversor 
indique uma advertência e opere na 
velocidade do comando mais recente. 
A falha pode ser o adaptador DPI ou 
o fio de sinal 4 – 20 mA à entrada 
analógica (placa IFM). Certifique-se de 
que todas as conexões são fixas, o 
equipamento está energizado e 
operando corretamente. 

– Verifique se o equipamento de 
comunicação está ligado. 

– Verifique o status da luz e veja se 
oequipamento de comunicação está 
funcionando corretamente. 

– Verifique se a rede do cliente está se 
comunicando corretamente com o 
equipamento. 

– Verifique o status do LED da ACB. 
– Desligue e ligue a alimentação do 

inversor. 
– Troque o módulo adaptador e/ou o 

ACB caso falhem todas as tentativas 
de restaurar a comunicação. 

– Certifique-se de que todas as 
conexões em IFM são fixas, o 
equipamento está energizado e 
operando corretamente. 

Sync VSB 460 Esta falha indica que a placa de 
detecção de tensão associada com as 
tensões de transferência síncrona não 
está conectada.  

– Verifique o conector J25 para a ACB. 
– Verifique a conexão do cabo flexível 

do Sync VSB à placa ACB. 

Sync Xfer Failure 162 Uma transferência síncrona não foi 
concluída no tempo especificado em 
Synchronous Transfer Time (P230) e 
houve uma falha no inversor. Essa falha 
só ocorrerá se o parâmetro Sync Xfer 
Option estiver configurado como Enable 
Fault. Se o parâmetro estiver definido 
como Enable Warn, o inversor retornará 
ao comando de velocidade mais recente 
e emitirá uma advertência. 

– Instabilidade na velocidade 
síncrona – verifique a estabilidade 
do processo de transferência 
síncrono/regulador de velocidade. 

– O motor não pode alcançar a 
velocidade síncrona por causa de 
uma carga pesada. 

– Verifique as condições de carga para 
limite de torque ou linha alfa baixa 
(tensão de linha baixa). 

– Consulte a fábrica para obter uma 
análise dos parâmetros de 
transferência síncrona. 

– Esta falha indica que o inversor não 
pôde sincronizar o motor ao bypass 
dentro de um tempo especificado. 
Ajuste o Sync Reg Gain (P225), 
Sync Error Max (P228), Spd Reg 
Bandwidth (P81) para uma 
transferência suave. 

Tach Loss 163 Esta falha é para inversores paralelos. 
O sinal do encoder (tacômetro) foi 
perdido. Certifique-se de que o encoder 
está energizado e ligado corretamente 

– Verifique a realimentação por 
tacômetro. 

– Verifique se há alguma perda de sinal 
de realimentação do tacômetro. 

– Verifique a fonte de alimentação para 
ver se há sinal do tacômetro em ACB. 



3-32 Localização de falhas 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

MENSAGEM DE 
FALHA 

CÓDIGO 
DE 

FALHA 
DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

TempFeedback 
Loss 
(Somente 
carcaça C) 

73 A falha só ocorre caso o inversor não 
esteja em operação. O inversor detectou 
ausência de realimentação da 
temperatura do sistema de resfriamento. 
A ausência de um sensor pode ser 
interpretada como 0 °C ou mais de 
100 °C, e como ambos são valores 
irreais, isso é considerado uma 
Feedback Loss. 

– Verifique se o sensor está colocado 
corretamente na TFB. 

– Meça a resistência do sensor. 
– Verifique se a fibra óptica está 

colocada corretamente na TFB. 
– Verifique se há alimentação na TFB. 
– Substitua se necessário. 

TFB Loss 506 O inversor perdeu o sinal de fibra óptica 
da placa de realimentação de 
temperatura especificada.  

– Verifique se há um cabo de fibra 
óptica danificado ou conexão perdida. 

TFB 2U Fbk Error 496 O inversor perdeu o sinal de fibra óptica 
da placa de realimentação de 
temperatura especificada.  

– Verifique se há um cabo de fibra 
óptica danificado ou conexão perdida. TFB 2V Fbk Error 497 

TFB 2W Fbk Error 498 
UPS Fault 62 O inversor detectou que o UPS está 

operando com bateria baixa e há um 
problema interno com o UPS e a tensão 
de saída cc do conversor cc/cc 
alimentado pelo UPS caiu abaixo de 
52 V.  

– Verifique o UPS e a fonte de 
alimentação ca/cc.  

– Investigue o que está causando o 
grupo de seletoras da fonte de 
alimentação. Substitua o UPS ou a 
fonte de alimentação se o problema 
persistir. 

UV Blcked Exhst 478 Leitura da alta pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do conversor.  

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão está funcionando, não há 
obstruções no caminho da saída de 
ar do exaustor ou nos dissipadores 
de calor.  

– Verifique a operação anormal do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P925) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 

UV Blcked Inlet 475 Leitura da baixa pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do conversor.  
Observação: Esta palavra de falha é 
usada exclusivamente nos inversores 
Heatpipe. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P319) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 

VW Blcked Exhst 479 A leitura da alta pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do conversor. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P319) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 
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VW Blcked Inlet 476 A leitura da baixa pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do conversor.  
Observação: Esta palavra de falha é 
usada exclusivamente nos inversores 
Heatpipe. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P319) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 

U1A Offline 246 INVERTER SGCT FAULT 
 
Esta falha só ocorrerá durante o 
fechamento do contator inicial e a 
seqüência de diagnóstico após um 
comando de partida. O inversor monitora 
o estado da realimentação antes do 
fornecimento de um pulso de disparo e a 
realimentação após o envio de um pulso 
de disparo. Como o SGCT conta com um 
diagnóstico inteligente, a realimentação 
pode indicar um curto antes do disparo 
e, se o pulso for recebido e o 
equipamento estiver realmente curto-
circuitado, o diagnóstico alternará a 
realimentação para informá-lo de que o 
problema é com o equipamento ou a 
fonte de alimentação do equipamento 
em questão. 
 
Agora o firmware conclui uma seqüência 
de diagnóstico logo após qualquer 
reinicialização do inversor, com o 
objetivo de detectar as falhas antes da 
realização de qualquer ação destrutiva 
em relação à ação posterior 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

U1B Offline 252 
U1C Offline 258 
U4A Offline 249 
U4B Offline 255 
U4C Offline 261 
V3A Offline 248 
V3B Offline 254 
V3C Offline 260 
V6A Offline 251 
V6B Offline 257 
V6C Offline 263 
W2A Offline 247 
W2B Offline 253 
W2C Offline 259 
W5A Offline 250 
W5B Offline 256 
W5C Offline 262 
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U1A DiagFbkLoss 210 INVERTER SGCT FAULT 
(Perda de fibra óptica da realimentação) 
 
Esta falha só ocorrerá durante o 
fechamento do contator inicial e a 
seqüência de diagnóstico após um 
comando de partida. O inversor monitora 
o estado da realimentação antes do 
fornecimento de um pulso de disparo e a 
realimentação após o envio de um pulso 
de disparo. Esta falha ocorre quando a 
realimentação estava baixa proveniente 
do equipamento antes do disparo, 
continuando baixa do equipamento após 
o disparo. Dessa forma, o inversor 
considera que a realimentação deva ser 
o problema. 
 
Agora o firmware conclui uma seqüência 
de diagnóstico logo após qualquer 
reinicialização do inversor, com o 
objetivo de detectar as falhas antes da 
realização de qualquer ação destrutiva 
em relação à ação posterior 

– Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão bem presos na placa de 
interface óptica e na placa de disparo 
do SCGT. 

– Verifique se o cabo de fibra óptica 
não está preso ou danificado. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes de 
ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

U1B DiagFbkLoss 216 
U1C DiagFbkLoss 222 
U4A DiagFbkLoss 213 
U4B DiagFbkLoss 219 
U4C DiagFbkLoss 225 
V3A DiagFbkLoss 212 
V3B DiagFbkLoss 218 
V3C DiagFbkLoss 224 
V6A DiagFbkLoss 215 
V6B DiagFbkLoss 221 
V6C DiagFbkLoss 227 
W2A DiagFbkLoss 211 
W2B DiagFbkLoss 217 
W2C DiagFbkLoss 223 
W5A DiagFbkLoss 214 
W5B DiagFbkLoss 220 
W5C DiagFbkLoss 226 

  
U1A Gating Loss 228 INVERTER SGCT FAULT 

(Perda de fibra óptica do disparo) 
 
Esta falha só ocorrerá durante o 
fechamento do contator inicial e a 
seqüência de diagnóstico após um 
comando de partida. O inversor monitora 
o estado da realimentação antes do 
fornecimento de um pulso de disparo e a 
realimentação após o envio de um pulso 
de disparo. Esta falha ocorre quando a 
realimentação estava alta proveniente 
do equipamento antes do disparo, 
continuando alta do equipamento após 
o disparo. Em seguida, o inversor 
considera que o pulso do disparo não 
deve ter alcançado o equipamento. 
 
Agora o firmware conclui uma seqüência 
de diagnóstico logo após qualquer 
reinicialização do inversor, com o 
objetivo de detectar as falhas antes da 
realização de qualquer ação destrutiva 
em relação à ação posterior 

– Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão bem presos na placa de 
interface óptica e na placa de disparo 
do SCGT. 

– Verifique se o cabo de fibra óptica 
não está preso ou danificado. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes de 
ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

U1B Gating Loss 234 
U1C Gating Loss 240 
U4A Gating Loss 231 
U4B Gating Loss 237 
U4C Gating Loss 243 
V3A Gating Loss 230 
V3B Gating Loss 236 
V3C Gating Loss 242 
V6A Gating Loss 233 
V6B Gating Loss 239 
V6C Gating Loss 245 
W2A Gating Loss 229 
W2B Gating Loss 235 
W2C Gating Loss 241 
W5A Gating Loss 232 
W5B Gating Loss 238 
W5C Gating Loss 244 
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U1A Online 192 INVERTER SGCT FAULT 
 
Esta falha ocorrerá durante a operação 
do inversor. O inversor detectou que a 
realimentação proveniente do 
equipamento não estava correta e não 
aguarda a determinação do problema 
exato. O inversor aplica polling em toda 
a ponte 3 vezes antes e 3 vezes depois 
de cada comando do disparo. Todas 
essas 6 leituras de cada equipamento 
devem ser consistentes para que a falha 
ocorra. Também há um parâmetro 
chamado Inverter Device Diagnostic 
Delay (P268), que lhe permite alterar o 
número de disparos consecutivos até a 
eliminação das falhas de ruído. Ela 
continuará o polling 3 vezes antes e 
depois de cada disparo, embora agora 
exigindo a existência da condição para 
que o número de disparos consecutivos 
definido no parâmetro Diagnostic Delay 
de uma falha ocorra. 
 
O firmware agora completa uma 
sequência de diagnóstico imediatamente 
depois de qualquer inicialização do 
inversor, com o objetivo de detectar 
falhas antes que qualquer ação 
destrutiva aconteça na próxima ação. 
O inversor detectou que a realimentação 
do diagnóstico deste equipamento não 
combina com o padrão de disparo. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes de 
ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o atraso 
no diagnóstico. 

U1B Online 198 
U1C Online 204 
U4A Online 195 
U4B Online 201 
U4C Online 207 
V3A Online  194 
V3B Online  200 
V3C Online  206 
V6A Online  197 
V6B Online  203 
V6C Online  209 
W2A Online 193 
W2B Online 199 
W2C Online 205 
W5A Online 196 
W5B Online 202 
W5C Online 208 

  
2U Airflow Loss 492 A velocidade de fluxo de ar de 

resfriamento na pilha de alimentação 
especificada está abaixo do nível de 
desarme/advertência. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de ar 
de entrada/saída. 

– Verifique a deterioração do ventilador 
de resfriamento. 

– Verifique se a configuração de 
desarme (P840) e de advertência 
(P841) casa com os valores 
recomendados pela fábrica. 

2V Airflow Loss 493 
2W Airflow Loss 494 

2U Over Temp 488 O inversor detectou uma temperatura 
alta no dissipador de calor na localização 
especificada. 

– Verifique se as configurações de 
advertência (Retificador P112, 
Inversor P316) e de desarme 
(Retificador P111, Inversor P315) 
combinam com os valores 
recomendados pela fábrica. 

2V Over Temp 489 
2W Over Temp 490 

2U Temp Sensor 500 A leitura de temperatura especificada 
está fora na tolerância especificada.  

– Verifique se o sensor de temperatura 
está ligado corretamente e não está 
danificado. 

2V Temp Sensor 501 
2W Temp Sensor 502 
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2U1A Offline 318 FALHA SGCT DO RETIFICADOR PWM 
 
A falha ocorrerá durante o fechamento 
do contator inicial, a seqüência de 
diagnóstico após um comando de partida 
ou a seqüência de diagnóstico após um 
comando de parada. O retificador 
monitora o estado da realimentação 
antes do fornecimento de um pulso de 
disparo e a realimentação após o envio 
de um pulso de disparo. Como o SGCT 
conta com um diagnóstico inteligente, 
a realimentação pode indicar um curto 
antes do disparo e, se o pulso for 
recebido e o equipamento estiver 
realmente curto-circuitado, o diagnóstico 
alternará a realimentação para informá-lo 
de que o problema é com o equipamento 
ou a fonte de alimentação do 
equipamento em questão. 
O firmware agora completa uma 
sequência de diagnóstico imediatamente 
depois de qualquer inicialização do 
inversor, com o objetivo de detectar 
falhas antes que qualquer ação 
destrutiva aconteça na próxima ação. O 
principal exemplo disso é o fechamento 
do contator de entrada em uma ponte 
curto-circuitada.  

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

2U1B Offline 324 
2U1C Offline 330 
2U4A Offline 321 
2U4B Offline 327 
2U4C Offline 333 
2V3A Offline 320 
2V3B Offline 326 
2V3C Offline 332 
2V6A Offline 323 
2V6B Offline 329 
2V6C Offline 335 
2W2A Offline 319 
2W2B Offline 325 
2W2C Offline 331 
2W5A Offline 322 
2W5B Offline 328 
2W5C Offline 334 

  
2U1A DiagFbkLoss 282 PWM RECTIFIER SGCT FAULT 

(Perda de fibra óptica da realimentação) 
 
A falha ocorrerá durante o fechamento 
do contator inicial, a seqüência de 
diagnóstico após um comando de partida 
ou a seqüência de diagnóstico após um 
comando de parada. O retificador 
monitora o estado da realimentação 
antes do fornecimento de um pulso de 
disparo e a realimentação após o envio 
de um pulso de disparo. Esta falha 
ocorre quando a realimentação estava 
baixa proveniente do equipamento antes 
do disparo, continuando baixa do 
equipamento após o disparo. Dessa 
forma, o inversor considera que a 
realimentação deva ser o problema. 
 
Agora o firmware conclui uma seqüência 
de diagnóstico logo após qualquer 
reinicialização do inversor, com o 
objetivo de detectar as falhas antes da 
realização de qualquer ação destrutiva 
em relação à ação posterior 

– Verifique se a fibra óptica da 
realimentação do SCGT até a placa 
FOI não está danificada ou 
desconectada. 

– Verifique se o pulso de disparo foi 
recebido pela placa SGCT usando o 
modo de teste do disparo. 

– Realize uma verificação de 
resistência descrita no Capítulo 4, 
observando todos os equipamentos, 
divisores resistivos e circuitos de 
amortecimento 

– Substitua todos os componentes com 
defeito. 

– É provável que o cabo de fibra óptica 
de realimentação não esteja 
conectado ou tenha sido danificado. 

2U1B DiagFbkLoss 288 
2U1C DiagFbkLoss 294 
2U4A DiagFbkLoss 285 
2U4B DiagFbkLoss 291 
2U4C DiagFbkLoss 297 
2V3A DiagFbkLoss 284 
2V3B DiagFbkLoss 290 
2V3C DiagFbkLoss 296 
2V6A DiagFbkLoss 287 
2V6B DiagFbkLoss 293 
2V6C DiagFbkLoss 299 
2W2A DiagFbkLoss 283 
2W2B DiagFbkLoss 289 
2W2C DiagFbkLoss 295 
2W5A DiagFbkLoss 286 
2W5B DiagFbkLoss 292 
2W5C DiagFbkLoss 298 
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2U1A Gating Loss 300 PWM RECTIFIER SGCT FAULT 
(Perda de fibra óptica do disparo) 
 
A falha ocorrerá durante o fechamento 
do contator inicial, a seqüência de 
diagnóstico após um comando de partida 
ou a seqüência de diagnóstico após um 
comando de parada. O retificador 
monitora o estado da realimentação 
antes do fornecimento de um pulso de 
disparo e a realimentação após o envio 
de um pulso de disparo. Esta falha 
ocorre quando a realimentação estava 
alta proveniente do equipamento antes 
do disparo, continuando alta do 
equipamento após o disparo. Em 
seguida, o inversor considera que o 
pulso do disparo não deve ter alcançado 
o equipamento. 
 
Agora o firmware conclui uma seqüência 
de diagnóstico logo após qualquer 
reinicialização do inversor, com o 
objetivo de detectar as falhas antes da 
realização de qualquer ação destrutiva 
em relação à ação posterior 

– Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão bem presos na placa de 
interface óptica e na placa de disparo 
do SCGT. 

– Verifique se o cabo de fibra óptica 
não está preso ou danificado. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes de 
ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

2U1B Gating Loss 306 
2U1C Gating Loss 312 
2U4A Gating Loss 303 
2U4B Gating Loss 309 
2U4C Gating Loss 315 
2V3A Gating Loss 302 
2V3B Gating Loss 308 
2V3C Gating Loss 314 
2V6A Gating Loss 305 
2V6B Gating Loss 311 
2V6C Gating Loss 317 
2W2A Gating Loss 301 
2W2B Gating Loss 307 
2W2C Gating Loss 313 
2W5A Gating Loss 304 
2W5B Gating Loss 310 
2W5C Gating Loss 316 

  
2U1A Online 264 FALHA SGCT DO RETIFICADOR PWM 

 
Esta falha ocorrerá durante a operação 
do inversor. O inversor detectou que a 
realimentação proveniente do 
equipamento não estava correta e não 
aguarda a determinação do problema 
exato. O inversor aplica polling em toda 
a ponte 3 vezes antes e 3 vezes depois 
de cada comando do disparo. Todas 
essas 6 leituras de cada equipamento 
devem ser consistentes para que a falha 
ocorra. Também há um parâmetro 
chamado Rectifier Device Diagnostic 
Delay (P266), que lhe permite alterar o 
número de disparos consecutivos até a 
eliminação das falhas de ruído. Ela 
continuará o polling 3 vezes antes e 
depois de cada disparo, embora agora 
exigindo a existência da condição para 
que o número de disparos consecutivos 
definido no parâmetro Diagnostic Delay 
de uma falha ocorra. 
 
Agora o firmware conclui uma seqüência 
de diagnóstico logo após qualquer 
reinicialização do inversor, com o 
objetivo de detectar as falhas antes da 
realização de qualquer ação destrutiva 
em relação à ação posterior 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes de 
ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa do 
sistema de acionamento do disparo 
SCGT em busca de leituras anormais. 

– Conclua uma verificação no modo de 
teste do disparo nos equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– Reinicialize o inversor e permita que o 
diagnóstico off-line defina o problema 
com ainda mais precisão. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o atraso 
no diagnóstico. 

2U1B Online 270 
2U1C Online 276 
2U4A Online 267 
2U4B Online 273 
2U4C Online 279 
2V3A Online 266 
2V3B Online 272 
2V3C Online 278 
2V6A Online 269 
2V6B Online 275 
2V6C Online 281 
2W2A Online  265 
2W2B Online  271 
2W2C Online  277 
2W5A Online  268 
2W5B Online  274 
2W5C Online  280 
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2U1A OfflineOpen 372 FALHA DO RETIFICADOR SCR 6P 
ou 18P 
(Circuito aberto offline) 
 
Em retificadores SCR, esta falha só 
ocorrerá após o fechamento do 
contator inicial ou durante a sequência 
de diagnóstico após um comando 
de partida. Após o teste de curto-circuito 
descrito abaixo, o inversor dispara 
cada equipamento e verifica se a 
realimentação proveniente do 
equipamento foi reduzida. Caso a 
realimentação não seja reduzida, o 
inversor considera que o SCR deve 
estar em circuito aberto.  

– Realize uma verificação da 
resistência no retificador, inclusive a 
resistência gate-cátodo e entre o 
amortecedor e os divisores resistivos. 

– Realize uma verificação do disparo no 
retificador. 

– Verifique os circuitos de 
amortecimento e os divisores 
resistivos. 

– Verifique a integridade da fibra óptica 
entre o transmissor da placa FOI até 
o receptor da placa SCRGD. 

– Substitua todos os componentes com 
defeito. 

2U1B OfflineOpen 378 
2U1C OfflineOpen 384 
2U4A OfflineOpen 375 
2U4B OfflineOpen 381 
2U4C OfflineOpen 387 
2V3A OfflineOpen 374 
2V3B OfflineOpen 380 
2V3C OfflineOpen 386 
2V6A OfflineOpen 377 
2V6B OfflineOpen 383 
2V6C OfflineOpen 389 
2W2A OfflineOpen 373 
2W2B OfflineOpen 379 
2W2C OfflineOpen 385 
2W5A OfflineOpen 376 
2W5B OfflineOpen 282 
2W5C OfflineOpen 388 
3U1B OfflineOpen 432 
3U4B OfflineOpen 435 
3V3B OfflineOpen 434 
3V6B OfflineOpen 437 
3W2B OfflineOpen 433 
3W5B OfflineOpen 436 
4U1C OfflineOpen 438 
4U4C OfflineOpen 441 
4V3C OfflineOpen 440 
4V6C OfflineOpen 443 
4W2C OfflineOpen 439 
4W5C OfflineOpen 442 
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2U1A OfflineShrt 390 FALHA DO RETIFICADOR SCR 6P 
ou 18P 
(Curto-circuito Offline) 
 
Em retificadores SCR, esta falha só 
ocorrerá após o fechamento do 
contator inicial ou durante a sequência 
de diagnóstico após um comando 
de partida. Trata-se do primeiro teste 
no retificador. Quando todos os 
equipamentos estiverem bloqueando, a 
realimentação dos equipamentos deverá 
alternar entre aberto e curto para que 
seja aberta sempre que onda senoidal 
da tensão de linha passar por zero. Caso 
isso esteja mostrando constantemente 
um curto (sem realimentação), o inversor 
considera que o equipamento está curto-
circuitado. 

– Realize uma verificação da 
resistência no retificador, inclusive 
entre o gate e o catodo e entre o 
amortecedor e os divisores resistivos. 

– Realize uma verificação do disparo no 
retificador. 

– Verifique os circuitos de 
amortecimento e os divisores 
resistivos. 

– Verifique a integridade da fibra óptica 
entre o transmissor da placa SCRGD 
até o receptor da placa FOI. 

– Substitua todos os componentes com 
defeito. 

2U1B OfflineShrt 396 
2U1C OfflineShrt 402 
2U4A OfflineShrt 393 
2U4B OfflineShrt 399 
2U4C OfflineShrt 405 
2V3A OfflineShrt 392 
2V3B OfflineShrt 398 
2V3C OfflineShrt 404 
2V6A OfflineShrt 395 
2V6B OfflineShrt 401 
2V6C OfflineShrt 407 
2W2A OfflineShrt 391 
2W2B OfflineShrt 397 
2W2C OfflineShrt 403 
2W5A OfflineShrt 394 
2W5B OfflineShrt 400 
2W5C OfflineShrt 406 
3U1B OfflineShrt 444 
3U4B OfflineShrt 447 
3V3B OfflineShrt 446 
3V6B OfflineShrt 449 
3W2B OfflineShrt 445 
3W5B OfflineShrt 448 
4U1C OfflineShrt 450 
4U4C OfflineShrt 453 
4V3C OfflineShrt 452 
4V6C OfflineShrt 455 
4W2C OfflineShrt 451 
4W5C OfflineShrt 454 
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2U1A OnlineOpen 336 FALHA NO RETIFICADOR SCR 6P 
ou 18P 
(Circuito aberto online) 
 
Em retificadores SCR, a falha ocorrerá 
durante a operação. Após o envio de um 
sinal de disparo para um equipamento, 
o inversor monitora o status da 
realimentação a fim de assegurar a 
queda de tensão até zero em todo o 
equipamento, o que indica que ele foi 
ligado. Se a realimentação não chegar a 
zero antes de aproximadamente 30 a 
50 µs, o inversor irá considerar o 
equipamento aberto e ocorrerá uma 
falha. Há um atraso fixo de 6 ciclos, o 
que significa que isso deve ocorrer 
durante 6 disparos consecutivos antes 
da ocorrência da falha. 

– Realize uma verificação da 
resistência no retificador, inclusive 
entre o gate e o catodo e entre o 
amortecedor e os divisores resistivos. 

– Realize uma verificação do disparo no 
retificador. 

– Verifique os circuitos de 
amortecimento e os divisores 
resistivos. 

– Verifique a integridade da fibra óptica 
entre o transmissor da placa FOI até 
o receptor da placa SCRGD. 

– Substitua todos os componentes com 
defeito. 

2U1B OnlineOpen 342 
2U1C OnlineOpen 348 
2U4A OnlineOpen 339 
2U4B OnlineOpen 345 
2U4C OnlineOpen 351 
2V3A OnlineOpen 338 
2V3B OnlineOpen 344 
2V3C OnlineOpen 350 
2V6A OnlineOpen 341 
2V6B OnlineOpen 347 
2V6C OnlineOpen 353 
2W2A OnlineOpen 337 
2W2B OnlineOpen 343 
2W2C OnlineOpen 349 
2W5A OnlineOpen 340 
2W5B OnlineOpen 346 
2W5C OnlineOpen 352 
3U1B OnlineOpen 408 
3U4B OnlineOpen 411 
3V3B OnlineOpen 410 
3V6B OnlineOpen 413 
3W2B OnlineOpen 409 
3W5B OnlineOpen 412 
4U1C OnlineOpen 414 
4U4C OnlineOpen 417 
4V3C OnlineOpen 416 
4V6C OnlineOpen 419 
4W2C OnlineOpen 415 
4W5C OnlineOpen 418 
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2U1A OnlineShrt 354 FALHA NO RETIFICADOR SCR 6P ou 
18P 
(Curto-circuito online) 
 
Em retificadores SCR, a falha ocorrerá 
durante a operação. Antes do disparo de 
uma ramificação individual, o inversor 
obtém 5 amostras da tensão em todo o 
equipamento. Isso acontece porque a 
faixa na linha pode causar baixas leituras 
individuais. Caso todas elas sejam 
baixas, o equipamento é considerado 
curto-circuitado e ocorre uma falha. 
Também há um parâmetro chamado 
Rectifier Device Diagnostic Delay (P266), 
que lhe permite alterar o número de 
disparos consecutivos até a eliminação 
das falhas de ruído. Ela continuará 
verificando 5 vezes antes de cada 
disparo, embora agora exigindo a 
existência da condição para que o 
número de disparos consecutivos 
definido no parâmetro Diagnostic Delay 
de uma falha ocorra. 

– Em várias falhas no equipamento, 
como existe o risco de curto entre as 
linhas, é preciso tentar realizar testes 
com a média tensão isolada. 

– Realize uma verificação da 
resistência no retificador, inclusive 
entre o gate e o catodo e entre o 
amortecedor e os divisores resistivos. 

– Realize uma verificação do disparo no 
retificador. 

– Verifique os circuitos de 
amortecimento e os divisores 
resistivos. 

– Verifique a integridade da fibra óptica 
entre o transmissor da placa SCRGD 
até o receptor da placa FOI. 

– Substitua todos os componentes com 
defeito. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o atraso 
no diagnóstico. 

2U1B OnlineShrt 360 
2U1C OnlineShrt 366 
2U4A OnlineShrt 357 
2U4B OnlineShrt 363 
2U4C OnlineShrt 369 
2V3A OnlineShrt 356 
2V3B OnlineShrt 362 
2V3C OnlineShrt 368 
2V6A OnlineShrt 359 
2V6B OnlineShrt 365 
2V6C OnlineShrt 371 
2W2A OnlineShrt 355 
2W2B OnlineShrt 361 
2W2C OnlineShrt 367 
2W5A OnlineShrt 358 
2W5B OnlineShrt 364 
2W5C OnlineShrt 370 
3U1B OnlineShrt 420 
3U4B OnlineShrt 423 
3V3B OnlineShrt 422 
3V6B OnlineShrt 425 
3W2B OnlineShrt 421 
3W5B OnlineShrt 424 
4U1C OnlineShrt 426 
4U4C OnlineShrt 429 
4V3C OnlineShrt 428 
4V6C OnlineShrt 431 
4W2C OnlineShrt 427 
4W5C OnlineShrt 430 
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AC/DC#1 AC Fail 108 Houve uma perda ou uma queda na 
tensão de comando que alimenta o 
inversor. Certifique-se de que a fonte 
de alimentação está ativa e investigue 
a confiabilidade da fonte. 

– Investigue a possibilidade de perda 
da tensão de entrada na fonte de 
alimentação ca/cc. 

– Verifique a tensão de saída. 
– Verifique as conexões do sinal de 

alarme. 
– Substitua a fonte de alimentação se 

necessário. 

AC/DC#2 AC Fail 109 
AC/DC#3 AC Fail 110 
AC/DC#4 AC Fail 111 

AC/DC#1Redundant 104 A fonte de alimentação CA/CC 1-4 
redundante falhou. Verifique as 
conexões elétricas.  

– Substitua o PS se necessário. 
AC/DC#2Redundant 105 
AC/DC#3Redundant 106 
AC/DC#4Redundant 107 
Adapter 1 Loss 49 Houve uma perda de comunicação 

entre o adaptador 1-6 e DPM. 
Certifique-se de que o adaptador está 
conectado no ACB, energizado e 
funcionando adequadamente. Desligue 
e ligue a alimentação do inversor se 
necessário. 

– Verifique se o equipamento de 
comunicação remota está ligado. 

– Verifique o status da luz e veja se o 
equipamento de comunicação está 
funcionando corretamente. 

– Verifique se a rede do cliente está 
se comunicando corretamente com 
o equipamento. 

– Verifique o status do LED. 
– Desligue e ligue a alimentação do 

inversor. 
– Troque o módulo adaptador caso 

falhem todas as tentativas de 
restaurar a comunicação. 

Adapter 2 Loss 50 
Adapter 3 Loss 51 
Adapter 4 Loss 52 
Adapter 5 Loss 53 
Adapter 6 Loss 54 

Air HighPressure 199 A leitura da alta pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do 
conversor.  

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão está funcionando, não há 
obstruções no caminho da saída de 
ar do exaustor ou nos dissipadores 
de ar.  

– Verifique a operação anormal o do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P926) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 

AIn1 Calib Error 224 A entrada analógica fornecida estava 
fora da faixa permitida de 4 – 20 mA 
durante a calibração. Recalibre com a 
faixa adequada. 

– Verifique a calibração das entradas 
analógicas. AIn2 Calib Error 225 

AIn3 Calib Error 226 

Ambient FbrOptic 221 O inversor detectou um sensor de 
temperatura faltando na placa de 
realimentação de temperatura (TFB). 
Certifique-se de que o sensor está 
conectado 

– NÃO USADO 

Ambient OvrTemp 217 O inversor detectou alta temperatura 
ambiente. 

– NÃO USADO 

Ambient Sensor 219 O inversor detectou um sensor de 
temperatura faltando na placa de 
realimentação de temperatura (TFB). 
Certifique-se de que o sensor está 
conectado. 

– NÃO USADO 
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Anlg PwrLmt Loss 198 O inversor perdeu o sinal de limite de 
alimentação analógica.  

– Verifique a entrada de 4 – 20 mA 
ao inversor. 

Autotune TimeLmt 62 O teste de autoajuste não completou 
em 2 minutos. Faça o teste 
manualmente. 

– Consulte o manual do usuário do 
inversor PowerFlex 7000 (capítulo 
de comissionamento) sobre 
procedimentos de autoajuste, 
resultados e ações. 

Auxiliary Prot’n 79 Entrada de advertência/falha externa 
padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um contato de 
status do sistema/relé protetor capaz 
de ativar uma falha ou advertência do 
inversor, dependendo da configuração 
de Aux Prot Class (P445) 

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– O inversor detectou um alarme 
disparado pela fiação de entrada na 
entrada auxiliar do cartão XIO. O 
alarme é configurável pelo usuário 
pelos parâmetros em Alarm Config. 
Investigue a causa do alarme. 
Verifique a fiação de 120 V e o 
cartão XIO. 

BlkBox NVRAM Clr 176 A caixa preta NVRAM foi 
desenergizada. 

– NÃO USADO 

Bus Transient 164 Esta advertência indica que um 
transiente de comutação do lado da 
linha ocorreu. O inversor coloca ambas 
as pontes em modo de rotação em 
vazio até que o evento seja apagado e 
retorne à operação normal. Verifique o 
sistema em busca de eventos de 
comutação capacitiva. 

– Verifique o sistema em busca de 
eventos de comutação capacitiva. 

– Verifique se o inversor está 
instável.  

– Verifique se a linha alfa está 
instável. 

– Consulte a fábrica para obter ações 
detalhadas. 

Bypass CtctrOpen 188 O contator bypass está aberto mesmo 
que tenha sido instruído a fechar. 
Verifique o diagnóstico do contador e a 
fiação de 120 V ao ACB. 

– Verifique se a unidade de partida 
associada está definida no modo 
Normal. 

– Verifique se a realimentação do 
status do contator (normalmente 
o auxiliar do relé de controle e o 
auxiliar mecânico do contator) 
está corretamente conectada e 
alimentada. 

– Verifique se há alimentação de 
tensão de comando para o 
contator. 

– Verifique a E/S da ACB associada. 
– Verifique se a bobina de retenção 

ou a bobina de fechamento não 
está curto-circuitada. 

– Examine a fiação de controle do 
contator. 

– Essas advertências também podem 
ocorrer durante a função de partida 
automática, já que a perda de 
potência também pode resultar na 
impossibilidade de manter o 
contator durante a queda. 

Bypass CtctrClsd 189 O contator bypass está fechado mesmo 
que tenha sido instruído a abrir. 
Verifique o modo normal do iniciador de 
realimentação do contador e a fiação 
de 120 V para a ACB. 
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Bypass IsoSwOpen 192 O contator bypass está aberto mesmo 
que tenha sido instruído a fechar, o que 
acontece nos modos normal, de teste 
da corrente cc e de teste da malha 
aberta. Verifique o diagnóstico do 
contador e a fiação de 120 V ao ACB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Nos modos de teste da corrente cc, 
as chaves de isolação devem estar 
fechadas durante o teste de 
corrente cc; embora apenas o 
contator de entrada seja 
necessário, o teste será executado 
com advertências se as chaves 
estiverem abertas. 

– Verifique se as chaves de isolação 
estão na posição apropriada para 
o modo operacional específico 
(consulte a descrição do 
parâmetro 141 – Hardware Option1 
no manual de parâmetros). 

– Verifique a realimentação da fiação. 
– Verifique o ajuste auxiliar mecânico 

da chave de isolação. 
Bypass IsoSwClsd 195 A chave de isolação bypass está 

fechada quando deveria estar aberta. 
A chave deveria estar aberta em todos 
os modos de operação do inversor, 
exceto Normal. Certifique-se do 
posicionamento adequado, 
realimentação da fiação para a ACB, 
configuração auxiliar mecânica. 

Bypass OvrVolt 141 A tensão da linha de tensão bypass 
medida pu (#P117) excedeu a 
configuração Line OvrVolt Trip (P165). 
A transferência síncrona foi 
desabilitada.  

– Verifique se os parâmetros estão 
definidos corretamente. 

– Verifique a existência de possíveis 
transientes na tensão de linha. 

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de terminal, valores de 
resistor e terras. 

– Caso a tensão seja muito alta, 
altere os ajustes de terminal na 
origem da entrada para reduzir a 
tensão até um nível aceitável. 

Bypass Phase Seq 144 A sequência de fase bypass não 
combina com a sequência de fase da 
entrada do inversor. A transferência 
síncrona foi desabilitada.  

– O inversor não permitirá uma 
transferência síncrona a menos que 
a fase seja a mesma. 

– Confirme as sequências de fase e 
troque os cabos se necessário. 

Bypass UnderVolt 142 A tensão bypass medida pu (#P117) é 
menor que a configuração Line UndVolt 
Lvl (P167). A transferência síncrona foi 
desabilitada.  

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de parâmetro, além de 
verificar a resistência da placa 
VSB – meça a resistência de 
isolação da placa para confirmar a 
integridade. 

– Verifique se há possíveis 
problemas no fornecimento da 
tensão de origem. 

– Use um multímetro e um 
osciloscópio para verificar as 
tensões nos pontos de teste do 
inversor. 
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Bypass VoltUnbal 143 O desequilíbrio medido na tensão 
bypass excedeu a configuração de 
desarme (P271). A transferência 
síncrona foi desabilitada.  

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de parâmetro, além de 
verificar a resistência da placa 
VSB – meça a resistência de 
isolação da placa para confirmar a 
integridade. 

– Verifique se há possíveis 
problemas no fornecimento da 
tensão de origem. 

– Use um multímetro e um 
osciloscópio para verificar as 
tensões nos pontos de teste da 
tensão do inversor. 

Cable Resistance 215 Esta advertência indica que o valor 
programado da resistência do cabo 
ESP Cable Resis (P750) não combina 
com o valor de resistência do estator 
determinado por autoajuste.  

– Verifique o comprimento do cabo 
e a resistência do cabo por 
comprimento da unidade ou faça o 
autoajuste do inversor novamente. 

CMC Blcked Exhst 481 Leitura da baixa pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado na seção CMC.  

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de 
ar de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
advertência (P811) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

CMC Blcked Inlet 480 Leitura da alta pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado na seção CMC.  

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de 
ar de entrada/saída.  

– Verifique a operação anormal do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
advertência (P812) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

Cnv Fan3 Ctctr 342 Perda do ventilador de resfriamento. – Verifique o contador do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO. 

Cnv Fan4 Ctctr 343 
Cnv Fan5 Ctctr 344 
Cnv Fan6 Ctctr 345 
Cnv Fan7 Ctctr 346 
CNV Fan8 Ctctr 347 
CMC Fan9 Ctctr 348 
CMC Fan10 Ctctr 349 
CMC Fan9 Aux 476 O ventilador especificado não foi 

instruído a operar mas o seu status de 
relé de interposição indicou que o 
ventilador estava ligado. Observação: 
Esta advertência é usada 
exclusivamente nos inversores de 
tubo de calor. 

– Verifique a fiação de realimentação 
do ventilador e confirme com ED. 
Verifique se o XIO está funcional. 

CMC Fan10 Aux 477 
Cnv Fan3 Aux 470 
Cnv Fan4 Aux 471 
Cnv Fan5 Aux 472 
Cnv Fan6 Aux 473 
Cnv Fan7 Aux 474 
Cnv Fan8 Aux 475 
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ConductivityHigh 
(SOMENTE 
CARCAÇA C) 

37 Esta advertência é para inversores de 
resfriamento por líquido. O inversor 
indica que a condutividade do líquido 
de resfriamento medida é maior que 
1 μS/cm3. Verifique se não há detritos 
no líquido de resfriamento, e substitua 
o cartucho deionizador se necessário 

– Verifique se nenhum detrito 
estranho entrou no sistema 
(tubulação de ferro, água não 
deionizada, etc.). 

– Não há nenhuma necessidade de 
ação imediata, mas esteja 
preparado para trocar o cartucho de 
deionização e operar o sistema, 
verificando se essa condutividade 
está diminuindo. 

Control Pwr Loss 112 Isto é usado no algoritmo de função 
Autorestart como um indicador para 
dizer ao inversor para parar de disparar 
e esperar que a tensão de comando 
retorne. Este alarme é para inversores 
projetados com uma opção UPS. 
Houve uma perda ou queda na 
alimentação da tensão de comando do 
inversor por mais de 5 ciclos.  

– Investigue a confiabilidade da 
tensão de comando. 

– Verifique se o inversor opera como 
o esperado quando há uma queda 
na alimentação de controle  
(o no-break deve estar instalado). 

– Certifique-se de que a fonte de 
alimentação está ativa e investigue 
a confiabilidade da source. 

Convrtr AirFlow 204 A queda de pressão na entrada até a 
coluna do conversor detectada pelo 
transdutor de pressão (como uma 
tensão) ficou abaixo do valor definido 
em Conv AirFlow Warning Value 
(P320). Isso depende da operação do 
ventilador de resfriamento principal. 

– Verifique a rotação do ventilador. 
– Verifique se há bloqueio no fluxo de 

ar nos filtros/dissipadores de 
calor/dutos (se instalados) – Limpos 
como necessário. 

– Ajustes de alarme incorretos – 
verifique o nível de tensão do valor 
de pressão quando você estiver 
operando com fluxo de ar limpo e 
compare-o com os valores 
esperados desse tipo de inversor 
específico. 

– Verifique se o procedimento de 
ajuste do alarme e desarme foi 
concluído adequadamente e ajuste-
o conforme o necessário. 

– Verifique nos inversores com dutos 
externos se há ar suficiente até a 
entrada do inversor. 

– Verifique a fonte de alimentação até 
o transdutor do diferencial de 
pressão em ACB e confirme se a 
saída permanece estável. 

Convrtr FansOn 206 O controle do inversor detectou que os 
contatores do ventilador do conversor 
estão fechados mesmo que não 
tenham sido instruídos a operar. 

– Verifique a fiação de realimentação 
do ventilador e confirme com ED. 

– Verifique se o XIO é funcional. 

Convrtr Fan1Loss 208 Os inversores com Redundant Fan 
(P141) apresentarão essa advertência 
se o ventilador 1 estiver em operação, 
se não houver problemas com o 
ventilador 2 e o ventilador estiver 
perdido. O ventilador 2 será ligado e 
o inversor continuará em operação. 

– Investigue as causas da perda do 
ventilador 1 (OL/relé danificado). 

– Verifique se o ventilador está em 
operação com os níveis de corrente 
apropriados. 

– No próximo encerramento possível, 
reinicialize as advertências, e o 
ventilador 1 pode operar 
novamente. 
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Convrtr Fan2Loss 209 Os inversores com Redundant Fan 
(P141) apresentarão essa advertência 
se o ventilador 2 estiver em operação, 
se não houver problemas com o 
ventilador 1 e o ventilador estiver 
perdido. O ventilador 1 será ligado e 
o inversor continuará em operação. 

– Investigue as causas da perda do 
ventilador 2 (OL/relé danificado). 

– Verifique se o ventilador 1 está em 
operação com os níveis de corrente 
apropriados. 

– No próximo encerramento possível, 
reinicialize as advertências, e o 
ventilador 2 pode operar 
novamente. 

Conv Fan1 Ctctr 200 Esta advertência indica que enquanto 
o inversor estava operando, detectou 
a perda do ventilador de resfriamento 
principal do conversor. Quando o 
inversor estiver em operação, a 
realimentação do auxiliar contator do 
ventilador 1 e a chave de isolação será 
perdida, mas o inversor não desarmará 
e aguardará as falhas Power Supply ou 
Conv AirFlow para caracterizar a falha 
no inversor. 

– Caso haja uma falha do inversor, 
investigue os problemas usando os 
contatores ou as sobrecargas do 
ventilador. 

– Verifique o contator do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO padrão. 

– Caso o inversor ainda esteja em 
operação com essa advertência, há 
um problema com o auxiliar da 
chave de isolação do ventilador. 

Conv Fan2 Ctctr 201 Esta advertência indica que enquanto 
o inversor estava operando, detectou 
a perda do ventilador de resfriamento 
redundante do conversor. 
Quando o inversor estiver em 
operação, a realimentação do auxiliar 
contator do ventilador 2 e a chave de 
isolação será perdida, mas o inversor 
não desarmará e aguardará as falhas 
Power Supply ou Air Pressure para 
caracterizar a falha no inversor. 

CoolantLevel Low 
(SOMENTE 
CARCAÇA C) 

38 Esta advertência é para inversores de 
resfriamento a líquido. O nível de 
resfriador medido no reservatório é 
baixo. Verifique o nível do resfriador e 
inspecione se não há vazamento. Se 
não há vazamentos visíveis, então 
complete o nível com um resfriador 
aprovado. 

– Com o passar do tempo, você 
perderá líquido de arrefecimento 
por meio da evaporação, muito 
embora deva continuar verificando 
se não há pequenos vazamentos 
no sistema. 

– Adicione água desionizada no 
sistema, já que é isso o que 
normalmente evapora, e verifique a 
mistura do líquido de arrefecimento 
com um testador de glicol. 

Coolant Temp Low 
(SOMENTE 
CARCAÇA C) 

35 Esta advertência é para inversores de 
resfriamento a líquido. A temperatura 
de resfriamento medida é baixo de 
10 graus C. A advertência não será 
apagada enquanto a temperatura não 
ultrapassar 15 °C (58 °F). Verifique a 
válvula do bypass termostático e 
controle de calor para ter o inversor 
operacional. 

– Verifique se a válvula de bypass 
termostática (V10) não foi deixada 
aberta. 

– Aqueça o ambiente da sala de 
controle até que o inversor atinja 
um nível operacional. 
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CoolantTempHigh 
(SOMENTE 
CARCAÇA C) 

36 A temperatura do líquido de 
arrefecimento medida excedeu 48 °C 
(120 °F) configuração de desarme 
(P478). A advertência não pode ser 
apagada até que a temperatura fique 
abaixo dos 44 °C (110 °F). 

– Verifique se os ventiladores do 
trocador de calor estão em 
operação. 

– Verifique se a válvula termostática 
está toda aberta. 

– Verifique se todas as válvulas estão 
na posição em operação normal. 

– Verifique se a temperatura 
ambiente é adequada para a 
operação do inversor. 

Ctrl5V Redundant 118 A saída redundante de 5 V do 
conversor cc/cc falhou. 

– Verifique se a saída do sinal de 
alarme está conectada 
corretamente. 

– Verifique as conexões de 5 V. 
– Substitua a fonte de alimentação 

quando possível. 
DataRecorder Clr 176 A caixa preta NVRAM foi 

desenergizada. 
– Verifique se a bateria DPM está 

depletada. Se o nível da bateria 
DPM estiver bom, verifique se a 
bateria está devidamente 
acomodada (a conexão é boa). Se 
acontecer a falha, substitua a DPM. 

DB AirflowSensor 363 O sensor de fluxo de ar de zona morta 
não está funcionando. Uma advertência 
é emitida se isto acontecer enquanto 
estiver em operação e uma falha é 
emitida quando o inversor é desligado. 

– Verifique o TFB e sensor de fluxo 
de ar no painel de zona morta. 

DB Ambient Loss 361 O sensor de temperatura de zona 
morta não está funcionando. Uma 
advertência é emitida se isto acontecer 
enquanto estiver em operação e uma 
falha é emitida quando o inversor é 
desligado. 

– Verifique o TFB e sensor de 
exaustor de temperatura no painel 
de zona morta. 

DB Disabled 360 A unidade de frenagem dinâmica está 
desabilitada. P920 [SpecialFeatures3] 
bit 0 é usado para habilitar/desabilitar a 
função de zona morta. Se o valor de 
resistência de zona morta está 
configurado para 0, a função de zona 
morta irá automaticamente ser 
desabilitada. 

– Se o painel de zona morta estiver 
presente, verifique os ajustes de 
parâmetro DBR. 

– Se a função de zona morta é 
necessária, certifique-se de que 
está habilitada. 

DB Fan Ctctr 357 O contator do ventilador de zona morta 
está comprometido mas não 
comandado pelo inversor. 

– Verifique o status de entrada do 
ventilador de zona morta e o seu 
circuito de controle. 

DB Fan ON 358 O contator do ventilador de zona morta 
não está comprometido (a operar o 
ventilador), embora instruído do pelo 
inversor. 

– Verifique o circuito de controle do 
ventilador DP e o contator. 
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DB GatePwrSupply 177 Esta advertência é para a fonte de 
alimentação dos equipamentos SGCT 
no painel de zona morta que está 
sendo monitorado pelo uso de TFB e 
indica um problema com a fonte de 
alimentação do gate associado com um 
equipamento particular.  

– A realimentação do equipamento 
não estava correta por conta da 
perda de potência na placa de 
disparo. Esta advertência pode 
também aparecer como resultado 
de outra falha de equipamento no 
painel de zona morta. 

– Verifique a entrada de 20 V à placa 
de disparo. Substitua o IGDPS se 
necessário. 

DB High Amb Temp 359 Ou a temperatura ambiente do painel 
de zona morta excede o nível de 
advertência ou o fluxo de ar de zona 
morta é menor do que o nível de 
advertência especificado.  

– Verifique se os ajustes de 
parâmetros de desarme e 
advertência combinam com os 
valores recomendados pela fábrica. 

– Verifique o ventilador de zona 
morta, o fluxo de ar, TFB e sensor 
de exaustor de temperatura no 
painel de zona morta.  

DB Low Airflow 362 

DB Temp Sensor 365 O sensor de temperatura de zona 
morta não está funcionando. Uma 
advertência é emitida se isto acontecer 
enquanto estiver em operação e uma 
falha é emitida quando o inversor é 
desligado. 

– Verifique o TFB e sensor de 
temperatura de exaustão do 
resistor no painel de zona morta. 

DB TFB DataError 366 O TFB de zona morta não está 
funcionando.  

– Verifique o TFB no painel de zona 
morta. 

DBOvrTemperature 364 A temperatura do exaustor de zona 
morta excedeu o nível de advertência 
de sobretemperatura de zona morta. 

– Verifique o ventilador de zona 
morta, o fluxo de ar, TFB e sensor 
de exaustor de temperatura do 
resistor no painel de zona morta.  

– Verifique se os ajustes de 
parâmetros de desarme e 
advertência combinam com os 
valores recomendados pela fábrica. 

DBR Overload 367 A energia de frenagem dissipada no 
resistor de zona morta excedeu o limite 
de falha (ou seja, 150% da energia 
classificada DBR). Esta é uma medida 
calculada e não reflete nenhuma 
realimentação física. 

– Verifique se os ajustes de 
parâmetro DBR estão corretos. 

– Verifique se a medida de 
realimentação de corrente cc está 
correta. 

DBSE1Online 420 O inversor detectou que a 
realimentação do diagnóstico deste 
equipamento SGCT no lado DB não 
combina com o padrão de disparo.  

– Depois de isolar o inversor de MV, 
verifique se o equipamento, fonte 
de alimentação IGDPS e sinais de 
fibra óptica não estão danificados.  

– Faça o teste de disparo e verifique 
se o padrão de disparo está correto 
e se o inversor está recebendo 
uma realimentação de disparo 
apropriada. 

DBSE2Online 421 
DBSE3Online 422 
DBSE4Online 423 
DBSH1Online 424 
DBSH2Online 425 
DBSH3Online 426 
DBSH4Online 427 
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DCLnk OvrTemp 76 Há uma chave térmica em todos os 
enrolamentos do indutor CC, e eles 
estão conectados em série. 
A chave térmica no indutor cc detectou 
uma condição de sobretemperatura e 
abriu a entrada ca ao XIO padrão. 
O alarme é configurável pelo usuário 
pelos parâmetros em Alarm Config.  

– Verifique se o ventilador de 
resfriamento do conversor está 
funcionando e se o fluxo de ar não 
está obstruído.  

– Verifique também a fiação de 120 V 
e o cartão XIO. 

– Certifique-se de que não há formas 
de onda distorcidas no indutor cc. 
Verifique se há harmônicas nas 
tensões de linha/corrente online. 

DClnk OvrCurrent 156 A corrente do indutor cc dada por 
realimentação Idc (P322) excedeu as 
configurações de desarme de corrente 
do indutor cc. Uma advertência é 
armazenada primeiro e, se a 
sobrecorrente persistir pelo tempo de 
atraso, uma falha é armazenada.  

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– Verifique os ajustes do parâmetro 
do inversor.  

– Verifique o HECS e resistor de 
carga.  

– Confirme a operação estável do 
inversor e qualquer transiente de 
carga repentino. 

DC Link Range 167 O valor pu calculado (P27) da 
indutância do indutor cc é menor que o 
mínimo recomendado. Para o SCR 6P, 
o valor é menor que 0,8 pu, para o 
SCR de 18 pulsos, o valor é menor que 
0,42 pu e para os inversores de 
retificador PWM, o valor é menor que 
0,55 pu. 

– Veja os dados da placa de 
identificação do indutor CC 

– Veja os dados da placa de 
identificação do motor e do inversor 
e verifique se todos os parâmetros 
foram inseridos corretamente. 

– Consulte a fábrica caso os dados 
acima pareçam estar corretos. 

DecLined Master 122 Esta advertência é somente para 
inversores paralelos e indica que o 
inversor escravo foi requisitado a ser 
tornar o mestre, mas não foi capaz de 
cumprir esta função. 

– O escravo perdeu a comunicação 
com o CLP do hub ou está 
mascarado no parâmetro Master 
Mask. 

Desync Delay 146 Houve o comando para uma 
transferência da linha novamente para 
o inversor (desync), mas isso foi há 
menos de 1 minuto desde a 
transferência do inversor para a linha 
(sync) ter sido concluída. Dessa forma, 
os capacitores do filtro do motor de saída 
não tiveram tempo para que houvesse 
uma descarga adequada. 

– Aguarde 1 minuto e tente executar 
a transferência desync novamente. 

– Linha de tempo aberta insuficiente 
entre o inversor síncrono e tentativa 
de dessincronização. Espere até 
que o capacitor de filtro do motor 
tenha descarregado e o inversor 
esteja no modo READY. 

Drive OvrLoad 152 O inversor detectou uma condição de 
sobrecarga no inversor indicada pelo 
Drive Overload (P551). Uma 
advertência Drive Overload foi 
detectada, na qual a condição de 
sobrecarga é calculada usando DC 
Current Feedback (P322) e Drive 
Overload Warning (P270) como sendo 
o ponto em que ocorre a advertência 
de sobrecarga. (P270) está 
programado como uma porcentagem 
da diferença entre Line Overload 
Minimum (P269) e Line Overload Trip 
(P163). 

– Carga transiente – verifique o 
limite de torque e os ajustes de 
parâmetro da sobrecarga e 
compare a carga com os ajustes 
de torque e desarme. 

– Verifique as dimensões do inversor 
e que os parâmetros de sobrecarga 
cumpram as necessidades de 
carga. Verifique a realimentação 
HECS e resistores de carga. 
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Drv Maintenance 212 Está na hora de fazer a manutenção do 
inversor. Consulte a fábrica. 

– NÃO USADO 

Drv in Test Mode 59 O modo de operação do inversor (P4) 
está programado para o modo teste 
(Gate, Sistema, Corrente cc, circuito 
aberto ou malha aberta) quando 
iniciado para o teste de autoajuste. 
Coloque o inversor novamente no 
modo normal antes do ajuste 
automático. 

– Coloque o inversor novamente no 
modo normal antes de tentar 
executar o ajuste automático. 

Duplicate Master 121 Esta advertência é apenas para 
inversores paralelos e indica que este 
inversor foi configurado para ser o 
mestre, mas já existe outro inversor 
mestre no link. 

– O parâmetro Powerup Config é 
definido como Master em mais de 
um inversor. O primeiro inversor a 
ser energizado se tornará o mestre. 

EncoderDirection 148 O inversor não pode determinar a 
direção da rotação da realimentação do 
tacômetro. É provável que um dos 
pulsos de quadratura não esteja sendo 
detectado.  

– Verifique todas as conexões de 
sinal da placa de realimentação do 
tacômetro. Substitua a placa se 
necessário. 

Encoder Loss 147 O erro entre a realimentação do 
tacômetro e a velocidade estimada do 
fluxo do motor é mais do que o 
desarme de perda do tacômetro (P235) 
para a configuração de duração no 
atraso de perda do tacômetro (P236). 
O inversor continuará a operar em 
modo sem sensores.  

– Verifique a realimentação do 
tacômetro, a fiação e o 
fornecimento +15 Vcc. Também 
certifique-se da estabilidade do 
inversor. 

Encoder PhA Loss 149 O inversor detectou uma perda de fase 
do tacômetro. O inversor continuará a 
operar no tacômetro desde que os 
pulsos da outra fase estejam válidos.  

– Verifique o tacômetro, a fiação do 
tacômetro, a fonte de alimentação e 
a placa. 

Encoder PhB Loss 151 

Ext Flt Config 19 O cartão XIO atribuído à falha externa 
não é utilizável para este propósito. 
Selecione o slot apropriado compatível 
com o uso. 

– Selecione o slot apropriado que 
contém a placa XIO compatível 
com o uso de falhas externas. 

Ext Flt Conflict 20 O cartão de falhas XIO externo foi  
re-atribuído para outro fim. Verifique a 
configuração de todos os cartões e 
atribua novamente se necessário. 

– Verifique a configuração de todos 
os slots da XIO e atribua 
novamente se necessário. 

External 1-16 1-16 Estas são falhas externas adicionais 
opcionais disponíveis quando há uma 
placa XIO adicional instalada. Ela é 
configurada com XIO Ext Faults (P593), 
e essa mensagem será exibida se a 
entrada específica (entre 1 e 16) for 
configurada em Fault Config como uma 
advertência. 

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– Verifique o circuito de entrada para 
esta advertência. 

– Consulte o circuito de fiação da 
placa XIO opcional em diagrama 
elétrico. 

FlexIO Config 29 O cartão XIO que está sendo atribuído 
não é um cartão que pode ser usado 
para este fim.  

– Selecione o slot apropriado que 
contém um cartão XIO compatível. 

FlexIO Conflict 30 O cartão XIO que foi usado 
anteriormente foi re-atribuído para 
outra função.  

– Verifique a configuração de todos 
os slots XIO. 
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GatePwrSup V Low 160 Este alarme é para inversores com 
base em SGCT e indica um problema 
com a fonte de alimentação do gate, 
que está sendo monitorada usando a 
placa de realimentação de temperatura. 

– Verifique a entrada de 20 V à placa 
de disparo. Substitua o IGDPS se 
necessário. 

HeatExchnger Fan 
(SOMENTE 
CARCAÇA C) 

34 Esta advertência é para inversores de 
resfriamento a líquido. O inversor 
detectou um problema nos ventiladores 
de dissipador de calor de líquido em ar. 

– Verifique os ajustes e as condições 
de O/L do ventilador. 

– Verifique o status do relé de 
controle do ventilador e os sinais do 
contato auxiliar. 

High AmbientTemp 406 O inversor detectou uma temperatura 
ambiente alta na localização 
especificada.  

– Verifique se a configuração de 
advertência (P571) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

HPipeIO Config 25 O cartão XIO que está sendo atribuído 
não é um cartão que pode ser usado 
para este fim.  

– Selecione o slot apropriado que 
contém um cartão XIO compatível. 

HPipeIO Conflict 26 O cartão XIO que foi usado 
anteriormente foi re-atribuído para 
outra função.  

– Verifique a configuração de todos 
os slots XIO. 

Hub Comm Loss 120 Esta advertência é apenas para 
inversores paralelos e indica que o 
inversor perdeu a comunicação com 
o CLP.  

– Verifique se o adaptador/cabo 
Control Net e CLP estão 
funcionando adequadamente. 

Inertia High 63 O inversor estimou que a inércia total é 
maior que 20 segundos. Verifique o 
valor Autotune Trq Stp e repita. Se a 
advertência persistir, determine a 
inércia dos dados do sistema e se for 
diferente do valor de autoajuste, 
configure manualmente a inércia total. 

– Consulte o manual do 
PowerFlex 7000 (capítulo 
de comissionamento) em 
procedimentos de autoajuste, 
resultados e ações. 

– Leia a descrição. 

Inertia Low 374 O inversor estimou a inércia total em 
menos de 0,1 segundo.  

– Verifique o valor Autotune Trq Stp e 
repita. Se a advertência persistir, 
determine a inércia dos dados do 
sistema e, se for diferente do valor 
de autoajuste, configure 
manualmente a inércia total. 

InputCloseDelay 197 Em inversores PWM, a advertência 
indica que um comando de partida foi 
executado, mas o inversor ainda está 
aguardando a descarga da tensão CC 
dos capacitores do filtro de linha. Isso 
pode ser observado com o status 
‘Discharging’ na tela principal.  

– Aguarde a exibição do status 
Ready do inversor, o que lhe 
permite iniciá-lo. 
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Input CtctrOpen 184 O contator de entrada está aberto 
mesmo que tenha sido instruído a 
fechar. Verifique a realimentação do 
contator e a fiação de 120 V para a 
ACB. O inversor pode estar em modo 
de reinício automático seguindo perda 
de tensão média. 

– Verifique se a unidade de partida 
associada está definida no modo 
Normal. 

– Verifique se a realimentação do 
status do contator (normalmente o 
auxiliar do relé de controle e o 
auxiliar mecânico do contator) está 
corretamente conectada e 
alimentada. 

– Verifique se há alimentação de 
controle no contator. 

– Verifique a E/S da ACB associada. 
– Verifique se a bobina de retenção 

ou a bobina de fechamento não 
está curto-circuitada. 

– Examine a fiação de controle do 
contator. 

– Essas advertências também podem 
ocorrer durante a função de partida 
automática, já que a perda de 
potência também pode resultar na 
impossibilidade de manter o 
contator durante a queda. 

Input CtctrClsd 185 O contator de entrada está fechado 
mesmo que tenha sido instruído a abrir. 
Verifique modo normal do iniciador do 
diagnóstico do contador e a fiação de 
120 V ao ACB. 

Input IsoSwOpen 190 A chave de isolação de entrada está 
aberta quando deveria estar fechada. 
A chave deve estar fechada em todos 
os modos de operação do inversor 
exceto Sistema e teste gate. Certifique-
se de posicionamento adequado, 
realimentação de fiação ao ACB, 
configuração auxiliar do mech. 

– Nos modos de teste da corrente 
contínua, as chaves de isolação 
devem estar fechadas durante o 
teste de corrente contínua; muito 
embora apenas o contator de 
entrada seja necessário, o teste 
será executado com advertências 
se as chaves estiverem abertas. 

– Verifique se as chaves de isolação 
estão na posição apropriada em 
relação ao modo operacional 
específico (consulte a descrição do 
parâmetro 141 – Hardware Option1 
no manual de parâmetros). 

– Verifique a realimentação da fiação. 
– Verifique o ajuste auxiliar mecânico 

da chave de isolação. 

Input IsoSwClsd 193 A chave de isolação de entrada está 
fechada quando deveria estar aberta. 
A chave deveria estar aberta no 
sistema e teste de gate. Certifique-se 
de posicionamento adequado, 
realimentação de fiação ao ACB, 
configuração auxiliar do mech. 

Input Prot’n #1 74 Entrada de advertência/falha externa 
padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um contato auxiliar 
de relé protetor (relé de proteção da 
alimentação de entrada IE) capaz de 
ativar uma falha ou advertência do 
inversor, dependendo da configuração 
de InputProt1 Class (P440). 

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– Verifique também a fiação 120 V e 
o cartão XIO. 
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Input Prot’n #2 78 Entrada de advertência/falha externa 
padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um segundo relé 
protetor (relé de proteção da 
alimentação de entrada IE) capaz de 
ativar uma falha ou advertência do 
inversor, dependendo da configuração 
de InputProt2 Class (P444). 

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– Verifique também a fiação 120 V e 
o cartão XIO. 

InvHSnk Sensor 218 Quando está em operação, o inversor 
detectou a ausência de um sensor de 
temperatura conectado à TFB no 
dissipador de calor do inversor. Um 
sensor não encontrado pode resultar 
em uma falha de perda de fibra óptica 
ou de sensor porque a ausência do 
sensor pode ser interpretada como 
sendo 0 °C ou acima de 100 °C, e 
ambos são valores irreais. 

– Verifique se o sensor está colocado 
corretamente na TFB. 

– Meça a resistência do sensor. 
– Substitua se necessário. 
– Certifique-se de que o sensor está 

conectado. 
– OBSERVAÇÃO: Trata-se de uma 

advertência porque o inversor não 
deve apresentar uma falha em caso 
de perda do sinal durante a 
operação. Não há nenhum perigo 
iminente para o inversor, embora o 
usuário precise estar atento à 
ausência de um sinal de 
realimentação da temperatura. 

Inv Gate PwrSup 213 Esta advertência é para inversores 
baseados em SGCT e indica um 
problema com a fonte de alimentação 
do gate associada com um 
equipamento particular que também 
parece ser uma fila de advertência.  

– A realimentação do equipamento 
não estava correta por conta da 
perda de potência na placa de 
disparo. 

– Isso pode ser proveniente da saída 
de 20 Vcc da IGDPS ou da própria 
placa de disparo. 

– Essa advertência também pode ser 
exibida em decorrência de outra 
falha no equipamento como, por 
exemplo, Online Fault. 

– Esta advertência também pode 
aparecer se o equipamento falhou. 

Invalid AlarmBit 98 ERRO NO DESENVOLVIMENTO – Um 
bit não usado nos primeiros 16 em uma 
palavra de falha ou de advertência foi 
definido e detectado pelo servidor da 
fila de alarmes. Um bit usado foi 
deixado de lado no banco de dados de 
falhas/advertências, ou o controle está 
definindo incorretamente uma palavra 
de alarme. O bit não usado está sendo 
configurado na palavra de falha ou 
advertência pelo software de controle.  

– Consulte a fábrica 

Invalid DIM 99 O inversor tentou acessar o DIM, mas 
encontrou um problema com o 
checksum, ou o DIM não foi instalado. 

– Esta falha pode ocorrer em 
inversores que estão atualizando 
revisões principais do firmware com 
o DIM antigo instalado, ou se o DIM 
tem uma falha. 

– Remova o DIM. 
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Invalid Mstr Req 124 Solicitação mestre inválida – somente 
escravo 
Esta advertência é para inversores 
paralelos e indica que o inversor 
escravo recusou o pedido para ser o 
mestre porque detectou que havia 
outro mestre ativo no link. 

– O inversor tentou se tornar mestre 
quando outro mestre já estava 
ativo. 

InvOvrVoltage SW 368 O inversor detectou uma sobre-tensão 
nos terminais do inversor no software 
para aplicações de cabo longo. Uma 
falha é emitida se o inversor tem o gate 
e uma advertência é emitida. 

– Verifique se o desarme de tensão 
de sobre motor (P181) está 
configurado corretamente. 

– Verifique se os cabos do motor não 
estão desconectados. 

– Verifique se a carga não está 
revisando o motor (esta advertência 
é gerada enquanto o inversor não 
está disparando). 

– Entre em contato com o suporte 
técnico MV para assistência. 

IsoTx Fan1 Ctctr 202 Contator do ventilador do 
transformador de isolação 1  
Esta advertência indica que enquanto o 
inversor estava operando, detectou a 
perda do ventilador de resfriamento 
principal no painel transformador de 
isolação.  

– O status do ventilador do 
transformador de isolação é NOT 
HIGH quando o contator solicitou o 
fechamento do contator. 

– A advertência ocorre quando o 
inversor solicita o fechamento do 
contator do ventilador do 
transformador de isolação e não 
detecta a realimentação de status 
do contator. 

– Verifique o contator do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO padrão. 

IsoTx Fan2 Ctctr 203 Contator do ventilador do 
transformador de isolação 2 
Esta advertência indica que enquanto o 
inversor estava operando, detectou a 
perda do ventilador de resfriamento 
redundante no painel transformador de 
isolação.  

IsoTx Fan1 Loss 210 Perda do ventilador do transformador 
de isolação 1 
Esta advertência é para inversores com 
opção de ventilador de transformação 
de isolação redundante. O inversor 
detectou a perda do ventilador 1 e 
inicia o ventilador 2. Investigue a perda 
do ventilador 1 e verifique a operação 
do ventilador 2.  

– A advertência ocorre quando o 
inversor detecta uma perda de 
pressão ou uma perda da 
realimentação do contator do 
ventilador quando em operação. 

– A advertência ocorre quando o 
inversor detecta uma perda de 
pressão ou uma perda da 
realimentação do contator do 
ventilador 2 quando em operação.  

– Reinicie a advertência no próximo 
encerramento e o ventilador 1 irá 
começar a operar. 

IsoTx Fan2 Loss 211 Perda do ventilador do transformador 
de isolação 2 
Esta advertência é para inversores com 
opção de ventilador de transformação 
de isolação redundante. O inversor 
detectou a perda do ventilador 2 e 
inicia o ventilador 1. Investigue a perda 
do ventilador 2 e verifique a operação 
do ventilador 1.  
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IsoTx AirFlow 
(somente 
carcaça A) 

205 A pressão detectada pelo transdutor de 
pressão na coluna do transformador de 
isolação integrado (como uma tensão) 
ficou abaixo do valor definido em 
Pressure Value Transformer Warning 
(P653). 

– Verifique a rotação do ventilador 
– Obstrução do fluxo de ar nos 

filtros/dutos (caso estejam 
instalados) – limpe conforme o 
necessário. 

– Ajustes de advertência incorretos – 
verifique o nível de tensão do valor 
de pressão durante a operação com 
fluxo de ar limpo. 

– Verifique se o procedimento de 
ajuste do alarme e desarme foi 
concluído adequadamente e ajuste-
o conforme o necessário. 

– Verifique nos inversores com dutos 
externos se há ar suficiente até a 
entrada do inversor. 

– Verifique a fonte de alimentação até 
o transdutor do de pressão e 
confirme se a saída permanece 
estável. 

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão esteja funcionando e que 
esteja conectado à ACB. 

IxoTx Fans On 207 Advertência ON do ventilador do 
transformador de isolação 
Esta advertência é para inversores com 
opção de ventilador de transformação 
de isolação redundante. O inversor 
detectou a perda do ventilador 2 e 
inicia o ventilador 1. Investigue a perda 
do ventilador 2 e verifique a operação 
do ventilador 1. Reinicie a advertência 
no próximo encerramento e o 
ventilador 2 irá começar a operar 

– O status do ventilador do 
transformador de isolação é high 
quando deveria ser low. 

– Investigue o circuito controle para o 
ventilador de transformador de 
isolação. 

– Verifique a fiação em XIO para o 
status do ventilador. 

InpCtctrFeedback 159 O inversor detectou a presença de 
média tensão mas não está detectando 
o status do contator de entrada. 

– Verifique se o contator está 
fechado. 

– Confirme o caminho de 
realimentação do contato do 
contator auxiliar ao grupo de 
entrada de status do contator no 
ACB. 

– Verifique o grupo de status do 
contator (contato MSR, contato 
DIC, contato aux DI, etc). 

– Confirme que o inversor está 
instruindo o contator a fechar (relé 
DIC). Se não, determine porque o 
contator foi instruído a fechar. Se o 
relé DIC não está energizado, o 
contator não deve poder fechar. 
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InvHSnk FbrOptic 220 Quando está em operação, o sinal de 
fibra óptica da TFB no dissipador de 
calor do inversor, conectado ao 
recebedor de fibra óptica RX7 do canal 
A em FOI-M-A, não está presente. 
Isso só caracteriza uma falha fora de 
operação. Se isso ocorrer durante a 
operação, ela será exibida como uma 
advertência. 

– Verifique se há energia nas placas 
TFB e FOI. 

– Verifique se os cabos de fibra 
óptica estão adequadamente 
acomodados nos transmissores e 
receptores. 

– Verifique o cabo de fibra óptica em 
busca de torções, dobras, aberturas 
que possam estar bloqueando o 
sinal. 

– Isso pode ocorrer caso o sensor 
não esteja conectado à TFB. 

– OBSERVAÇÃO: Trata-se de uma 
advertência porque o inversor não 
deve apresentar uma falha em caso 
de perda do sinal durante a 
operação. Não há nenhum perigo 
iminente para o inversor, embora o 
usuário precise estar atento à 
ausência de um sinal de 
realimentação da temperatura. 

InvHSnk OvrTemp 216 A detecção da temperatura no 
dissipador de calor do inversor, 
conectado ao receptor de fibra óptica 
RX7 do canal A em FOI-M-A, excedeu 
Inverter Heatsink Temperature Warning 
(P316). 

– Confirme se a temperatura real nos 
parâmetros não é superior ao valor 
de advertência – caso seja, 
investigue as condições do inversor 
(ambiente/carga/elevação/ventilaçã
o/status do filtro/obstrução do 
dissipador de calor). 

– Verifique a precisão do sensor e a 
temperatura (ambiente). 

– Verifique se o ventilador está 
funcionando adequadamente e se o 
fluxo de ar é suficiente neste painel. 

Inv AC Cur Gain 223 O ganho de corrente calculado para a 
detecção corrente do motor é fora do 
limite da faixa esperada [2 , 5] pu.  

– Verifique se a relação HECS e 
resistor de carga combina com a 
relação inversor/motor. 

Inv AirflwSensor 395 A leitura de velocidade de fluxo de ar 
especificada está fora na tolerância 
especificada.  

– Verifique se o sensor de fluxo de ar 
está ligado corretamente e não está 
danificado. 

Inv Ambient Loss 447 A leitura de temperatura ambiente 
especificada está fora na tolerância 
especificada.  

– Certifique-se de que o sensor de 
temperatura integrado não está 
danificado. Se um sensor externo é 
usado, certifique-se de que o 
sensor de fluxo de ar está ligado 
corretamente e não está danificado. 

Inv High Ambient 442 O inversor detectou uma temperatura 
ambiente alta na localização 
especificada.  

– Verifique se a configuração de 
advertência (P571) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

Inv HS Over Temp 451 O inversor detectou uma temperatura 
alta no dissipador de calor na 
localização especificada.  

– Verifique se as configurações de 
advertência (Retificador P112, 
Inversor P316) e de desarme 
(Retificador P111, Inversor P315) 
combinam com os valores 
recomendados de fábrica. 
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Inv Low Ambient 443 O inversor detectou uma temperatura 
ambiente baixa na localização 
especificada.  

– Verifique se as configurações do 
nível de advertência combina com 
as recomendações de fábrica.  

Inv Low Airflow 391 A velocidade de fluxo de ar de 
resfriamento na pilha de alimentação 
especificada está abaixo do nível de 
desarme/advertência.  

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de 
ar de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P840) e de advertência 
(P841) casa com os valores 
recomendados pela fábrica. 

Inv OvrVoltage 222 Sobretensão no capacitor do filtro do 
motor. A tensão de saída do inversor 
dada por Inv Output Volt (P761) 
excedeu as configurações de desarme. 
Isto é detectado pelo circuito de 
hardware no ACB. Uma advertência é 
armazenada primeiro e se a sobre 
tensão persistir pelo tempo de atraso 
uma falha é armazenada. Verifique os 
parâmetros e certifique-se de que o 
motor está conectado ao inversor tanto 
diretamente quando através de um 
contator de saída. Verifique se há 
possível dano no VSB. 

– A advertência ocorre quando o 
inversor não está disparando. Isso 
pode acontecer quando o motor está 
parando por inércia. 

– Trata-se da tensão de saída do 
inversor [terminologia da tensão na 
superfície usada na aplicação 
ESP].  

– Esta proteção usa a configuração 
P#193 mas o inversor calcula a 
tensão da tampa do filtro do motor. 

– Certifique-se de que não há circuito 
aberto na saída do inversor e que o 
motor está conectado.  

Inv Temp Sensor 399 A leitura de temperatura especificada 
está fora na tolerância especificada.  

– Verifique se o sensor de 
temperatura está ligado 
corretamente e não está danificado. 

IsoTx/ReacOvrTmp 75 A chave de temperatura no 
transformador de isolação de entrada 
no inversor ou no reator de linha 
detectou uma condição de 
sobretemperatura e abriu a saída CA 
ao XIO aberto. Há uma chave térmica 
em todos os enrolamentos da fase, e 
eles estão conectados em série. O 
alarme é configurável pelo usuário 
pelos parâmetros em Alarm Config. 
Investigue a causa do alarme. 

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– O alarme é configurável pelo 
usuário pelos parâmetros em Alarm 
Config. Certifique-se de que o 
ventilador de resfriamento no painel 
está funcionando e de que o fluxo 
de ar não está obstruído.  

– Verifique também a fiação 120 V e 
o cartão XIO. 

Junction OvrTemp 404 A junção de temperatura do 
equipamento calculada é maior do que 
o nível de desarme/advertência 
especificado (desarme P574, 
advertência P577). Uma junção de 
temperatura alta poderia ser resultado 
de um ou de uma combinação dos 
seguintes: Temperatura ambiente alta, 
ldc alto, fluxo de ar de resfriamento 
baixo, configuração incorreta do tipo do 
retificador ou tipo de dissipador de 
calor, nível de desarme/advertência 
muito baixo 

– Verifique a temperatura ambiente 
– Verifique se há sujeira nos filtros de 

ar. Limpe ou substitua os filtros. 
– Verifique se há restrição no 

caminho do fluxo de ar 
– Verifique se os parâmetros P399 

e P880 estão configurados 
corretamente. 



 Localização de falhas 3-59 

 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

MENSAGEM DE 
ADVERTÊNCIA 

ADVER-
TÊNCIA 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

L Input Low 64 Indica que a medição de Autotune L 
Input (P217) era inferior a 0,02 pu e 
que INPUT IMPEDANCE (P140) terá 
de ser definido manualmente. 
Para inversores de retificador PWM, 
verifique se o reator de linha está 
instalado adequadamente. 

– Consulte o manual do 
PowerFlex 7000 (Capítulo de 
comissionamento) em 
procedimentos Autotune, resultados 
e ações. 

– Leia a descrição. 

L Input High 65 Indica que a medição de Autotune L 
Input (P217) era inferior a 0,50 pu e 
que INPUT IMPEDANCE (P140) terá 
de ser definido manualmente. Para 
inversores de retificador PWM, 
verifique se a dimensão do reator de 
linha está correta. 

L Leakage Low 68 Indica que a medição de Autotune L 
leakage (P220) era inferior a 0,10 pu. 
Verifique a inserção de dados de 
identificação do motor no inversor. 

– Consulte o manual do 
PowerFlex 7000 (Capítulo de 
comissionamento) em 
procedimentos Autotune, resultados 
e ações. 

– Leia a descrição. 
L Leakage High 69 Indica que a medição de Autotune L 

leakage (P220) era superior a 0,35 pu. 
Verifique a inserção de dados de 
identificação do motor no inversor. 

L Magnetize Low 70 Indica que a medição de Autotune L 
mag (P221) era inferior a 1,00 pu e que 
L magnetizing (P131) terá de ser 
definido manualmente. Verifique a 
inserção de dados de identificação do 
motor no inversor. 

– Consulte o manual do 
PowerFlex 7000 (Capítulo de 
comissionamento) em 
procedimentos Autotune, resultados 
e ações. 

– Leia a descrição. 
L Magnetize High 71 Indica que a medição de Autotune L 

mag (P221) era superior a 10,00 pu e 
que L magnetizing (P131) terá de ser 
definido manualmente. Verifique a 
inserção de dados de identificação do 
motor no inversor. Ajuste manualmente 
o regulador de fluxo. 

Line Cap Range 165 O valor pu calculado (P133) da tampa 
do filtro de linha é menor que 0,35 pu 
ou maior que 0,55 pu. Verifique dos 
dados da placa de identificação do 
capacitor e compare com o inversor e 
características nominais do motor.  

– Verifique os dados da placa de 
identificação do capacitor e 
compare-os com as informações 
inseridas no inversor para inversor 
e características nominais do 
motor. 

Line Loss 161 O inversor detectou uma perda de 
tensão de entrada com o afrouxamento 
da trava de freqüência (PLL) na tensão 
de entrada. Isso foi projetado para ser 
um método mais rápido de detecção de 
uma subtensão. O inversor responde à 
advertência da mesma forma como 
responde a uma advertência Master 
UV. 

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de tap, além de verificar a 
resistência da placa VSB – meça a 
resistência de isolação da placa 
para confirmar a integridade. 

– Verifique o fusível da TSN. 
– Verifique os valores de tensão reais 

no terminal para cada ponte e a 
tensão de linha total. 

– Verifique se há possíveis 
problemas no fornecimento da 
tensão de origem. 

– Verifique o status do contator de 
entrada ou ele abre. 
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Line Synch Loss 158 O inversor perdeu a sincronia com a 
tensão de linha de entrada e anunciou 
uma advertência Phase Lock Loop. 

– Capte as formas de onda da tensão 
dos pontos de teste da ACB e veja 
se há inconsistência. 

– Verifique a tensão de entrada, 
status do contator de entrada, VSB 
e fusíveis TSN. 

– Verifique se o sistema de 
alimentação do inversor está 
aterrado corretamente. 

– Veja se há ruído na alimentação de 
controle do inversor. 

– Verifique o aterramento de toda a 
fiação de sinal e de controle. 

– Verifique se o parâmetro Input 
Impedance válido e ajuste 
novamente se necessário. 

LiqCool Leakage 356 Verifique o conversor, a bomba ou os 
painéis de zona morta para possíveis 
vazamentos de resfriadores. 

– Procure em todos os painéis por 
evidências de vazamento. Se um 
vazamento for encontrado, 
identifique a origem e do 
vazamento e resolva o problema. 

– Verifique se todos os sensores de 
detecção de vazamento estão 
operando corretamente. 

Liqd IO Config 
(Somente 
carcaça C) 

21 O cartão XIO, atribuído à entrada de 
falha no sistema de resfriamento de 
líquido, não é um cartão que possa ser 
usado com esse objetivo. 

– Selecione o slot apropriado que 
contém a placa XIO compatível 
com o uso das falhas no sistema de 
resfriamento de líquido. 

– Leia a descrição. 
Liqd IO Conflict 
(Somente 
carcaça C) 

22 A placa XIO que estava sendo usada 
nas falhas do sistema de resfriamento 
de líquido foi reatribuída tendo em vista 
outro objetivo. 

– Verifique a configuração de todos 
os slots da XIO e atribua 
novamente se necessário. 

– Leia a descrição. 
LogixIO Config 23 O cartão XIO atribuído à Logix IO não é 

utilizável para este propósito. 
– Selecione o slot apropriado 

compatível com o uso. 
LogixIO Conflict 24 O cartão Logix IO foi reatribuído para 

outro fim.  
– Verifique a configuração de todos 

os cartões e atribua novamente se 
necessário. 

Low Cnv Airflow 405 A velocidade de fluxo de ar de 
resfriamento na pilha de alimentação 
especificada está abaixo do nível de 
desarme/advertência.  

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de 
ar de entrada/saída.  

– Verifique a deterioração do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P840) e de advertência 
(P841) casa com os valores 
recomendados pela fábrica 

LR Fan1 Aux 468 O ventilador especificado não foi 
instruído a operar mas o seus status de 
relé de interposição indicou que o 
ventilador estava ligado. Observação: 
Esta advertência é usada 
exclusivamente nos inversores 
Heatpipe. 

– Verifique a fiação de realimentação 
do ventilador e confirme com ED. 
Verifique se o XIO é funcional. 

LR Fan1 Aux 469 



 Localização de falhas 3-61 

 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

MENSAGEM DE 
ADVERTÊNCIA 

ADVER-
TÊNCIA 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

LR Fan1 Ctctr 340 Perda do ventilador de resfriamento.  – Verifique o contador do ventilador, 
sobrecarga de ventilador e a fiação 
120 V do cartão XIO. 

LR Fan1 Ctctr 341 

Master UnderVolt 153 A medição da tensão de linha ou 
tensão de linha mestre (P135-136) é 
inferior a Line Undervoltage level 
(P167) em relação a 1/3 de Rated Line 
Voltage (P18) [em inversores de 
18 pulsos] e Rated Line Voltage (P18) 
[em inversores de 6 pulsos e PWM] no 
período definido por Line Undervoltage 
Delay (P168). 

– Verifique as conexões da VSB e os 
ajustes de parâmetro, além de 
verificar a resistência da placa 
VSB – meça a resistência de 
isolação da placa para confirmar a 
integridade. 

– Verifique o fusível da TSN. 
– Verifique os valores de tensão reais 

no terminal para cada ponte e a 
tensão de linha total. 

– Verifique se há possíveis 
problemas no fornecimento da 
tensão de origem. 

– Use um multímetro e um 
osciloscópio para verificar as 
tensões nos pontos de teste do 
inversor. 

MaxDrvCapability 231 A corrente do motor excedeu o nível 
máximo permitido para o inversor de 
torque variável. A corrente do motor é 
agora limitada ao nível seguro de 
proteção térmica do inversor.  

– Verifique a condição de carga do 
inversor.  

Motor Cap Range 137 O valor calculado por unidade de Motor 
Filter Capacitor (P128), com base nos 
valores inseridos para Motor Capacitor 
kVAR (P20), Motor Capacitor Volts 
(P21) e Motor Capacitor Frequency 
(P28) está fora da tolerância 
especificada de 0,26 a 0,55 pu. 

– Verifique os dados da placa de 
identificação do capacitor e 
compare-os com as informações 
inseridas no inversor para taxa de 
inversor e de motor. 

– Contate a fábrica 

Motor Load Loss 138 O inversor detectou uma perda da 
condição de carga. Isso é ativado como 
uma advertência usando o parâmetro 
Load Loss Detect (P199), e os valores 
de referência necessários são Load 
Loss Level (P246), Load Loss Delay 
(P231) e Load Loss Speed (P259).  

– Verifique os ajustes do parâmetro. 
– Verifique se a carga não deve estar 

normalmente em uma condição de 
descarga. 

Motor OvrLoad 136 Uma advertência Motor Overload 
(P550) foi detectada, na qual a 
condição de sobrecarga é calculada 
usando Stator Current (P340) e Motor 
Overload Warning (P351) como sendo 
o ponto em que ocorre a advertência 
de sobrecarga. P351 está programada 
como uma porcentagem da diferença 
entre Motor Overload Min (P350) e 
Motor Overload Trip (P179). 

– Carga transiente – verifique o limite 
de torque e os ajustes de 
parâmetro da sobrecarga e 
compare a carga com os ajustes 
de torque e desarme. 

– Verifique as dimensões do inversor 
e que os parâmetros de sobrecarga 
cumpram as necessidades de 
carga.  

– Verifique a realimentação HECS e 
resistores de carga. 
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Motor OvrVoltage 139 A medição de Motor AC Voltage ou 
Stator Voltage (#P344) excedeu Motor 
Overvoltage Trip (P181) na duração 
definida em Motor Overvoltage Delay 
(P182), mas isso ocorreu com o 
inversor NÃO disparando (como em 
um evento Sync Transfer) 

Causas possíveis: 
– Certifique-se de o motor está 

conectado ao inversor e que não há 
circuito aberto na saída do inversor 
quando iniciado em modo normal. 

– Excitação própria – verifique a 
partida com motor em movimento/ 
rotação do motor induzido. 

– Ruído do fechamento do contator. 
Motor Protection 77 Entrada de advertência/falha externa 

padrão incluída para permitir que o 
usuário final instale um relé protetor 
(relé de proteção da alimentação de 
entrada cód. cat. IE 825) capaz de 
ativar uma falha ou advertência do 
inversor, dependendo da configuração 
de Motor Prot Class (P443). 

– Consulte a descrição de falha 
associada. 

– Verifique o alarme e certifique-se 
de que não há dano no motor. 
Verifique também a fiação 120 V e 
o cartão XIO. 

NoEncoderInstlld 150 Não há realimentação de tacômetro, 
tanto conectado quando programado.  

– Verifique a necessidade de 
tacômetro para o sistema e 
modifique a configuração do 
tacômetro parâmetro Tach Type 
(P233). 

No Output Ctctr 196 Esta advertência irá acontecer em 
modo teste Open Circuit e indica que 
não há contator de saída programado 
no inversor. Verifique as configurações 
do parâmetro e certifique-se de que a 
saída do inversor é realmente de 
circuito aberto. 

– Caso realmente não haja um 
contator de saída no sistema, é 
possível mascarar a falha. Dessa 
forma, haverá uma advertência No 
OP Ctctr, e você poderá continuar 
o teste. 

– VERIFIQUE SE A SAÍDA DO 
INVERSOR ESTÁ REALMENTE 
COM O CIRCUITO ABERTO. 

– Se não há contator de saída, então 
você DEVE desconectar os cabos 
do motor do inversor no caso 
operando o teste de circuito aberto. 

No Tach Installd 150 O inversor detectou que não há 
tacômetro/encoder conectado, mas o 
Speed Feedback Mode (P89) foi 
configurado para Pulse Tach. Verifique 
a necessidade de tacômetro para o 
sistema e mude a configuração do 
tacômetro parâmetro Tach Type 
(P233). 

– Verifique se há um tacômetro 
necessário ao sistema e ajuste o 
parâmetro Speed Feedback Mode 
de acordo. 

– Investigue o tacômetro em busca 
de danos. 

– Verifique se a fiação do inversor até 
o tacômetro está de acordo com o 
diagrama elétrico. 

– Verifique se os +15 Vcc de 
alimentação do tacômetro não 
estão desenergizados/ausentes. 

NVRAM Cleared 96 Os parâmetros do inversor estão 
corrompidos e inicializaram para 
valores padrão. Isto aconteceu tanto 
durante a atualização do firmware ou 
quando a bateria estava no final. 
Recarregue os parâmetros. 

– Recarregue os parâmetros da 
memória em Terminal Memory, 
DriveTools, Flashcard, ou de uma 
cópia impressa. 
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Output CtctrOpen 186 O contator de saída está aberto mesmo 
que tenha sido instruído a fechar. 
Verifique a realimentação do contator e 
a fiação de 120 V ao ACB. O inversor 
pode estar em modo de reinício 
automático seguindo perda de tensão 
média. 

– Verifique se a unidade de partida 
associada está definida no modo 
Normal. 

– Verifique se a realimentação do 
status do contator (normalmente o 
auxiliar do relé de controle e o 
auxiliar mecânico do contator) está 
corretamente conectada e 
alimentada. 

– Verifique se há alimentação de 
controle no contator. 

– Verifique a E/S da ACB associada. 
– Verifique se a bobina de retenção 

ou a bobina de fechamento não 
está curto-circuitada. 

– Examine a fiação de controle do 
contator. 

– Essas advertências também podem 
ocorrer durante a função de partida 
automática, já que a perda de 
potência também pode resultar na 
impossibilidade de manter o 
contator durante a queda. 

Output CtctrClsd 187 O contator de saída está fechado 
mesmo que tenha sido instruído a abrir. 
Verifique modo normal do iniciador do 
diagnóstico do contador e a fiação de 
120 V ao ACB. 

Output IsoSwClsd 194 A chave de isolação de entrada está 
fechada quando deveria estar aberta. 
A chave deveria estar aberta no 
sistema, gate e teste de circuito aberto. 
Certifique-se de posicionamento 
adequado, realimentação de fiação ao 
ACB, configuração auxiliar do mech. 

– Nos modos de teste da corrente 
contínua, as chaves de isolação 
devem estar fechadas durante o 
teste de corrente contínua; muito 
embora apenas o contator de 
entrada seja necessário, o teste 
será executado com advertências 
se as chaves estiverem abertas. 

– Verifique se as chaves de isolação 
estão na posição apropriada em 
relação ao modo operacional 
específico (consulte a descrição do 
parâmetro 141 – Hardware Option1 
no manual de parâmetros). 

– Verifique a realimentação da fiação. 
– Verifique o ajuste auxiliar mecânico 

da chave de isolação. 

Output IsoSwOpen 191 A chave de isolação de saída está 
aberta quando deveria estar fechada. 
A chave deveria estar fechada em 
modos normal, teste de corrente cc, 
e malha aberta. Certifique-se de 
posicionamento adequado, 
realimentação de fiação ao ACB, 
configuração auxiliar do mech. 

Parameter Range 97 O valor de parâmetro carregado do 
NVRAM ou DIM está fora da faixa 
válida e foi configurado ao valor 
padrão. O número de parâmetro fora 
da faixa foi armazenado em Parameter 
Error (P597). Insira o valor correto. 

– Caso este seja resultado de uma 
operação INIT, consulte a fábrica. 

– Caso este seja resultado de uma 
operação LOAD, corrija o valor do 
parâmetro e execute uma operação 
SAVE. 

– Verifique os ajustes no DIM para 
determinar se ele está limitando os 
valores máximo ou mínimo do 
parâmetro. 
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PFC Disabled 214 A função de compensação do fator 
de potência foi automaticamente 
desabilitada. Esta função é desabilitada 
sob as seguintes condições: Durante a 
frenagem dinâmica, em condições de 
operação de sobre velocidade, durante 
períodos síncronos/dessíncronos, se 
o capacitor de filtro de linha por 
unidade é maior que 0,55 pu, quando 
estiver operando em uma função 
autotune (não será usada, entretanto 
permanecerá habilitada), quando usar 
a opção ‘Padrão’ e operar em até 50% 
da velocidade por 30 minutos, quando 
usar a opção ‘Padrão’ e instruir uma 
velocidade maior que 50% onde o 
inversor está operando em SVM por 
5 minutos. 

– Leia a descrição para entender 
porque deve ter sido desabilitado. 

– Entre com contato com o suporte 
de produtos MV. 

PFC IdcLimit 227 O máximo de limite de corrente cc para 
a compensação do fator de potência foi 
alcançado.  

– Não é possível nenhuma outra 
correção do fator de potência sob 
essas condições. 

– Verifique a carga do inversor, 
velocidade, linha e tensão do 
motor. 

– Contate a fábrica 
PFC Flux Limit 228 O comando de fluxo foi limitado para 

evitar uma alta tensão ou corrente do 
motor.  

– O fator de potência não pode mais 
ser compensado. 

– Verifique a carga do inversor, 
velocidade, linha e tensão do 
motor. 

– Contate a fábrica 
Phantom Alarm 102 ERRO EM DESENVOLVIMENTO –  

Bit não usado em palavra de falha/ 
advertência foi detectado. Isto se dá 
devido à interferência de ruído nas 
placas de controle. Contate a fábrica. 

– Problema de ruído/aterramento. 
– Verifique todas as conexões da 

placa. 
– Consulte a fábrica 

Process Var Loss 229 A realimentação do processo não é 
válida.  

– Verifique o sensor de processo,  
4 – 20 mA ou a entrada 0 – 10 V ao 
inversor na placa IFM. 

– Verifique a fiação no IFM. 
Pump Failure 
(SOMENTE 
CARCAÇA C) 

33 Esta advertência é para inversores de 
resfriamento a líquido. O inversor 
detectou uma falha de bomba no 
circuito de resfriamento. Verifique as 
configurações O/L, status de relé de 
controle e sinais de contato auxiliares. 

– Verifique os ajustes e as condições 
de O/L da bomba. 

– Verifique o status do relé de 
controle da bomba e os sinais do 
contato auxiliar. 

Queues Cleared 100 Isso significa que o inversor teve de 
apagar as filas de falhas e advertências 
após uma atualização do firmware 

– Nenhuma ação é necessária. 
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R Stator High 61 A medição de stator Rs (P219) durante 
o teste de ajuste automático era 
superior a 0,50 pu, o que indica a 
presença de condutores de motor 
extremamente longos. Verifique se os 
enrolamentos do motor estão 
conectados corretamente. 

– Consulte o manual do 
PowerFlex 7000 (Capítulo de 
comissionamento) em 
procedimentos Autotune, resultados 
e ações. 

– Verifique se os enrolamentos do 
motor estão conectados 
corretamente. 

RAM Battery Low 166 A bateria no NVRAM está is baixa.  – Salve os parâmetros no terminal do 
inversor e substitua a bateria. 

Rec AC Cur Gain 174 O ganho de corrente calculado para a 
detecção corrente do indutor cc está 
mais baixo do que o esperado.  

– Verifique se a relação HECS e 
resistor de carga combina com a 
relação inversor/motor. 

Rec DC Cur Gain 172 O ganho de corrente calculado para a 
detecção corrente do indutor cc está 
mais baixo do que o esperado. 

– Verifique se a relação HECS e 
resistor de carga combina com a 
relação inversor/motor. 

Rec Gate Pwr Sup 173 Advertência da fonte de alimentação do 
sistema de acionamento do gate do 
retificador. 
Esta advertência é para inversores 
baseados em SGCT e indica um 
problema com a fonte de alimentação 
do gate associada com um 
equipamento particular que também 
parece ser uma fila de advertência.  

– A realimentação do equipamento 
não estava correta por conta da 
perda de potência na placa de 
disparo. 

– Isso pode ser proveniente da saída 
de 20 Vcc da IGDPS ou da própria 
placa de disparo. 

– Essa advertência também pode ser 
exibida em decorrência de outra 
falha no equipamento como, por 
exemplo, Online Fault. 

– Esta advertência também pode 
aparecer se o equipamento falhou. 

RecHSnk FbrOptic 170 Quando não está em operação, o sinal 
de fibra óptica da TFB no dissipador 
de calor do inversor, conectado ao 
recebedor de fibra óptica RX7 do 
canal A em FOI-L-A, não está presente. 
Isso só caracteriza uma falha fora de 
operação. Se isso ocorrer durante a 
operação, ela será exibida como uma 
advertência. 

– Verifique se há energia nas placas 
TFB e FOI. 

– Verifique se os cabos de fibra óptica 
estão adequadamente acomodados 
nos transmissores e receptores. 

– Verifique o cabo de fibra óptica em 
busca de torçõesdobras, aberturas 
que possam estar bloqueando o 
sinal. 

– Isso pode ocorrer caso o sensor 
não esteja conectado à TFB. 
OBSERVAÇÃO: Trata-se de uma 
advertência porque o inversor não 
deve apresentar uma falha em caso 
de perda do sinal durante a 
operação. Não há nenhum perigo 
iminente para o inversor, embora o 
usuário precise estar atento à 
ausência de um sinal de 
realimentação da temperatura. 

RecChB FbrOptic 171 Não usado normalmente: Quando não 
está em operação, o sinal de fibra 
óptica da TFB opcional conectada ao 
recebedor de fibra óptica RX7 do 
canal B em FOI-L-B não está presente. 
Isso só caracteriza uma falha fora de 
operação. Se isso ocorrer durante a 
operação, ela será exibida como uma 
advertência. 



3-66 Localização de falhas 

7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011 

MENSAGEM DE 
ADVERTÊNCIA 

ADVER-
TÊNCIA 
CÓDIGO 

DESCRIÇÃO AÇÕES RECOMENDADAS 

RecHSnk OvrTemp 162 O inversor detectou que a temperatura 
do dissipador de calor alcançou um 
nível de alarme. Verifique se o 
ventilador está funcionando 
adequadamente e se o fluxo de ar é 
suficiente neste painel. Verifique TFB & 
placa e sensor FOI. Verifique se os 
ajustes de parâmetros de desarme e 
advertência combinam com os valores 
recomendados pela fábrica. 

– Confirme se a temperatura real nos 
parâmetros não é superior ao valor 
de advertência – caso seja, 
investigue as condições do inversor 
(ambiente/carga/elevação/ventilaçã
o/status do filtro/obstrução do 
dissipador de calor). 

– Verifique a TFB e a placa FOI para 
conhecer a integridade da fibra 
óptica e da alimentação. 

– Verifique a precisão do sensor e a 
temperatura (ambiente). 

– Verifique se o ventilador está 
funcionando adequadamente e se o 
fluxo de ar é suficiente neste painel. 

RecChB OvrTemp 163 Não usado normalmente – a detecção 
de temperatura em um dissipador de 
calor do retificador. O inversor detectou 
que a realimentação da temperatura da 
placa de temperatura opcional 
alcançou o nível de advertência. 

RecHSnk Sensor 168 Quando está em operação, o inversor 
detectou a ausência de um sensor de 
temperatura conectado à TFB no 
dissipador de calor do retificador. Um 
sensor não encontrado pode resultar 
em uma falha de perda de fibra óptica 
ou de sensor porque a ausência do 
sensor pode ser interpretada como 
sendo 0 °C ou acima de 100 °C, e 
ambos são valores irreais. 

– Verifique se o sensor está colocado 
corretamente na TFB. 

– Meça a resistência do sensor. 
Substitua se necessário. 

– OBSERVAÇÃO: Trata-se de uma 
advertência porque o inversor não 
deve apresentar uma falha em caso 
de perda do sinal durante a 
operação. Não há nenhum perigo 
iminente para o inversor, embora o 
usuário precise estar atento à 
ausência de um sinal de 
realimentação da temperatura. 

RecChB Sensor 169 Não usado normalmente: Ainda em 
operação, o inversor detectou a 
ausência de um sensor de temperatura 
conectado à TFB opcional ligada ao 
receptor de fibra óptica RX7 em  
FOI-L-B. Um sensor não encontrado 
pode resultar em uma falha de perda 
de fibra óptica ou de sensor porque a 
ausência do sensor pode ser 
interpretada como sendo 0 °C ou 
acima de 100 °C, e ambos são valores 
irreais. 

Rec OvrVoltage 157 A tensão de entrada do retificador dada 
por Rec Input Volt (P696) excedeu as 
configurações de desarme. 
Uma advertência é armazenada 
primeiro e se a sobre tensão persistir 
pelo tempo de atraso uma falha é 
armazenada. 

– Isto é detectado pelo circuito de 
hardware no ACB. 

– Verifique os parâmetros e 
inspecione VSB para possíveis 
danos. 

– Investigue ocorrências de 
transientes de via. 

Rectifier 5Pulse 230 A corrente do motor excedeu o nível 
máximo permitido com um gate de 
retificador de 7 pulsos para o inversor 
de torque variável. O retificador está 
operando agora em um padrão de 
5 pulsos.  

– Verifique a condição de carga do 
inversor. 
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Refrnce Cmd Loss 55 O inversor perdeu comunicação com o 
equipamento responsável por fornecer 
o comando de velocidade ao inversor. 
Isto poderia ser tanto um adaptador 
DPI quanto um sinal de 4 – 20 mA ou 
um remoto de 0 – 10 V. 

– Verifique o status do adaptador DPI 
e verifique as conexões. 

– Verifique as comunicações do 
equipamento fornecendo referência 
de velocidade. 

– Verifique a fiação de sinal no sinal 
4 – 20 mA/10 Vdc e que está 
devidamente blindado. 

– Verifique e substitua se necessário. 
RefSlct Conflict 452 Foi feita uma tentativa de configurar o 

Torque Reference Select e o Speed 
Reference Select à mesma fonte. 

– Verifique a fiação ao XIO. 

Regulator Limit 60 Os reguladores no inversor (Corrente, 
fluxo e velocidade) estão operando no 
limite.  

– Os resultados de auto-ajuste 
podem não ser precisos. Verifique a 
tensão de linha de entrada de 
dados e as condições de carga. 

– Aumente os limites do torque se 
necessário e repita o ajuste. 

Rs Tune Skipped 372 O ajuste Rs é ignorado porque é 
declarado que o inversor tem um 
transformador de isolação de saída 
(O bit 3 de P141 é configurado).  

 

RStator Low 373 A resistência do estator medida durante 
o auto ajuste é negativa.  

– Verifique se a polaridade da corrente 
do motor HECS (U&W) está correta. 

SavedFanData Clr 350 Os dados salvos do ventilador, que 
estão armazenado no NVRAM, são 
apagados. Os dados de ventilador 
salvos incluem: Configuração de 
ventilador ativo e Tempo de operação 
do ventilador. Uma vez que a 
configuração de ventilador ativo é 
desenergizada a configuração de 
ventilador padrão será selecionada para 
a próxima operação. Os dados de 
ventilador retentivo estão atualmente 
disponíveis apenas em inversores 
Heatpipe. 

 

Slave 0-7 Comm 128-135 Apenas Escravo (0-7) DAN Mestre 
com perda de comunicação. Esta 
advertência é somente para inversores 
paralelos e indica no inversor mestre 
que o inversor escravo parou de se 
comunicar com o link. 

– O escravo está off-line. 
– Verifique a comunicação entre os 

inversores mestre e escravo. 

Slave RfsdMstr 123 Escravo recusou Mestre – apenas 
mestre 
Esta advertência é apenas para 
inversores paralelos e indica que o 
mestre requisitou que um escravo seja o 
mestre, mas o inversor escravo recusou. 

– O escravo perdeu a comunicação 
com o CLP do hub ou está 
mascarado no parâmetro Master 
Mask. 
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Slave1 UnderVolt 154 Esta advertência é válida somente para 
um retificador de 18 pulsos. A tensão 
do escravo medida Slave1 Line Volt 
(#P137) é menor que a configuração 
Line UndVolt Lvl (P167).  

– Verifique as conexões VSB e 
configurações de tap, e verifique a 
resistência da placa VSB – placa 
do megômetro para confirmar a 
integridade. 

– Verifique o fusível da TSN. 
– Verifique os valores de tensão reais 

no terminal para cada ponte e a 
tensão de linha total. 

– Verifique se há possíveis 
problemas no fornecimento da 
tensão de origem. 

– Use um multímetro e um 
osciloscópio para verificar as 
tensões nos pontos de teste do 
inversor. 

– Verifique os ajustes do parâmetro. 
– Verifique os ajustes do tap. 

Investigue ocorrências de 
transientes de via. 

Slave2 UnderVolt 155 Esta advertência é válida somente para 
um retificador de 18 pulsos. A tensão 
do escravo medida Slave2 Line Volt 
(#P138) é menor que a configuração 
Line UndVolt Lvl (P167). 

SpecApp Config 27 O cartão XIO que está sendo atribuído 
não é um cartão que pode ser usado 
para este fim.  

– Selecione o slot apropriado que 
contém um cartão XIO compatível. 

SpecApp Conflict 28 O cartão XIO que foi usado 
anteriormente foi re-atribuído para 
outra função.  

– Verifique a configuração de todos 
os slots XIO. 

Speed Cmd Loss 55 O inversor perdeu comunicação com o 
equipamento responsável por fornecer 
o comando de velocidade para o 
inversor. A advertência é configurada 
pelo parâmetro Speed Cmd Loss. 
A advertência pode ser devido ao o 
adaptador DPI ou o fio de sinal  
4 – 20 mA à entrada analógica (placa 
IFM). Certifique-se de que todas as 
conexões são fixas, o equipamento 
está energizado e operando 
corretamente. 

– Verifique o status da luz do 
adaptador DPI e veja se o 
equipamento está funcionando 
corretamente. 

– Verifique se a rede do cliente está 
se comunicando corretamente com 
o equipamento. 

– Desligue e ligue a alimentação do 
inversor. 

– Alguma vez o adaptador pode não 
ter energia devido à placa do 
inversor, o inversor pode detectar 
perda de comando de velocidade. 

– Leia a descrição. 
SpdProfile Limit 101 A soma dos tempos de aceleração em 

rampa individuais excedeu o valor 
máximo de Total Acceleration Time.  

– Configure a rampa corretamente. 
– Contate a fábrica 

Stack Depth 175 As dimensões da pilha agora são 
maiores do que a metade localizada na 
inicialização. 

– NÃO USADO 

Stnd IO Config 17 O cartão XIO atribuído à Stnd IO não é 
utilizável para este propósito.  

– Selecione o slot apropriado 
compatível com o uso. 

Stnd IO conflict 18 O cartão Stnd IO foi reatribuído para 
outro fim.  

– Verifique a configuração de todos 
os cartões e atribua novamente se 
necessário. 
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SyncXfer Failure 145 Uma transferência síncrona não foi 
concluída no tempo especificado em 
Synchronous Transfer Time (P230). 
A advertência ocorrerá se a falha Sync 
Transfer estiver mascarada, e o 
inversor continuará executando o 
comando de referência mais recente 
antes do início de um comando de 
sincronia. 

– Instabilidade na velocidade 
síncrona – verifique a estabilidade 
do processo de transferência 
síncrono/regulador de velocidade. 

– O motor não pode alcançar a 
velocidade síncrona devido a uma 
carga pesada. 

– Verifique as condições de carga 
para limite torque ou linha alfa 
baixa (tensão de linha baixa). 

– Consulte a fábrica para obter uma 
análise dos parâmetros de 
transferência síncrona. 

– Esta falha indica que o inversor não 
pode sincronizar o motor ao bypass 
dentro de um tempo especificado. 
Ajuste o Sync Reg Gain (P225), 
Sync Error Max (P228), Spd Reg 
Bandwidth (P81) para uma 
transferência suave. 

T DC Link High 67 Indica que o Autotune T DCLnk (P218) 
medido era maior que 0,100 segundos, 
e o indutor cc T (P115) terá que ser 
ajustado manualmente. 

– Consulte o manual do 
PowerFlex 7000 (Capítulo de 
comissionamento) em 
procedimentos Autotune, resultados 
e ações. T DC Link Low 66 Indica que o Autotune T DCLnk (P218) 

medido era menor que 
0,020 segundos, e o indutor cc T 
(P115) terá que ser ajustado 
manualmente. 

T Rotor Low 72 Indica que a medição de Autotune T 
rotor (P222) era inferior a 0,2 s e que 
T rotor (P132) terá de ser definido 
manualmente. 

T Rotor High 73 Indica que a medição de Autotune T 
rotor (P222) era superior a 5,0 s e que 
T rotor (P132) terá de ser definido 
manualmente. 

Tach Direction 148 O inversor detectou que os 2 canais 
(normalmente, A e B) estão invertidos. 
O inversor não pode determinar a 
direção da rotação da realimentação do 
tacômetro. Parece que um dos pulsos 
de quadratura não está sendo 
detectado. Verifique todas as conexões 
de sinal da placa de realimentação do 
tacômetro. Substitua a placa se 
necessário. 

– Ajuste o parâmetro Tachometer 
Select como ‘None’ e verifique se o 
parâmetro Tachometer Feedback 
(Line ou Motor) mostra a velocidade 
inversa. 

– Inverta os canais do tacômetro. 
– Consulte a descrição também. 
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Tach Loss  147 O erro entre a realimentação do 
tacômetro e a velocidade estimada do 
fluxo do motor é mais que 2 Hz 
(Tach Loss Trip P235). O inversor 
continuará a operar em modo sem 
sensores. Verifique a realimentação do 
tacômetro, a fiação e o fornecimento 
+15 Vdc. Também certifique-se da 
estabilidade do inversor. 

– O inversor deve anunciar a 
advertência e continuar operando 
em Stator feedback. 

– Verifique se o parâmetro 
Tachometer Feedback (Linha ou 
Motor) está ou não apresentando a 
realimentação correta durante a 
operação. 

– Investigue o tacômetro em busca 
de danos. 

– Mantenha o escopo dos pulsos do 
tacômetro na SCB e verifique se 
eles não estão corrompidos por 
poeira no disco óptico do tacômetro, 
por exemplo. 

– Verifique se a fiação do inversor até 
o tacômetro está de acordo com o 
diagrama elétrico. 

– Verifique se os +15 Vcc de 
alimentação do tacômetro não 
estão desenergizados/ausentes. 

Tach PhaseA Loss 149 O inversor detectou uma perda de fase 
do tacômetro. O inversor continuará a 
operar nos pulsos fornecidos pelo 
tacômetro da outra fase que está 
válida.  

– Verifique o tacômetro, a fiação do 
tacômetro, a fonte de alimentação e 
a placa. 

Tach PhaseB Loss 151 O inversor detectou uma perda de fase 
do tacômetro. O inversor continuará a 
operar nos pulsos fornecidos pelo 
tacômetro da outra fase que está 
válida. 

TempFeedbackLoss 
(Somente carcaça C) 

42 Durante a operação, o inversor 
detectou a ausência de uma 
realimentação da temperatura. 
A ausência de um sensor pode ser 
interpretada como 0 °C ou mais de 
100 °C, e ambos são valores irreais. 

– Verifique se o sensor está colocado 
corretamente na TFB. 

– Meça a resistência do sensor. 
Substitua se necessário. 

– OBSERVAÇÃO: Trata-se de uma 
advertência porque o inversor não 
deve apresentar uma falha em caso 
de perda do sinal durante a 
operação. Não há nenhum perigo 
iminente para o inversor, embora o 
usuário precise estar atento à 
ausência de um sinal de 
realimentação da temperatura. 

TFB FbkData Err 407 O inversor perdeu o sinal de fibra 
óptica da placa de realimentação de 
temperatura especificada.  

– Verifique se há um cabo de fibra 
óptica danificado ou conexão 
perdida. 
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Tuning Abort 58 O Autoajuste não pode ser completado 
em 2 minutos ou teve que ser abortado 
devido à falha/parada do inversor. 
Verifique a fila de alarme e faça o 
ajuste manual se o problema persistir. 

– Investigue por que o teste de ajuste 
automático foi abortado e tente 
novamente. 

– Verifique se os parâmetros padrão 
de ajuste automático são 
suficientes para concluir o teste. 

– Certifique-se de que a velocidade 
min/max e o tempo de rampa estão 
configurados para padrão. 

– Consulte também a coluna de 
ajuste no manual do usuário. 

– Tente o ajuste manual. 
UPS Battery Low 115 Advertência de que a bateria UPS está 

fraca. 
– Isso não é muito útil porque a 

bateria fraca de no-break ocorre no 
ponto em que o no-break não pode 
mais ser operado e uma falha é 
inicializada. 

UPS Failed 116 O UPS apresentou uma falha interna.  
A advertência acontece porque nós não 
queremos que um erro de sinal/fiação 
cause uma falha no inversor. Contamos 
com as falhas na fonte de alimentação 
subseqüentes para proteger o inversor. 

– Investigue a causa da falha no UPS 
– Verifique as baterias 
– Verifique a tensão de entrada/ 

fiação do UPS 
– Consulte o manual do UPS 
– Substitua o UPS se necessário 

UPS on Battery 114 Houve uma perda de tensão de 
comando alimentando o UPS e foi 
alternada a sua bateria interna.  

– Verifique a razão por que o UPS foi 
requisitado, e retifique a situação 
antes que a energia da bateria 
expire. 

UPS on Bypass 113 Advertência de que o no-break agora 
conta com bypass. Isso ocorre quando 
o inversor alterna para o no-break, mas 
uma falha no-break forçou o sistema a 
alternar para Bypass, caso ele esteja 
disponível. 

– Investigue a causa da transferência 
inicial para no-break e corrija. 

– Em seguida, investigue por que o 
no-break falhou e foi forçado a 
entrar em bypass. 

UV Blcked Exhst 482 A leitura da alta pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do 
conversor.  

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão está funcionando, não há 
obstruções no caminho da saída de 
ar do exaustor ou nos dissipadores 
de ar.  

– Verifique a operação anormal o do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P926) casa com o valor 
recomendado pela fábrica. 

VW Blcked Exhst 483 

UV Blcked Inlet 478 A leitura da baixa pressão voltando do 
transdutor de pressão de ar analógico 
localizado entre as seções do 
conversor.  

– Certifique-se de que o sensor de 
pressão está funcionando e de que 
não há obstruções no caminho da 
entrada de ar.  

– Verifique a deterioração do 
ventilador de resfriamento.  

– Verifique se a configuração de 
desarme (P319) casa com o valor 
recomendado pela fábrica.  

VW Blcked Inlet 479 
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Xfer Disabled 125 Transferência desabilitada apenas no 
mestre. 
Esta advertência é apenas para 
inversores paralelos e indica que a 
transferência da condição de mestre foi 
desabilitada porque estão fazendo 
certas funções, ou seja, transferência 
síncrona ou parada durante uma falha 
classe 2. 

– Transferência do mestre não 
permitida enquanto o inversor está 
em parada. 

XIO Card #1-6 Loss 90-95 Um cartão XIO perdeu o link de 
comunicação entre outras placas XIO 
e a ACB. Reinicie a placa.  

– Reinicialize a placa em uma 
tentativa de restabelecer a 
comunicação. 

– Verifique todas as conexões entre 
a placa de interface do cliente e os 
jumpers entre os módulos 
adaptadores individuais. 

– Verifique o status de todos os 
módulos adaptadores XIO 
comparando o status do LED com 
a tabela no manual. 

XIO Power Loss 117 A entrada de 24 V à placa XIO do ACB 
caiu abaixo de 22,8 V. Verifique a saída 
do conversor cc/cc à placa. 

– Verifique a saída da fonte de 
alimentação CC/CC. 

– Verifique o status do LED da XIO e 
compare-o com os valores no 
manual. 
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U1A Offline  250 INVERTER SGCT WARNING 
Esta advertência acontece se a opção 
Redn Dvc Inv é selecionada em 
HardwareOptions1 (P141). Este 
equipamento SGCT no lado do inversor 
foi detectado para falhas depois que o 
contator de entrada fechou ou estava 
seguindo um comando de início ou um 
reset do inversor. Depois de isolar o 
inversor de MV, verifique se o 
equipamento, fonte de alimentação 
IGDPS e sinais de fibra óptica não 
estão danificados. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados, podendo ainda ser lidos 
na faixa kΩ – qualquer 
equipamento com leituras suspeitas 
baixas devem ser alteradas em 
conjuntos casados durante a 
próxima interrupção. 

– Verifique o status do LED da placa 
do sistema de acionamento do 
disparo SCGT em busca de leituras 
anormais. 

– Conclua uma verificação no modo 
de teste do disparo nos 
equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e 
ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– OBSERVAÇÃO: Em equipamentos 
redundantes, não haverá alterações 
na operação do inversor. Em 
inversores N-1, o inversor tentará 
operar a uma combinação de 
carga/velocidade que não excede a 
tensão nominal dos demais 
equipamentos. 

U1B Offline  256 
U1C Offline  262 
U4A Offline  253 
U4B Offline  259 
U4C Offline  265 
V3A Offline  252 
V3B Offline  258 
V3C Offline  264 
V6A Offline 255 
V6B Offline  261 
V6C Offline  267 
W2A Offline  251 
W2B Offline  257 
W2C Offline  263 
W5A Offline  254 
W5B Offline  260 
W5C Offline  266 
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U1A Online  232 INVERTER SGCT WARNING 
Esta advertência acontece se a opção 
Redn Dvc Inv é selecionada em 
HardwareOptions1 (P141). O 
equipamento SGCT na seção do 
inversor foi detectada para ter falha 
enquanto o inversor estava operando. 
O inversor detectou que a 
realimentação do diagnóstico deste 
equipamento não combina com o 
padrão de disparo. Depois de isolar o 
inversor de MV, verifique se o 
equipamento, fonte de alimentação 
IGDPS e sinais de fibra óptica não 
estão danificados. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa 
do sistema de acionamento do 
disparo SCGT em busca de leituras 
anormais. 

– Conclua uma verificação no modo 
de teste do disparo nos 
equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e 
ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o 
atraso no diagnóstico. 

– OBSERVAÇÃO: Em equipamentos 
redundantes, não haverá alterações 
na operação do inversor. Em 
inversores N-1, o inversor tentará 
operar a uma combinação de 
carga/velocidade que não excede a 
tensão nominal dos demais 
equipamentos. 

U1B Online  238 
U1C Online 244 
U4A Online  235 
U4B Online  241 
U4C Online  247 
V3A Online  234 
V3B Online  240 
V3C Online  246 
V6A Online  237 
V6B Online  243 
V6C Online  249 
W2A Online  233 
W2B Online  239 
W2C Online  245 
W5A Online  236 
W5B Online  242 
W5C Online  248 
  

2U AirflowSensor 392 A leitura de velocidade de fluxo de ar 
especificada está fora na tolerância 
especificada. 

– Verifique se o sensor de fluxo de ar 
está ligado corretamente e não está 
danificado. 

2V AirflowSensor 393 
2W AirflowSensor 394 
2U Ambient Loss 444 A leitura de temperatura ambiente 

especificada está fora na tolerância 
especificada. 

– Certifique-se de que o sensor de 
temperatura integrado não está 
danificado. Se um sensor externo é 
usado, certifique-se de que o 
sensor de fluxo de ar está ligado 
corretamente e não está danificado. 

2V Ambient Loss 445 
2W Ambient Loss 446 

2U High Amb Temp 436 O inversor detectou uma temperatura 
ambiente alta na localização 
especificada. 

– Verifique se a configuração de 
advertência (P571) casa com o 
valor recomendado pela fábrica. 

2V High Amb Temp 438 
2W High Amb Temp 440 
2U Low Amb Temp 437 O inversor detectou uma temperatura 

ambiente baixa na localização 
especificada. 

– Verifique se as configurações do 
nível de advertência combina com 
as recomendações de fábrica.  

2V Low Amb Temp 439 
2W Low Amb Temp 441 
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2U Low Airflow 388 A velocidade de fluxo de ar de 
resfriamento na pilha de alimentação 
especificada está abaixo do nível de 
desarme/advertência. 

– Certifique-se de que não há 
obstruções ao caminho do fluxo de 
ar de entrada/saída. 

– Verifique a deterioração do 
ventilador de resfriamento. 

– Verifique se a configuração de 
desarme (P840) e de advertência 
(P841) casa com os valores 
recomendados pela fábrica. 

2V Low Airflow 389 
2W Low Airflow 390 

2U Over Temp 448 O inversor detectou uma temperatura 
alta no dissipador de calor na 
localização especificada. 

– Verifique se as configurações de 
advertência (Retificador P112, 
Inversor P316) e de desarme 
(Retificador P111, Inversor P315) 
combinam com os valores 
recomendados de fábrica. 

2V Over Temp 449 
2W Over Temp 450 

2U Temp Sensor 396 A leitura de temperatura especificada 
está fora na tolerância especificada. 

– Verifique se o sensor de 
temperatura está ligado 
corretamente e não está danificado. 

2V Temp Sensor 397 
2W Temp Sensor 398 
2U1A Offline  286 INVERTER SGCT WARNING 

Esta advertência acontece se a opção 
Redn Dvc Rec é selecionada em 
HardwareOptions1 (P141). Este 
equipamento SGCT no lado do 
retificador foi detectado para falhas 
depois que o contator de entrada 
fechou ou estava seguindo um 
comando de início ou um reset do 
inversor. Depois de isolar o inversor de 
MV, verifique se o equipamento, fonte 
de alimentação IGDPS e sinais de fibra 
óptica não estão danificados. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa 
do sistema de acionamento do 
disparo SCGT em busca de leituras 
anormais. 

– Conclua uma verificação no modo 
de teste do disparo nos 
equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e 
ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– OBSERVAÇÃO: Existe apenas a 
opção redundante disponível no 
retificador, e somente em 
inversores 6P (SCR ou PWM). Não 
é possível contar com a operação 
N-1 no retificador porque não 
podemos controlar a tensão de 
linha. 

2U1B Offline 292 
2U1C Offline  298 
2U4A Offline 289 
2U4B Offline  295 
2U4C Offline 301 
2V3A Offline  288 
2V3B Offline  294 
2V3C Offline  300 
2V6A Offline  291 
2V6B Offline  297 
2V6C Offline 303 
2W2A Offline  287 
2W2B Offline  293 
2W2C Offline  299 
2W5A Offline  290 
2W5B Offline  296 
2W5C Offline  302 
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2U1A Online  268 INVERTER SGCT WARNING 
Esta advertência acontece se a opção 
Redn Dvc Rec é selecionada em 
HardwareOptions1 (P141). Este 
equipamento SGCT na seção do 
retificador foi detectada para ter falha 
enquanto o inversor estava operando. 
O inversor detectou que a 
realimentação do diagnóstico deste 
equipamento não combina com o 
padrão de disparo. Depois de isolar o 
inversor de MV, verifique se o 
equipamento, fonte de alimentação 
IGDPS e sinais de fibra óptica não 
estão danificados. 

– Realize uma verificação de 
resistência de acordo com as 
instruções no manual. 

– OBSERVAÇÃO: Os SGCTs talvez 
não estejam totalmente curto-
circuitados e ainda sejam capazes 
de ler na faixa de kΩ – qualquer 
equipamento com baixas leituras 
suspeitas deve ser substituído. 

– Verifique o status do LED da placa 
do sistema de acionamento do 
disparo SCGT em busca de leituras 
anormais. 

– Conclua uma verificação no modo 
de teste do disparo nos 
equipamentos. 

– Verifique se a fonte de alimentação 
de 20 V associada está ligada e 
ativa. 

– Verifique se todas as conexões de 
alimentação com a placa de disparo 
do SCGT estão bem encaixadas. 

– Reinicialize o inversor e permita 
que o diagnóstico off-line defina o 
problema com ainda mais precisão. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o 
atraso no diagnóstico. 

– OBSERVAÇÃO: Existe apenas a 
opção redundante disponível no 
retificador, e somente em 
inversores 6P (SCR ou PWM). Não 
é possível contar com a operação 
N-1 no retificador porque não 
podemos controlar a tensão de 
linha. 

2U1B Online  274 
2U1C Online  280 
2U4A Online  271 
2U4B Online  277 
2U4C Online  283 
2V3A Online  270 
2V3B Online  276 
2V3C Online  282 
2V6A Online  273 
2V6B Online  279 
2V6C Online  285 
2W2A Online  269 
2W2B Online  275 
2W2C Online  281 
2W5A Online  272 
2W5B Online 278 
2W5C Online  284 
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2U1A OfflineShrt 322 ADVERTÊNCIA DO RETIFICADOR 
SCR 6P 
Esta advertência acontece se a opção 
Redn Dvc Rec é selecionada em 
HardwareOptions1 (P141) e só é válida 
para inversores 6P SCR. Este 
equipamento SCR foi detectado por 
ser curto-circuitado depois que o 
contator de entrada foi fechado ou 
seguindo um comando de início. 
Depois de isolar o inversor de MV, 
verifique se o equipamento, circuito de 
amortecimento, divisor resistivo e sinais 
de fibra óptica não estão danificados. 

– Realize uma verificação da 
resistência no retificador, inclusive 
entre o gate e o catodo e entre o 
amortecedor e os divisores 
resistivos. 

– Realize uma verificação do disparo 
no retificador. 

– Verifique os circuitos de 
amortecimento e os divisores 
resistivos. 

– Verifique a integridade da fibra 
óptica entre o transmissor da placa 
SCRGD até o receptor da placa 
FOI. 

– Substitua todos os componentes 
com defeito. 

– OBSERVAÇÃO: Existe apenas a 
opção redundante disponível no 
retificador, e somente em 
inversores 6P (SCR ou PWM). Não 
é possível contar com a operação 
N-1 no retificador porque não 
podemos controlar a tensão de 
linha. 

2U1B OfflineShrt 328 
2U1C OfflineShrt 334 
2U4A OfflineShrt 325 
2U4B OfflineShrt 331 
2U4C OfflineShrt 337 
2V3A OfflineShrt 324 
2V3B OfflineShrt 330 
2V3C OfflineShrt 336 
2V6A OfflineShrt 327 
2V6B OfflineShrt 333 
2V6C OfflineShrt 339 
2W2A OfflineShrt 323 
2W2B OfflineShrt 329 
2W2C OfflineShrt 335 
2W5A OfflineShrt 326 
2W5B OfflineShrt 332 
2W5C OfflineShrt 338 

2U1A OnlineShrt 304 ADVERTÊNCIA DO RETIFICADOR 
SCR 6P 
Esta advertência acontece se a opção 
Redn Dvc Rec é selecionada em 
HardwareOptions1 (P141) e só é válida 
para inversores 6P SCR. Este 
equipamento SCR foi detectado por 
ser curto-circuitado enquanto o 
inversor estava operando. Depois 
de isolar o inversor de MV, verifique 
se o equipamento, circuito de 
amortecimento, divisor resistivo e sinais 
de fibra óptica não estão danificados. 

– Em várias falhas no equipamento, 
como existe o risco de curto entre 
as linhas, é preciso tentar realizar 
testes com a média tensão isolada. 

– Realize uma verificação da 
resistência no retificador, inclusive 
entre o gate e o catodo e entre o 
amortecedor e os divisores 
resistivos. 

– Realize uma verificação do disparo 
no retificador. 

– Verifique os circuitos de 
amortecimento e os divisores 
resistivos. 

– Verifique a integridade da fibra 
óptica entre o transmissor da placa 
SCRGD até o receptor da placa 
FOI. 

– Substitua todos os componentes 
com defeito. 

– Para falhas de ruído, consulte a 
fábrica sobre como estender o 
atraso no diagnóstico. 

– OBSERVAÇÃO: Existe apenas a 
opção redundante disponível no 
retificador, e somente em 
inversores 6P (SCR ou PWM). Não 
é possível contar com a operação 
N-1 no retificador porque não 
podemos controlar a tensão de 
linha. 

2U1B OnlineShrt 310 
2U1C OnlineShrt 316 
2U4A OnlineShrt 307 
2U4B OnlineShrt 313 
2U4C OnlineShrt 319 
2V3A OnlineShrt 306 
2V3B OnlineShrt 312 
2V3C OnlineShrt 318 
2V6A OnlineShrt 309 
2V6B OnlineShrt 315 
2V6C OnlineShrt 321 
2W2A OnlineShrt 305 
2W2B OnlineShrt 311 
2W2C OnlineShrt 317 
2W5A OnlineShrt 308 
2W5B OnlineShrt 314 
2W5C OnlineShrt 320 
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Status e comando de lógica do inversor 
 
 

Palavra de status da lógica – banco de dados 8.xxx 

Esta é a palavra de status da lógica do inversor. 
Ela é igual para todos os periféricos específicos do produto SCANport/interface periférica de dados. 

Bit Função Valor Descrição Observações 
0 Sinal de pronto 1 O inversor está pronto  

1 Executando 1 O inversor está em execução  

2 Sentido comandado 1 O inversor recebeu o comando de operação 
para frente 0 = Comando de reversão 

3 Sentido de rotação 1 O inversor está em rotação para o sentido 
de avanço 0 = Rotação de reversão 

4 Aceleração 1 O inversor está sendo acelerado até a 
velocidade comandada 0 = Inversor está na velocidade 

5 Desaceleração 1 O inversor está sendo desacelerado até a 
velocidade comandada 

0 = Inversor está na velocidade 
ou está parado 

6 Na velocidade 1 O inversor atingiu a velocidade comandada  

7 Em bypass 1 O motor está em bypass 0 = Motor conectado ao 
inversor 

8 Reversão desabilitada 1 A função de reversão está desabilitada.  

9 Falha do inversor 1 O inversor está com falha  

10 Advertência do 
inversor 1 O inversor encontrou uma advertência  

11 Trava local 1 Uma interface periférica de dados ou XIO 
tem controle local do inversor  

12 Parada forçada 1 
Um módulo adaptador da interface 
periférica de dados ou CIB forçou a parada 
do inversor devido a problemas internos 

 

13, 15 Velocidades  
pré-selecionadas 

0 0 0 Referência externa 0  
(potenciômetro de velocidade)  

0 0 1 Referência externa 1 – ANI 1  

0 1 0 Referência externa 2 – ANI 2  

0 1 1 Referência externa 3 – ANI 3  

1 0 0 Pré-seleção 1  

1 0 1 Pré-seleção 2  

1 1 0 Pré-seleção 3   

1 1 1 Referência do módulo adaptador da 
interface periférica de dados  
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Comando da lógica específica do produto – Firmware 8.xxx 
 

A ser usado com módulos adaptadores de conversor de protocolos como, por exemplo, entrada e saída remota ou 
DeviceNet. 

Bit Função Valor Descrição Observações 

0 Parar 1 Parada do inversor usando o perfil de 
parada  

1 Partida (pulsada) 1 Partida no inversor na borda ascendente 
usando o perfil de partida  

2 Jog 1 Jog na velocidade padrão ou  
pré-selecionada  

3 Limpeza da fila de 
falhas 1 Limpeza de falha na fila  

4 Limpeza da fila de 
advertências 1 Limpeza de advertência na fila  

5 Reset de falhas 1 Reset de falhas e advertências  

7, 6 Sentido 

0 1 Avanço  

1 0 Reversão  

1 1 Não usado  

8 
Local da interface 
periférica de dados/ 
perfil remoto 

0 Remoto 
Todos os adaptadores podem 
controlar o inversor  
(controle multiplexado cheio) 

1 Local  

Apenas o módulo adaptador 
que recebeu permissão tem 
controle do inversor (inclui a 
chave seletora de painel 
frontal XIO) 

10, 9 Transferência síncrona 

0 0 Nenhum comando  

0 1 Transferência para linha  

1 0 Transferência para inversor  

1 1 Ilegal  

11 Perfil de partida 
0 Aceleração 1 (padrão) Deve ser mantida até obter a 

velocidade. 1 Aceleração 2 

12 Perfil de parada 
0 Desaceleração 1 (padrão) Deve ser mantida até a parada 

do inversor. 1 Desaceleração 2  

15 – 13 Seleção do comando de 
velocidade 

0 0 0 Nenhum comando  

0 0 1 Ref externa0  
(potenciômetro no painel frontal)  

0 1 0 Pré-seleção 1  

0 1 1 Pré-seleção 2  

1 0 0 Pré-seleção 3  

1 0 1 Ref externa1 (referência programada)  

1 1 0 Referência manual (módulo adaptador da 
interface periférica de dados local)  

1 1 1 Não usado  
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Divisão de produtos de média tensão, 135 Dundas Street, Cambridge, ON, N1R 5X1 Canadá, Tel: (1) 519.740.4100, Fax: (1) 519.623.8930, 
www.ab.com/mvb 
 
Publicação 7000-TD002C-PT-P – Fevereiro de 2011  Copyright © 2011 Rockwell Automation, Inc. Impresso no Canadá. 
Substitui a publicação 7000-TD002B-PT-P – Fevereiro de 2010 


	7000-TD002C-PT-P, Inversor de média tensão PowerFlex® 7000, Versão de firmware 8.xxx, Dados Técnicos
	Informações importantes ao usuário
	Sumário
	Capítulo 1 – Descrição funcional do PowerFlex 7000
	Introdução
	Descrição da operação
	Comando de velocidade
	Referência de velocidade
	Controle de velocidade
	Controle de fluxo
	Controle de fluxo do motor síncrono
	Controle de corrente
	Realimentação do retificador
	Realimentação do inversor
	Modelo do motor
	Proteção do motor/inversor
	Diagnóstico do semicondutor de potência
	Detecção off-line de SCRs/SGCTs com falha
	Detecção on-line de SCRs/SGCTs com falha

	Modos de operação
	Partida com motor em movimento (motor de indução)
	Partida com motor em movimento (motor síncrono)
	Opção de encoder
	Transferência síncrona
	Transferência para bypass
	Transferência para inversor

	Controle de processo PID
	Compensação de fator de potência
	Saídas analógicas
	Entradas analógicas

	Capítulo 2 – Descrições do parâmetro
	Interpretando parâmetros codificados por bits
	Parâmetros de realimentação
	Parâmetros de diagnóstico
	Parâmetros de seleção de recursos
	Parâmetros de hardware do inversor
	Parâmetros de características nominais do motor
	Parâmetros de autoajuste
	Parâmetros de modelo de motor
	Parâmetros de comando de velocidade
	Parâmetros de controle de velocidade
	Parâmetros de perfil de velocidade
	Parâmetros de controle da corrente
	Parâmetros de controle de torque
	Parâmetros de controle de fluxo
	Parâmetros de configuração do alarme
	Parâmetros dos alarmes
	Parâmetros de proteção do inversor
	Parâmetros de proteção do motor
	Parâmetros de opção Sync Xfer
	Parâmetros de opção de encoder
	Parâmetros de máscaras de controle
	Parâmetros de leitura de controle
	Parâmetros DataLink
	Parâmetros de entradas analógicas
	Parâmetros de saídas analógicas
	Parâmetros XIO
	Parâmetros de estação de medição
	Parâmetros PWM
	Parâmetros de resfriamento de líquido
	Parâmetros de gerenciador térmico
	Parâmetros de proteção térmica
	Parâmetros Heatpipe
	Parâmetros de frenagem dinâmica
	Parâmetros de compensação PF
	Parâmetros de segurança
	Parâmetros do inversor paralelo
	Parâmetros de aplicação do inversor
	Parâmetros de controle do processo
	Parâmetros de comissionamento
	Parâmetros listados por grupo
	Parâmetros listados pelo número linear
	Índice alfabético
	Índice de número linear

	Capítulo 3 – Localização de falhas
	Documentando encerramentos
	Acrônimos e abreviações usados neste manual
	MENSAGENS DE FALHA
	MENSAGENS DE ADVERTÊNCIA

	Apêndice A – Status e comando de lógica do inversor
	Palavra de status da lógica – banco de dados 8.xxx
	Comando da lógica específica do produto – Firmware 8.xxx

	Capa de tras


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


