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Servo-drives de indexação Kinetix 5100 EtherNet/IP Manual do usuário

Informações importantes para o usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais sobre a instalação, configuração e operação deste 
equipamento antes de instalar, configurar, operar ou realizar a manutenção deste produto. Os usuários são obrigados a se 
familiarizar com as instruções de instalação e fiação, além das exigências de todos os códigos, leis e normas aplicáveis.

Atividades incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção devem ser 
efetuadas por pessoas com formação adequada, de acordo com o código de prática aplicável.

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

Em nenhuma hipótese, a Rockwell Automation será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da aplicação deste 
equipamento.

Os exemplos e diagramas apresentados neste manual são apenas para fins ilustrativos. Devido às diversas especificações e 
variáveis associadas a cada instalação específica, a Rockwell Automation, Inc. não pode assumir a responsabilidade pelo uso com 
base nos exemplos e diagramas.

A Rockwell Automation, Inc. não assume responsabilidade de patente quanto ao uso de informações, circuitos, equipamentos ou 
softwares descritos neste manual.

É proibida a reprodução, parcial ou total, deste manual sem a permissão por escrito da Rockwell Automation, Inc.

Ao longo deste manual, quando necessário, usamos observações para alertá-lo sobre as considerações de segurança.

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

ADVERTÊNCIA: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que possam causar explosão em uma área 
classificada, resultando em ferimentos pessoais ou morte, prejuízos a propriedades ou perdas econômicas.

ATENÇÃO: Identifica as informações sobre práticas ou circunstâncias que podem causar ferimentos pessoais ou morte, 
prejuízos à propriedade ou perdas econômicas. O símbolo de atenção ajuda você a identificar e evitar um perigo e 
reconhecer as consequências.

IMPORTANTE Identifica informações importantes para a correta aplicação e compreensão do produto.

RISCO DE CHOQUE: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento (por exemplo, um inversor ou motor) para 
alertar as pessoas da presença de tensão perigosa.

PERIGO DE QUEIMADURA: As etiquetas podem estar sobre ou dentro do equipamento (por exemplo, um inversor ou motor) 
para alertar as pessoas que as superfícies podem atingir temperaturas perigosas.

RISCO DE ARCO ELÉTRICO:  As etiquetas podem estar no equipamento ou dentro dele, por exemplo, em um centro de controle 
de motores, para alertar as pessoas quanto a arco elétrico potencial. Arcos elétricos causam ferimentos graves ou morte. 
Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. Siga TODOS os requisitos regulatórios quanto a prática de 
trabalho seguro e em relação aos equipamentos de proteção individual (EPI).
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Prefácio

Este manual fornece instruções de instalação detalhadas para montar, fazer a 
fiação e localizar falhas em seu inversor Kinetix® 5100; além da integração do 
sistema para sua combinação inversor/motor com um controlador Logix.

Este manual foi desenvolvido para engenheiros ou técnicos diretamente 
envolvidos na instalação e fiação do inversor Kinetix 5100, bem como 
programadores diretamente envolvidos na operação, na manutenção de 
campo e na integração do inversor Kinetix 5100.

Se você não tiver uma compreensão básica do inversor Kinetix 5100, contate 
seu representante de vendas Rockwell Automation local para obter 
informações sobre cursos de treinamento disponíveis.

Resumo das alterações Esta publicação contém as seguintes informações novas ou atualizadas. 
Esta lista inclui somente atualizações relevantes e não se destina a refletir 
todas as alterações. As versões traduzidas nem sempre estão disponíveis para 
cada revisão.

Tópico Página
Adicionado suporte para atuadores lineares, motores lineares e motores de indução. Em todo o manual
Orientação atualizada para código de falha de download e planilhas eletrônicas 
de parâmetros. Em todo o manual

A seção de Configurações típicas de controle foi atualizada. 20
Tabela 34 atualizada — Sinais de realimentação por tipo de dispositivo. 69
Atualização das informações do cabo para incluir atuadores lineares, motores lineares e 
motores de indução. 9287…95

Foi adicionado um procedimento para Motor Analyzer — Motores rotativos e lineares. 144
Foi adicionado um procedimento para Motor Analyzer dinâmico — Motores de indução. 145
Adicionado um procedimento para Motor Analyzer estático — Motores de indução. 146
Adicionado um procedimento para Motor Analyzer de estimativa de inércia — 
Motores de indução. 147

A seção Configuração da relação da engrenagem eletrônica (E-Gear) foi atualizada. 170
Capítulo 9 atualizado, ajuste. 202
Adicionada a seção Selecionar modo de operação e controle de direção. 236
Seção de Controle de posição atualizada. 238
A seção Modo de velocidade foi atualizada. 249
A seção Modo de torque foi atualizada. 255
Adicionada uma seção de Filtro para combinar os tipos de filtro numa seção. 259
A seção sobre Modos duplos e múltiplos foi atualizada. 272
A seção de Monitoração e saídas analógicas foi atualizada. 286
A seção Operação detalhada no modo PR foi atualizada. 290
Atualização da seção Posição inicial. 301
Adicionadas informações à seção Comandos de operação aritmética. 343
A seção Processo de execução de PR foi atualizada. 362
Adicionados Kinetix 5100 Exemplos de fiação do servo-drive e do atuador linear. 476
Atualizado o Apêndice C Use as instruções add-on. 495
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Prefácio          
Convenções Estas convenções são usadas neste manual:
• Listas com marcadores como esta fornecem informações, não etapas de 

procedimento.
• Listas numeradas fornecem etapas sequenciais ou informações 

hierárquicas.
• Os parâmetros são mostrados neste formato: ID185 (P2.000).

Acessar códigos de falha e 
lista de parâmetros

Recursos adicionais Estes documentos contêm informações adicionais em relação a produtos relacionados da 
Rockwell Automation.

Este manual está vinculado aos® Dados de referência dos códigos 
de falha do servo-drive, Kinetix 5100, publicação 2198-RD001, 
para códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do 
servo-drive Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. 
Faça o download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso 
off-line.

Recurso Descrição
Kinetix 5100 Servo Drive Fault Codes Reference Data, publicação 2198-RD001 Fornece os códigos de falha para servo-drives Kinetix 5100.
Kinetix 5100 Servo Drive Parameters Reference Data, publicação 2198-RD002 Fornece os parâmetros para servo-drives Kinetix 5100.
Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, publicação KNX-TD001 Especificações de produto para servo-motores Kinetix TLP, TL, TLY, MPL, MPM, MPF e MPS.

Kinetix Linear Motion Specifications Technical Data, publicação KNX-TD002 Especificações de produto para os atuadores lineares Kinetix MPAS, MPMA, MPAR e MPAI, 
atuadores lineares Kinetix LDAT e motores lineares Kinetix LDC e Kinetix LDL.

Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publicação KNX-TD003
Fornece especificações do produto para movimento integrado Kinetix na rede EtherNet/IP™, 
movimento integrado em interface Sercos, rede EtherNet/IP e famílias de servo-drives 
componentes.

Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, 
publicação KNX-TD004.

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

Kinetix 5100 Drive Systems Design Guide, publicação KNX-RM011
O projeto do sistema orienta a selecionar os códigos de catálogo necessários do módulo 
inversor (específico para o inversor), acessório de potência, kit de conectores de 
realimentação e cabo do motor, para o seu sistema de acionamento Kinetix 5100.

Ultra3000 to Kinetix 5100 Servo Drive Migration Guide, publicação 2198-
-RM003

Fornece informações sobre como migrar do inversor Ultra™3000 para o servo-drive 
Kinetix 5100.

Kinetix 300 to Kinetix 5100 Servo Drive Migration Guide, 
publicação 2198-RM004

Fornece informações sobre como migrar do inversor Kinetix 300 para o servo-drive 
Kinetix 5100.

Instruções de instalação do filtro de linha Kinetix 5100 CA, 
publicação 2198-IN017 Fornece informações sobre como instalar e conectar os filtros de linha CA do Kinetix 5100.

Kinetix 5100 Auxiliary Feedback Connector Kit Installation Instructions, 
publicação 2198-IN018

Fornece informações sobre como engatar o kit de conectores auxiliares de realimentação 
do Kinetix 5100 ao cabo par trançado blindado fornecido pelo cliente.

Instruções de instalação do kit de conectores de realimentação Kinetix 5100, 
publicação 2198-IN019

Fornece informações sobre como engatar o kit de conectores de realimentação Kinetix 5100 
aos cabos de realimentação do motor com terminal flutuante Kinetix 2090.

Instruções de instalação do bloco de expansão do terminal de E/S 
do Kinetix 5100, 2198-IN020

Fornece informações sobre como instalar e conectar o bloco de terminais de expansão de 
E/S Kinetix 5100.

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

Fornece informações sobre como instalar e conectar shunts passivos 
2198-R004 e 2198-R031 para uso com servo-drives Kinetix 5100.

Kinetix 300 Shunt Resistor Installation Instructions, publicação 2097-IN002 Fornece informações sobre como instalar e conectar os resistores de dissipação 2097-R6 e 
2097-R7 para uso com servo-drives Kinetix 5100.

Feedback Battery Box Installation Instructions, publicação 2198-IN022 Fornece informações sobre como instalar ou substituir uma caixa de bateria, instalar uma 
bateria e preparar um cabo de realimentação para a instalação de uma caixa de bateria.

Instruções de instalação dos kits de vedação de eixo para motores Kinetix 
TLP, publicação 2090-IN044

Fornece informações sobre como remover e substituir vedações de eixo em motores Kinetix 
TLP.

Cabos de força e realimentação Série 2090 Kinetix TLP, publicação 2090-
-IN046 Fornece informações sobre como construir cabos para servo-motores Kinetix TLP.
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Construa seus próprios cabos do motor Kinetix TLP instruções para 
instalação publicação 2090-IN048

Fornece informações sobre como engatar kits de conectores Kinetix 2090 a cabos em 
massa e construir seus próprios cabos de alimentação e realimentação do motor 
Kinetix TLP.

Kinetix TLP Multi-purpose Servo Motors Installation Instructions, publicação 
TLP-IN001 Fornece informações sobre como instalar o servo-motor multiuso Kinetix TLP.

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

Fornece informações, exemplos e técnicas projetadas para minimizar as falhas de sistema 
causadas por ruído elétrico.

Servo Drive Installation Best Practices Application Technique, publicação 
MOTION-AT004

Exemplos de melhores práticas para ajudar a reduzir o número de possíveis fontes de ruído 
ou interferência eletromagnética (EMI) em seu sistema e para garantir que os componentes 
sensíveis ao ruído não sejam afetados pelo ruído restante.

Guia de seleção Controle de movimento Kinetix, publicação KNX-SG001
Características gerais dos servo-drives Kinetix, motores, atuadores e acessórios de 
movimento projetados para ajudar a tomar decisões iniciais para os produtos de controle 
de movimento mais adequados aos requisitos do seu sistema.

MicroLogix 1100 Programmable Controllers User manual do usuário, 
publicação 1763-UM001

Fornece informações sobre como instalar, conectar e localizar falhas nos controladores 
programáveis MicroLogix™.

MicroLogix 1200 Programmable Controllers User Manual, 
publicação 1762-UM001
MicroLogix 1400 Programmable Controllers User Manual, 
publicação 1766-UM001
Manual do usuário dos controladores programáveis Micro810, publicação 
2080-UM001

Fornece informações sobre como instalar, conectar e localizar falhas nos controladores 
programáveis Micro800™.

Manual do usuário dos controladores programáveis Micro820, publicação 
2080-UM005
Manual do usuário dos controladores programáveis Micro830, Micro850 e 
Micro870, publicação, 2080-UM002
Manual do usuário Controladores GuardLogix 5570, publicação 1756-UM022 Fornece informações sobre como instalar, configurar, programar e usar os controladores 

ControlLogix® e GuardLogix® em projetos do Studio 5000 Logix Designer.GuardLogix 5580 Controllers User Manual, publicação 1756-UM543
Manual do usuário Controladores Compact GuardLogix 5370, publicação 
1769-UM022 Traz informações sobre como instalar, configurar, programar e usar os controladores 

CompactLogix™ e Compact GuardLogix.Manual do usuário Controladores CompactLogix 5380 e Compact GuardLogix, 
publicação 5069-UM001
GuardLogix 5570 and Compact GuardLogix 5370 Controller Systems Safety 
Reference Manual, publicação 1756-RM099 Traz informações sobre como atingir e manter os requisitos de aplicação de segurança de 

Nível de integridade de segurança (SIL) e de Nível de desempenho (PL) para os controladores 
GuardLogix e Compact GuardLogix.Manual de referência de segurança Sistemas dos controladores 

GuardLogix 5580 e CompactGuardLogix 5380, publicação 1756-RM012

ControlFLASH Firmware Upgrade Kit User Manual, publicação 1756-UM105 Traz informações sobre como atualizar o firmware do inversor de frequência usando o 
software ControlFLASH™.

Site de seleção de produtos da Rockwell Automation
http://www.rockwellautomation.com/global/support/selection.page

Ferramentas de seleção do produto e configuração do sistema on-line, incluindo diagramas 
AutoCAD (DXF).

Site da ferramenta de seleção e dimensionamento do sistema Motion 
Analyzer 
https://motionanalyzer.rockwellautomation.com/

Uma abrangente ferramenta de dimensionamento da aplicação de movimento usada para 
análise, otimização, seleção e validação de seu sistema de controle de posicionamento 
Kinetix.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, ENET-UM006 Descreve como configurar e usar os dispositivos EtherNet/IP para se comunicar com a rede 
EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, ENET-RM002 Descreve conceitos básicos de Ethernet, componentes de infraestrutura e recursos de 
infraestrutura.

Orientações de segurança para aplicação, instalação e manutenção de 
controle de estado sólido, publicação SGI-1.1

Criado para harmonização com a publicação dos Padrões 
NEMA nº ICS 1.1-1987 e fornece orientações gerais para a aplicação, instalação e manutenção 
de controle de estado sólido na forma de dispositivos individuais ou conjuntos de pacotes 
incorporando componentes de estado sólido.

Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 
1770-4.1

Fornece as orientações gerais para a instalação de um sistema industrial da Rockwell 
Automation.

Site de certificações de produto, rok.auto/certifications. Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Recurso Descrição
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Capítulo 1

Início

Use este capítulo para familiarizar-se com o sistema de acionamento 
Kinetix® 5100 e obter uma visão geral das configurações de instalação.

Sobre o Kinetix 5100 
sistema de acionamento

Os servo-drives de indexação EtherNet/IP™ Kinetix 5100 foram projetados 
para fornecer uma solução de acionamento única para aplicações com 
especificações de potência de saída entre 0,4 e 15 kW (2,6 a 78 Arms).

Tópico Página
Sobre o Kinetix 5100 sistema de acionamento 13
Configurações típicas de hardware 15
Configurações do auxiliar de realimentação e do motor 16
Configurações de comunicação típicas 17
Configurações de controle típicas 20
Explicação do código de catálogo 25
Conformidade de agência 26

Tabela 1 - Visão geral do sistema de acionamento Kinetix 5100

Kinetix 5100 Componentes 
do sistema Cód. de catálogo Descrição

Servo-drive Kinetix 5100 2198-Exxxx-ERS Os drives de indexação EtherNet/IP Kinetix 5100 com Safe Torque-Off (STO) estão disponíveis com tensões de 
entrada de 120 V monofásica, 200 a 230 V monofásica, 230 V trifásica e 480 V trifásica (nom).

Borne para o conector 
de E/S 2198-TBIO Borne com 50 pinos. Une-se ao conector de E/S para as conexões de interface de controle.

Kit de conectores de 
realimentação do motor 2198-K51CK-D15M Kit de conector de realimentação do motor com plugue de conector de 15 pinos para servo-motores compatíveis. 

O kit apresenta backup de bateria para encoders multivoltas Kinetix TLP, TL e TLY.
Kit de conector de 
realimentação auxiliar 2198-AUXKIT Kit de conector de realimentação auxiliar para conexões de realimentação mestre e realimentação de carga ao 

conector AUX.

Caixa da bateria de 
realimentação 2198-KTBT

A caixa da bateria de realimentação é usada em aplicações em que os dados de posição do motor Kinetix TLP 
devem ser mantidos no caso de perda de potência. A caixa da bateria está inclusa com cabos Kinetix 2090 para 
motores Kinetix TLP, e também está disponível como este kit de substituição.

Plataformas do controlador 
Logix PAC®

Cód. cat. 5069 e 1769
Comunicação em redes EtherNet/IP com controladores CompactLogix™ 5370 e CompactLogix 5380 com porta 
dupla incorporada. Controladores CompactLogix 5480 para os benefícios de controle Logix na computação 
baseada em Windows®.

Módulo 1756-EN2T, 
1756-EN2TR e 1756-EN3TR

Módulos de comunicação em redes EtherNet/IP para uso com os controladores ControlLogix® 5570 e 
ControlLogix 5580.

Plataformas de 
microcontrolador

Os controladores MicroLogix™ 1400 fornecem portas de comunicação, uma porta de comunicação RS-232/485 de combinação isolada, uma 
porta Ethernet e uma porta de comunicação RS-232 não isolada. 
Os controladores Micro800™ com entradas/saídas integradas podem acomodar de dois a cinco módulos de plug-in e até quatro módulos de 
expansão de E/S.

Software de configuração

Ambiente Studio 5000® A aplicação Studio 5000 Logix Designer® (versão 30 ou posterior) é usada para programar, comissionar e manter 
os controladores Logix 5000™.

Software Connected 
Components Workbench

O software de projeto e configuração (CCW) Connected Components Workbench™, versão 10.0 ou posterior, 
oferece suporte para programação, configuração do controlador Micro800 e integração com o editor de IHM.

Software KNX5100C O software KNX5100C, versão 1.001 ou posterior, fornece configuração e ajuste dos drives Kinetix 5100 através da 
conexão do cabo mini‐USB.

Software RSLogix 500® O software RSLogix 500 é usado para programar controladores MicroLogix 1100 e 1400.
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Servo-motores rotativos
Kinetix TLP Os motores rotativos compatíveis incluem os servo-motores Kinetix TLP (classe 200 V e 400 V).
Kinetix MP Os motores rotativos compatíveis incluem os servo-motores Kinetix MPL, MPM, MPF e MPS (classe 200 V e 400 V).
Kinetix TL e TLY Os motores rotativos compatíveis incluem os servo-motores Kinetix TL e TLY (classe 200 V).

Atuadores lineares Kinetix MP e LDAT Os atuadores lineares compatíveis incluem etapas lineares classe 200 V e 400 V Kinetix MPAS e MPMA, atuadores 
lineares Kinetix MPAR e MPAI e atuadores lineares LDAT-Series.

Motores lineares Kinetix LDC e LDL Os motores compatíveis incluem motores lineares Kinetix LDC com núcleo de ferro e Kinetix LDL sem ferro.
Motores de indução N/D Suporte para motores de indução com controle de malha fechada.

Cabos

2090-CTFB-MxDx-xxxxx Cabos de realimentação do motor Kinetix 2090 para motores Kinetix TLP.
2090-CTPx-MxDx-xxxxx Cabos de freio/alimentação do motor Kinetix 2090 para motores Kinetix TLP.
2090-CFBM6Dx-CxAAxx Cabos de realimentação do motor para servo-motores Kinetix TLY.
2090-CPxM6DF-16AAxx Cabos de freio/alimentação do motor para servo-motores Kinetix TLY.
2090-DANFCT-Sxx Cabos de realimentação do motor para servo-motores Kinetix TL.
2090-DANPT-16Sxx Cabos de alimentação do motor para servo-motores Kinetix TL.
2090-DANBT-18Sxx Cabos de freio do motor para servo-motores Kinetix TL.
2090-CFBM7DF-CEAxxx Cabos de realimentação do motor para servo-motores Kinetix MP com encoders Hiperface.
2090-CPxM7DF-xxAxxx Cabos de freio/alimentação do motor para servo-motores Kinetix MP.
2090-XXNFMF-Sxx 
2090-CFBM7DF-CDAFxx 

Cabos de realimentação padrão e contínuo flexível que incluem condutores adicionais para uso com encoders 
incrementais.

1585J-M8CBJM-x
1585J-M8UBJM-x 

Os cabos Ethernet estão disponíveis em comprimentos padrões. A blindagem do cabo é necessária para atender 
as especificações EMC.

2198-USBC Cabo de interface com conector mini-USB para configuração do software KNX5100C.
2198-USBF Filtrar por porta mini-USB para reduzir a vulnerabilidade a ruído elétrico.

Filtros de linha CA 2198-DBxxx-F
2198-DBRxxx-F

Os filtros de linha CA trifásicos cód. cat. 2198 são necessários para atender ao CE e estão disponíveis para uso 
em todos os sistemas de acionamento Kinetix 5100.

Fonte de alimentação CC 
de 24 V 1606-XLxxx Fonte de alimentação cód. cat. 1606 24 Vcc para entrada/saída digital, Safe Torque-Off (STO), circuito e controle 

de frenagem do motor.

Resistores externos 
de dissipação

2097-R6 e 2097-R7 Resistores de shunt passivo externos cód. cat. 2097 e 2198 estão disponíveis quando a capacidade de shunt 
interna do drive é excedida.2198-R004, 2198-R031

Tabela 1 - Visão geral do sistema de acionamento Kinetix 5100 (Continuação)

Kinetix 5100 Componentes 
do sistema Cód. de catálogo Descrição
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Configurações típicas 
de hardware

Sistemas de acionamento Kinetix 5100 típicos incluem configurações 
autônomas monofásica e trifásica.

Neste exemplo, a alimentação de entrada trifásica é aplicada ao drive 
Kinetix 5100.

Figura 1 - Drive autônomo Kinetix 5100 com alimentação de entrada trifásica
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Placa de aterramento para 
conexão de aterramento da 

alimentação do motor
Cabo de realimentação do 
motor Kinetix 2090

Servo-motor Kinetix TLP

Proteção 
do circuito
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Capítulo 1          Início
Configurações do auxiliar 
de realimentação e 
do motor

As conexões de realimentação do motor são feitas no conector de 
realimentação do motor (MFB) de 15 pinos. As conexões do auxiliar de 
realimentação são feitas usando o conector de realimentação auxiliar (AUX). 
Estes exemplos ilustram como você pode usar os kits de conectores cód. cat. 
2198 para fazer estas conexões. Para ver as conexões de alimentação e 
frenagem do motor, consulte o Capítulo 4, na página 93.

Figura 2 - Exemplo de configuração de realimentação
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CAT. NO. LDC-M075500
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www.ab.com
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CAT. NO. LDC-M075500

SERIAL NO. XXXX X XXXX

SERIES A

www.ab.com

MADE IN USA

Kit de conectores de realimentação auxiliares 2198-AUXKIT
Aceita realimentação do encoder incremental (TTL) AqB Digital.
Usos de aplicação:
• Realimentação de carga (modo PT, malha dupla)
• Realimentação mestre (Modo PR, usado como fonte de 

comando E-CAM)

Conector do auxiliar de 
realimentação (AUX) de 10 pinos

Conector de realimentação 
do motor (MFB) de 15 pinos

Kit de conectores de realimentação do motor 2198-K51CK-D15M
Aceita vários tipos de realimentação de encoder e oferece backup da bateria para dados 
de posição multivoltas:
• Encoders absolutos de alta resolução multivoltas e de volta única de Hiperface

– Servo-motores Kinetix MPL-A/Bxxx-S/M, MPM-A/Bxxx-S/M, MPF-A/Bxxx-S/M, MPS-A/Bxxx-S/M
– Servo-motores Kinetix MPL-A/Bxxx-E/V

• Encoder serial de alta resolução Nikon (24 bits)
– Servo-motores Kinetix TLP-Axxx-xxx-D

• Encoder serial de alta resolução Tamagawa (17 bits)
– Servo-motores Kinetix TL-AxxxP-B
– Servo-motores Kinetix TLY-AxxxP-B

Servo-drive Kinetix 5100 
(vista do drive 2198-E2055-ERS)

2090-CFBM7Dx e 2090-CPxM7DF
Realimentação do motor e cabos de alimentação

Motores e atuadores Kinetix MP 
(vista do motor MPL-Bxxxx)

2090-CTFB-MxDD e 2090-CTPx-MxDF
Realimentação do motor 
e cabos de alimentação

2090-CFBM6Dx e 2090-CPxM6DF
Realimentação do motor e cabos de alimentação

Motores Kinetix TLP 
(vista do motor TLP-A100)

Motores Kinetix TL/TLY
(Motor TLY-A110 exibido)

Cabo de realimentação 2090-CTFB-MxDD
Oferece backup de bateria para dados de posição 

multivolta:
• Encoder serial de alta resolução Nikon (24 bits)

– Servo-motores Kinetix TLP-A/Bxxx-xxx-D

Bateria
Caixa

• Encoders AqB digital (TTL) com UVW (incremental)
– Motores rotativos MPL-A/B15xxx-H, MPL-A/B2xxx-H, 

MPL-A/B3xxx-H, MPL-A/B4xxx-H, MPL-A/B45xxx-H
– Servo-motores Kinetix TLY-Axxx-H

Atuadores lineares LDAT-Sxxxxxx-xBx

Estágios lineares Kinetix MPAS
(Etapa linear do parafuso de esferas MPAS-B9xxx exibida)

Cilindros elétricos de serviços pesados Kinetix MPAI
(Cilindro elétrico de serviço pesado MPAI-B3xxxx exibido)

Motores rotativos por indutância
• Malha fechada
• Realimentação do encoder incremental

Motores lineares LDC-Series
(Motor linear LDC-Cxxxxxxx exibido)

Motores lineares LDL-Series
(Motor linear LDL-xxxxxxxx exibido)
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Capítulo 1          Início
Configurações de 
comunicação típicas

Os Kinetix 5100 drives suportam topologias Ethernet lineares, de anel e de 
estrela, usando os controladores ControlLogix, CompactLogix, MicroLogix 
e Micro800 

Estes exemplos apresentam os controladores de automação programáveis 
CompactLogix 5370 (código de catálogo 1769-LxxER, por exemplo) com suporte 
para drives Kinetix 5100 por meio de conexão EtherNet/IP Classe 1 usando um 
Add-On Profile (AOP) e Instruções Add-On ou Mensagens explícitas (com 
mensagens EtherNet/IP Classe 3) na rede EtherNet/IP. Outros controladores 
Allen-Bradley® também são compatíveis com os servo-drives Kinetix 5100.

Consulte Dados técnicos de especificações de controladores CompactLogix, 
publicação 1769-TD005, para obter mais informações sobre os controladores 
CompactLogix 5370 L1, L2 e L3.

Topologia linear

Neste exemplo, todos os dispositivo estão conectados na topologia a linear. 
Os inversores de frequência Kinetix 5100 incluem conectividade de duas 
portas, porém se qualquer dispositivo for desconectado, todos os dispositivos 
nos circuitos seguintes a ele perdem a comunicação. Os dispositivos sem duas 
portas devem incluir o módulo 1783-ETAP ou estar conectados no fim da linha. 

Figura 3 - Kinetix 5100 Instalação da comunicação linear
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Link 1 
Activity/
Status

Link 2 
Activity/
Status

Controlador CompactLogix 5370

Aplicação Studio 5000 Logix Designer

 1585J-M8CBJM-x
Cabo Ethernet (blindado)

Rede de programação do controlador CompactLogix (conexão USB exibida)

Cabo Ethernet para 
conexões de drive a drive 
1585J-M8CBJM-OM3 0,3 m (1 ft).

Kinetix 5100 Sistema de servo-drive 
(vista dos drives 2198-E1004-ERS)

Adaptador EtherNet/IP 
1734-AENTR POINT I/O™

Terminal de exibição 
PanelView™ 5310
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Capítulo 1          Início
Topologia de anel

Neste exemplo, os dispositivos estão conectados usando a topologia de anel. 
Se apenas um dispositivo no anel for desconectado, os demais continuarão a se 
comunicar. Para a topologia de anel funcionar corretamente, é necessário um 
supervisor de anel de nível de dispositivo (DLR) (por exemplo, o dispositivo 
cód. cat. 1783 ETAP). DLR é um padrão ODVA. Para mais informações, 
consulte EtherNet/IP Embedded Switch Technology Application Guide, 
publicação ENET-AP005.

Os dispositivos sem duas portas, por exemplo o terminal da tela, precisam de 
um módulo 1783-ETAP para concluir o anel de rede.

Figura 4 - Kinetix 5100 Instalação da comunicação em anel
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Activity/
Status

Terminal de exibição 
PanelView™ 5310

Controlador CompactLogix 5370 
(a porta dupla é usada — 
supervisor de anel)

Aplicação Studio 5000 
Logix Designer

Cabo Ethernet (blindado) 
1585J-M8CBJM-x 

Cabo Ethernet para conexões 
de drive a drive 
1585J-M8CBJM-OM3 0,3 m (1 ft).

Kinetix 5100 Servo-drives 
(vista dos drives 2198-E1004-ERS)

Adaptador EtherNet/IP 
1734-AENTR POINT I/O™

Rede de programação do controlador CompactLogix (conexão USB exibida)
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Capítulo 1          Início
Topologia de estrela

Neste exemplo, os dispositivos estão conectados usando a topologia de estrela. 
Cada dispositivo é conectado diretamente com um switch Stratix® 5700.

Os drives Kinetix 5100 têm duas portas, portanto a topologia linear é mantida 
da porta do switch para o drive, mas cada um deles usa uma porta única no 
switch Ethernet. A perda de um dispositivo não afeta a operação dos demais.

Figura 5 - Kinetix 5100 Instalação da comunicação em estrela
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Rede de programação do controlador CompactLogix (conexão USB exibida)

 Switch Stratix 5700 
1783-BMS (1)

Controlador CompactLogix 5370
Aplicação Studio 5000 Logix Designer

Terminal de exibição 
PanelView™ 5310

Kinetix 5100 Servo-drives (vista dos drives 2198-E1004-ERS)

Adaptador EtherNet/IP 
1734-AENTR POINT I/O™

(1) Embora um switch com PTP seja mostrada neste exemplo, o drive Kinetix 5100 não requer um switch com essa função.
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Capítulo 1          Início
Configurações de 
controle típicas

Você pode configurar os servo-drives Kinetix 5100 usando vários métodos para 
controle de rede.

Todas as configurações do drive Kinetix 5100 exigem o uso do software 
KNX5100c. Este software é necessário para configurar o seguinte:

• Direção do motor (rotação) e conversão de escala da unidade
• Seleção de motor e realimentação (incluindo tipos de malha)
• E/S digital
• Ajuste
• Perfis E-CAM
• Configuração PR
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Capítulo 1          Início
Logix habilitado usando uma conexão EtherNet/IP Classe 1

Você pode usar o drive Kinetix 5100 com um controlador Logix 5000™ e o 
software Studio 5000 para fornecer uma experiência de programação 
simplificada usando uma conexão Ethernet/IP (AOP) Classe 1 e Instruções 
Add-On suportadas para programar e controlar o drive. Nesta arquitetura, 
o drive é configurado usando o software KNX5100C com uma conexão USB. 
É importante observar que esta implementação parece um movimento 
integrado na Ethernet/IP (CIP). Esta conexão NÃO é um CIP Motion™, 
mas fornece controle simples para aplicações de movimento pequeno. 
Mais informações sobre o AOP podem ser encontradas no Capítulo 8 e a 
biblioteca de Instruções Add-On pode ser encontrada no Apêndice C.

Figura 6 - Sistema de acionamento Kinetix 5100 com controlador PAC e controle de rede 
EtherNet/IP

IMPORTANTE O drive Kinetix 5100 não suporta movimento PTP ou movimento 
integrado na EtherNet/IP (CIP). O drive Kinetix 5100 é um dispositivo 
EtherNet/IP Classe 1 e usa um intervalo do pacote requisitado (RPI) para 
trocar dados entre o PAC e o drive.

IMPORTANTE As conexões EtherNet/IP Classe 1 e Classe 3 não suportam motores de 
indução e motores lineares.
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PanelView™ 5310

Studio 5000
Aplicação Logix Designer

Controladores opcionais

Controladores ControlLogix 5570 ou 
Controladores de segurança 
GuardLogix® 5570
Controladores ControlLogix 5580 ou 
Controladores de segurança 
GuardLogix 5580

Controladores CompactLogix 5370 ou Controladores de 
segurança Compact GuardLogix 5370
Controladores CompactLogix 5380 ou 5480 ou 
Controladores de segurança Compact GuardLogix 5380

Cabo Ethernet 1585J-M8CBJM-x (blindado) ou 
1585J-M8UBJM-x (blindado altamente flexível).

Qualquer controlador Logix 5000

1783-US05T
Switch Stratix 2000

Servo-drives Kinetix 5100 (vista dos drives 2198-E1020-ERS)

Rede EtherNet/IP

2198-USBC
Cabo de interface Mini-USB

(com filtro 2198-USBF)

Software de configuração do 
drive KNX5100C
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Capítulo 1          Início
Micro800 usando uma conexão EtherNet/IP Classe 3

Você pode usar o drive Kinetix 5100 com um controlador Micro800 e o 
software Connected Components Workbench para fornecer uma experiência 
de programação simplificada usando mensagens explícitas de Classe 3 entre o 
drive e o controlador. O software Connected Components Workbench é usado 
para programar o controlador e usa um bloco de funções definido pelo usuário 
(UDFB) para transmitir dados (comando e status) entre o controlador e o drive. 
Nesta arquitetura, o drive é configurado usando o software KNX5100C com 
uma conexão USB. Exemplos que usam mensagens explícitas estão 
disponíveis no site do código de exemplo.

Em https://www.rockwellautomation.com/, acesse a guia Support e clique em 
Sample Code Library. Use uma pesquisa por palavra-chave: Kinetix 5100.

Figura 7 - Sistema de acionamento Kinetix 5100 com controlador CLP e controle de mensagem 
explícita EtherNet/IP Classe 3

IMPORTANTE As conexões EtherNet/IP Classe 1 e Classe 3 não suportam motores de 
indução e motores lineares.
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configuração e ajuste de drives Kinetix 5100 

Cabo de interface Mini-USB 2198-USBC 
(com filtro 2198-USBF)
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Capítulo 1          Início
Controle de saída de trem de pulso com bloco de funções de 
movimento definido pelo usuário

O drive Kinetix 5100 pode ser usado com um controlador Micro800 e o 
software Connected Components Workbench (CCW) para fornecer uma 
experiência de programação simplificada usando a fiação de saída do trem de 
pulso (PTO) entre o drive e o controlador. O software Connected Components 
Workbench é usado para programar o controlador e usa a biblioteca de 
movimento CCW e um bloco de funções definido pelo usuário (UDFB) para 
controlar o drive. Nesta arquitetura, o drive é configurado usando o software 
KNX5100C com uma conexão USB. Há um canal opcional de realimentação 
PTO (AQB) que pode ser usado para fornecer realimentação a partir deste 
drive. Há também uma entrada digital usada para habilitar o drive (servo 
ligado) e uma saída digital usada para o sinal Ready. Exemplos que usam 
mensagens explícitas estão disponíveis no site do código de exemplo.

Em https://www.rockwellautomation.com/, acesse a guia Support e clique em 
Sample Code Library. Use uma pesquisa por palavra-chave: Kinetix 5100.
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Capítulo 1          Início
Figura 8 - Sistema de acionamento Kinetix 5100 com controlador CLP e controle de E/S digital, 
analógica ou PTO
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Capítulo 1          Início
Explicação do código 
de catálogo

Kinetix 5100 Os códigos de catálogos do drive e suas descrições estão listados 
nestas tabelas. 

Tabela 2 - Servo-drives de indexação Kinetix 5100 EtherNet/IP

Cód. de catálogo Tensão de entrada Potência de saída contínua(1) 
kW

Corrente de saída contínua
A (rms)

Corrente de saída de pico
A (rms)

2198-E1004-ERS

95 a 132 Vrms, monofásico
170 a 253 Vrms, monofásico
170 a 253 Vrms trifásico

0,20
0,40
0,40

2,6 6.5

2198-E1007-ERS
0,375
0,75
0,75

5,1 15,4

2198-E1015-ERS
0,75
1,50
1,50

7,9 23,7 

2198-E1020-ERS
1,00
2,00
2,00

13,4 40,6

2198-E2030-ERS

170 a 253 Vrms trifásico

3,00 17,9 55,9
2198-E2055-ERS 5,50 41,3 91,4
2198-E2075-ERS 7,50 49,0 127,5
2198-E2150-ERS 15,00 78,0 162,0
2198-E4004-ERS

342 a 528 Vrms trifásico

0,40 1,60 5,4
2198-E4007-ERS 0,75 3,19 8,0
2198-E4015-ERS 1,50 6,05 15,11
2198-E4020-ERS 2,00 7,42 20,78
2198-E4030-ERS 3,00 13,95 26,08
2198-E4055-ERS 5,50 24,80 37,65
2198-E4075-ERS 7,50 31,0 53,32
2198-E4150-ERS 15,00 41,26 70,14

(1) A potência de saída contínua é classificada na potência de saída do eixo do motor Kinetix TLP.

Tabela 3 - Acessórios do servo-drive Kinetix 5100

Cód. de catálogo Componentes do drive
2198-TBIO Borne para conexões de E/S
2097-R6, 2097-R7,
2198-R004 e 2198-R031

Resistores de shunt passivo externos para usar quando a capacidade de shunt 
adicional for necessária.

2198-DBxxx-F
2198-DBRxxx-F Filtros de linha CA (necessários para atender à CE)

2198-K51CK-D15M Kit de conectores de realimentação do motor
2198-AUXKIT Kit de conector de realimentação auxiliar
2198-KTBT Kit de substituição da caixa de bateria de realimentação 

2198-USBC Cabo de interface com conector mini-USB para configuração do software 
KNX5100C.

2198-USBF Filtrar por porta mini-USB para reduzir a vulnerabilidade a ruído elétrico.
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Capítulo 1          Início
Conformidade de agência Se este produto estiver instalado dentro da União Europeia e tiver a etiqueta 
CE, as seguintes regulações se aplicam.

Para mais informações sobre a redução de ruído elétrico, consulte o Manual de 
referência de design do sistema para controle de ruído elétrico, publicação 
GMC-RM001.

Para estar em conformidade com o IEC 61800-3 (categoria C3) e IEC 61800-5-2, 
esses requisitos se aplicam:

• Instale um filtro de linha CA (código de catálogo 2198-Dxxx-F) o mais 
próximo possível do drive.

• Prenda os parafusos de aterramento dos módulos do drive e do filtro de 
linha usando uma cinta de aterramento trançada como exibido na 
Figura 52 na página 84.

• Use os cabos de alimentação do motor do Kinetix 2090 ou os kits de 
conector e conecte as blindagens do cabo ao subpainel com os grampos 
fornecidos.

• Use os cabos de realimentação do motor do Kinetix 2090 ou os kits de 
conector e conecte corretamente a blindagem do cabo de realimentação. 

• Cabos de inversor-a-motor não devem exceder 50 m (164 pés), 
dependendo do tipo de realimentação e alimentação de entrada CA. 
Consulte o Comprimento máximo do cabo na página 94 para ver as 
especificações.

• Instale o sistema Kinetix 5100 dentro de um gabinete. Faça a fiação da 
alimentação de entrada em um eletroduto (aterrado ao gabinete) fora do 
gabinete. Separe os cabos de alimentação e os de sinal.

• Separe os cabos de alimentação e os de sinal. Separe a cablagem da 
alimentação de entrada e os cabos de alimentação do motor da fiação de 
controle e dos cabos de realimentação do motor. Use cabo blindado para 
a cablagem de alimentação e uma terminação de grampo 360° aterrada.

Consulte o Apêndice A, na página 463 para diagramas de interconexão, 
incluindo a fiação de alimentação de entrada e diagramas de interconexão 
motor/drive.

ATENÇÃO: O drive e o filtro de linha devem estar aterrados. A falha em fazer 
isso faz com que o filtro não seja eficiente e pode causar danos ao filtro. 
Para exemplos de aterramento, consulte Aterrar o sistema de acionamento 
na página 83.
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Capítulo 2

Planejamento e instalação do sistema de 
acionamento Kinetix 5100

Este capítulo descreve diretrizes de instalação de sistema usadas em 
preparação para a montagem dos componentes do inversor de frequência 
Kinetix® 5100.

Orientações sobre o projeto 
de sistema

Use as informações nesta seção quando projetar seu gabinete e planejar a 
montagem dos componentes de seu sistema no painel.

Para uma seleção de produtos on-line e ferramentas de configuração de 
sistema, incluindo desenhos AutoCAD (DXF) do produto, consulte
http://www.rockwellautomation.com/global/support/selection.page.

Requisitos de montagem do sistema
• Para estar em conformidade com as especificações UL e CE, o sistema de 

acionamento Kinetix 5100 deve ser montado em um gabinete condutivo 
aterrado oferecendo proteção conforme definido pela norma IEC 60529 
para IP20, de modo que não sejam acessíveis a um operador ou pessoa 
não capacitada.

• Para manter a classificação de nível de segurança do sistema de 
acionamento Kinetix 5100, este gabinete deve ser adequado para as 
condições ambientais do local industrial e oferecer uma classe de 
proteção de IP54 ou superior.

• O painel que for instalado dentro do gabinete para montagem dos 
componentes do seu sistema deve estar sobre uma superfície plana, 
rígida e vertical que não seja exposta a choque, vibração, umidade, névoa 
de óleo, poeira ou vapores corrosivos, de acordo com o grau de poluição 2 
(EN 61800-5-1), pois o produto está classificado para a classe de proteção 
IP20 (EN 60529).

Tópico Página
Orientações sobre o projeto de sistema 27
Redução de ruído elétrico 35
Montagem do inversor de frequência Kinetix 5100 42

ATENÇÃO: Planeje a instalação do sistema para que você possa cortar, 
perfurar, fazer derivação e soldar com o sistema removido do gabinete. 
Como o sistema é do tipo de construção aberta, seja cauteloso para evitar 
que detritos de metal caiam dentro dele. Os detritos de metal ou outros 
materiais estranhos podem alojar-se no circuito e causar danos 
aos componentes.
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• Dimensione o gabinete do inversor de forma que não exceda a 
classificação de temperatura ambiente máxima. Considere as 
especificações de dissipação de calor para todos os componentes 
do inversor.

• Use as técnicas de acoplamento de alta frequência (HF) para conectar o 
gabinete, a carcaça da máquina e o gabinete do motor, bem como 
fornecer um caminho de retorno de baixa impedância para energia de 
alta frequência (HF) e reduzir o ruído elétrico.

Prenda os parafusos de aterramento dos módulos do inversor de 
frequência Kinetix 5100 e do filtro de linha usando uma cinta de 
aterramento trançada como exibido na Figura 52 na página 84.

Consulte o Manual de referência de projeto de sistema para controle de 
ruído elétrico (System Design for Control of Electrical Noise), publicação 
GMC-RM001, para entender melhor o conceito de redução de ruído elétrico.

Seleção do filtro de linha CA

É necessário um filtro de linha CA para atender aos requisitos CE. Instale um 
filtro de linha CA para a entrada de alimentação o mais próximo possível do 
servo-drive 2198-Exxxx-ERS.
a

IMPORTANTE Os servo-drives Kinetix 5100 têm suporte apenas para configurações 
de alimentação em estrela aterrada. Para exemplos de configuração de 
energia da instalação, consulte Determinar a configuração da 
alimentação de entrada na página 78.

Tabela 4 - Seleção do filtro de linha CA

Inversor Kinetix 5100
Cód. cat.

Tensão de entrada 
(nom)

Código de catálogo do filtro de 
linha CA

Código de catálogo do 
filtro de linha CA

Operação monofásica Operação trifásica
2198-E1004-ERS

120V monofásico 200 
a 230 V monofásico
230 V trifásico

2198-DB111-F
2198-DB310-F 2198-DB310-F

2198-E1007-ERS
2198-DB127-F2198-E1015-ERS

2198-DB324-F
2198-DB324-F2198-E1020-ERS

2198-E2030-ERS

230 V trifásico

—
2198-E2055-ERS — 2198-DB335-F
2198-E2075-ERS — 2198-DB356-F
2198-E2150-ERS — 2198-DBR90-F
2198-E4004-ERS

480 V trifásico

—

2198-DB418-F
2198-E4007-ERS —
2198-E4015-ERS —
2198-E4020-ERS —
2198-E4030-ERS —
2198-E4055-ERS —

2198-DB433-F
2198-E4075-ERS —
2198-E4150-ERS — 2198-DBR40-F

IMPORTANTE Selecione filtros de linha 2198-DB310-F e 2198-DB324-F para 
substituições em instalações existentes e novos sistemas de 
inversores 2198-E10XX-ERS.
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Seleção de disjuntores/fusíveis

Os inversores Kinetix 5100 usam proteção interna contra curto-circuito de 
motor de estado sólido e, quando conectados a uma proteção do circuito de 
desconexão adequada, são classificados para uso em um circuito que pode 
fornecer até 5.000 A (fusíveis ou disjuntores).

Certifique-se de que os componentes selecionados estejam coordenados 
adequadamente e atendam aos códigos aplicáveis incluindo quaisquer 
requisitos de proteção do circuito de ramificação. A avaliação da corrente 
disponível de curto-circuito é crítica e deve ser mantida abaixo da capacidade 
da corrente de curto-circuito do disjuntor.

Consulte Kinetix Drive Power Specifications Technical Data, publicação
KNX-TD003 para especificações de corrente de entrada e corrente de 
energização do seu inversor Kinetix 5100.

Especificações do disjuntor/fusível

Os servo-drives Kinetix 5100 usam proteção interna de estado sólido contra 
curto-circuito do motor e, quando protegidos por uma proteção do circuito de 
ramificação adequada, são classificados para uso em um circuito com 
capacidade de corrente de curto-circuito até 5000 A quando protegido por 
fusíveis ou disjuntores. Esses fusíveis e os disjuntores Allen-Bradley® são 
recomendados para uso com inversores 2198-Exxxx-ERS.

IMPORTANTE Não use dispositivos de proteção do circuito na saída de um inversor 
como uma chave seccionadora de isolação ou dispositivo de 
sobrecarga do motor. Estes dispositivos são projetados para operar 
em tensão de onda senoidal e a forma de onda PWM do inversor não 
permite que ele opere corretamente. Por este motivo pode ocorrer 
dano ao dispositivo.

Tabela 5 - Especificações de proteção do circuito de alimentação de controle

Cód. cat. Cód. cat. do fusível (Bussman) Código de catálogo de minidisjuntor
2198-E1004-ERS

KTK-R-2 (2 A)
1489-M2D0102198-E1007-ERS

2198-E1015-ERS
2198-E1020-ERS 1489-M2D020
2198-E2030-ERS 1489-M2D010
2198-E2055-ERS

KTK-R-3 (3 A) 1489-M2D016
2198-E2075-ERS
2198-E2150-ERS KTK-R-5 (5 A) 1489-M2D030
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Tabela 6 - Especificações de proteção do circuito da alimentação de entrada UL/CSA

Inversor Kinetix 5100
Cód. cat. Tensão do inversor Fusíveis (Bussmann)

Cód. cat.
Minidisjuntor (1) 
Cód. cat.

Disjuntor de caixa moldada
Cód. cat.

2198-E1004-ERS
120 V/230 V, monofásico KTK-R-15 (15 A) 1489-M2D100 –
230 V, trifásico KTK-R-10 (10 A) 1489-M3D100 –

2198-E1007-ERS
120 V/230 V, monofásico KTK-R-20 (20 A) 1489-M2D200 –
230 V, trifásico KTK-R-15 (15 A) 1489-M3D130 –

2198-E1015-ERS
120 V/230 V, monofásico KTK-R-30 (30 A) 1489-M2D300 –
230 V, trifásico KTK-R-25 (25 A) 1489-M3D200 –

2198-E1020-ERS
120 V/230 V, monofásico LPJ-40SP (40 A) 1489-M2D400 –
230 V, trifásico LPJ-35SP (35 A) 1489-M3D300 –

2198-E2030-ERS

230 V, trifásico

LPJ-50SP (50 A) 1489-M3D350 –
2198-E2055-ERS LPJ-70SP (70 A) 1489-M3D600 –
2198-E2075-ERS LPJ-80SP (80 A) – 140G-G2C3-C70
2198-E2150-ERS LPJ-125SP (125 A) – 140G-G2C3-D12
2198-E4004-ERS

380 a 480 Vca, trifásica 

KTK-R-10 (10A) 1489-M3D100 –
2198-E4007-ERS KTK-R-15 (15A) 1489-M3D100 –
2198-E4015-ERS KTK-R-20 (20A) 1489-M3D150 –
2198-E4020-ERS KTK-R-25 (25A) 1489-M3D200 –
2198-E4030-ERS KTK-R-30 (30A) 1489-M3D300 –
2198-E4055-ERS LPJ-35SP (35A) 1489-M3D350 –
2198-E4075-ERS LPJ-45SP (45A) – 140G-G6C3-C45
2198-E4150-ERS LPJ-90SP (90A) – 140G-G6C3-C60

(1) Não existem disjuntores de proteção do motor recomendados para os servo-drives Kinetix 5100.

Tabela 7 - Especificações de proteção do circuito da alimentação de entrada IEC (não UL/CSA)

Inversor Kinetix 5100
Cód. cat. Tensão do inversor Fusíveis DIN gG

Amps, Max
Minidisjuntor (1)

Cód. cat.
Disjuntor de caixa moldada
Cód. cat.

2198-E1004-ERS
120 V/230 V, monofásico 15 1489-M2D100 –
230 V, trifásico 10 1489-M3D100 –

2198-E1007-ERS
120 V/230 V, monofásico 20 1489-M2D200 –
230 V, trifásico 15 1489-M3D130 –

2198-E1015-ERS
120 V/230 V, monofásico 30 1489-M2D300 –
230 V, trifásico 25 1489-M3D200 –

2198-E1020-ERS
120 V/230 V, monofásico 40 1489-M2D400 –
230 V, trifásico 35 1489-M3D300 –

2198-E2030-ERS

230 V, trifásico

50 1489-M3D350 –
2198-E2055-ERS 70 1489-M3D600 –
2198-E2075-ERS 80 – 140G-G2C3-C70
2198-E2150-ERS 125 – 140G-G2C3-D12
2198-E4004-ERS

380 a 480 Vca, trifásica 

10 1489-M3D100 –
2198-E4007-ERS 15 1489-M3D100 –
2198-E4015-ERS 20 1489-M3D150 –
2198-E4020-ERS 25 1489-M3D200 –
2198-E4030-ERS 30 1489-M3D300 –
2198-E4055-ERS 35 1489-M3D350 –
2198-E4075-ERS 45 – 140G-G6C3-C45
2198-E4150-ERS 90 – 140G-G6C3-C60

(1) Não existem disjuntores de proteção do motor recomendados para os servo-drives Kinetix 5100.
30 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 2          Planejamento e instalação do sistema de acionamento Kinetix 5100
Seleção de transformador

O inversor Kinetix 5100 não requer um transformador de isolamento para 
alimentação de entrada trifásica. Contudo, pode ser necessário um 
transformador para atender aos requisitos de tensão do inversor de frequência 
para o serviço disponível. 

Para dimensionar um transformador para as entradas de alimentação CA 
principais, consulte Seleção de disjuntores/fusíveis na página 29 e Dados 
técnicos de especificações de servo-drives Kinetix, publicação KNX-TD003.

Considerações sobre o shunt passivo

Consulte a Tabela 8 para os servo-drives 2198-Exxxx-ERS que incluem 
resistores de dissipação interno. Os cód. cat. de shunts passivos externos 
2198-Rxxx e 2097-Rx estão disponíveis para oferecer capacidade adicional de 
shunt para aplicativos onde a capacidade de shunt interna é excedida ou para 
aplicativos que necessitam de capacidade de shunt para inversores sem um 
shunt interno.

IMPORTANTE Transformadores (sem suporte para transformador automático) devem 
ter secundário em estrela com neutro aterrado. O PH para tensão neutra 
não deve exceder a tensão nominal de entrada do inversor.

IMPORTANTE Use um fator de 1,5 para alimentação monofásica e trifásica (esse fator 
é usado para compensar as perdas do transformador, do inversor e do 
motor e para considerar a utilização na área de operação intermitente 
da curva de velocidade de torque).
Por exemplo, o dimensionamento de um transformador para os 
requisitos de tensão do transformador de código de catálogo 
2198-E2030-ERS = 3 kW contínuo x 1,5 = 4,5 kVA.

IMPORTANTE Deve-se usar um reator de linha se o transformador de origem for maior 
do que 150 kVA, máx e com impedância de 3%, mín.

Tabela 8 - Opções de shunt passivo externo

Servo-drive Kinetix 5100
Cód. cat.

Resistor de 
dissipação interna

Capacidade de potência 
shunt do resistor

Resistência externa 
de Shunt, mín Módulo de shunt externo cód. cat. 2198 (1) código de catálogo

Ω W Ω 2198-R031 2198-R004 2097-R6 2097-R7
2198-E1004-ERS

100
5

60
– – X X

2198-E1007-ERS
14

– – X X
2198-E1015-ERS 30 X X X X
2198-E1020-ERS

20 20 15
X X X X

2198-E2030-ERS X X X X
2198-E2055-ERS – –

10
X X X X

2198-E2075-ERS – – X X X X
2198-E2150-ERS – – 5 X X X X
2198-E4004-ERS

80
10 80 – – – X

2198-E4007-ERS 10 60 – – X X
2198-E4015-ERS 10

40
– – X X

2198-E4020-ERS – – – – X X
2198-E4030-ERS – – 30 X X X X
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O código de catálogo 2198-R031 é composto por bobinas de resistor alojadas 
dentro de um gabinete. Os códigos de catálogo 2198-R004, 2097-R6 e 2097-R7 
são resistores de dissipação sem um gabinete.

Figura 9 - Shunts passivos externos

Como os shunts cód. cat. 2198-Rxxx e 2097-Rx se conectam ao inversor de 
frequência Kinetix 5100 está explicado em Conexões do resistor de dissipação 
passiva externo na página 107 e ilustrado com diagramas interconectados no 
Exemplos de fiação de shunt passivo na página 469.

Seleção do gabinete

Este exemplo é fornecido para auxiliar na escolha do tamanho de um gabinete 
para o sistema de acionamento Kinetix 5100. Você precisa de dados de 
dissipação de calor de todos os componentes que pretende colocar em seu 
gabinete para calcular o tamanho dele. Consulte a Tabela 10 na página 33 para 
as especificações de dissipação de calor do inversor de frequência Kinetix 5100.

2198-E4055-ERS – – 20 X X X X
2198-E4075-ERS – – 15 X X X X
2198-E4150-ERS – – 12 X X X X

(1) A seleção do resistor de dissipação baseia-se nas necessidades de sua configuração de hardware efetiva.

Tabela 8 - Opções de shunt passivo externo

Servo-drive Kinetix 5100
Cód. cat.

Resistor de 
dissipação interna

Capacidade de potência 
shunt do resistor

Resistência externa 
de Shunt, mín Módulo de shunt externo cód. cat. 2198 (1) código de catálogo

Ω W Ω 2198-R031 2198-R004 2097-R6 2097-R7

ATENÇÃO: Consulte a Tabela 8 para a resistência mínima de shunt externo. 
Conexão de um resistor de dissipação externo com a classificação da 
resistência menor que os resultados especificados no dano do circuito de 
shunt (lado do inversor).

2198-R031
Módulo shunt

Resistores de 
dissipação 2198-R004, 
2097-R6 e 2097-R7

Tabela 9 - Especificações do módulo de shunt externo

Módulo shunt
Cód. cat.

Resistência
Ω

Potência contínua
W

Peso, aprox.
kg (lb)

2097-R6 75 150 0,3 (0,7)
2097-R7 150 80 0,2 (0,4)
2198-R004 33 400 1,8 (4,0)
2198-R031 33 3100 16,8 (37)

IMPORTANTE Recomendamos que todas as novas instalações e substituições de 
campo para módulos shunt 2097-R6 e 2097-R7 usem resistores de 
dissipação 2198-R002 e 2198-R001
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Sem um método ativo de dissipação de calor (como ventiladores ou 
ar-condicionado), qualquer uma das equações aproximadas a seguir pode 
ser usada.

Se a taxa máxima de temperatura ambiente do sistema de acionamento 
Kinetix 5100 for de 50°C (122°F) e se a temperatura ambiente máxima for de 
20°C (68°F), então T = 30. Neste exemplo, a dissipação de calor total é de 416 W 
(soma de todos os componentes no gabinete). Assim, na equação abaixo, T = 30 
e Q = 416.

Neste exemplo, o gabinete deve ter uma superfície externa de, no mínimo, 
2,99 m2. Se qualquer porção do gabinete não for capaz de transferir calor, não 
inclua esse valor nos cálculos. 

Devido à profundidade mínima do gabinete para alojar o sistema Kinetix 5100 
(selecionado para este exemplo) ser 300 mm (11,8 pol.), o gabinete precisa ter 
aproximadamente 1.500 x 700 x 300 mm (59,0 x 27,6 x 11,8 pol.) AxLxP.

1,5 x (0,300 x 0,70) + 1,5 x (0,300 x 2,0) + 1,5 x (0,70 x 2,0) = 3,31 m2

Como esse tamanho de gabinete é consideravelmente maior que o necessário 
para alojar os componentes do sistema, pode ser mais eficiente fornecer um 
meio de resfriamento em um gabinete menor. Entre em contato com o 
fabricante do seu gabinete para obter as opções de resfriamento disponíveis.

Tabela 10 fornece dissipação de energia total para os inversores Kinetix 5100, 
operação trifásica, com corrente e velocidade 100% nominal.

Métrico Inglês padrão

Onde T é a diferença de temperatura entre o ar interno e 
o ambiente externo (°C), Q é o calor gerado no gabinete 
(Watts) e A é a área da superfície do gabinete (m2). 
A superfície exterior de todos os seis lados de um 
gabinete é calculada como

Onde T é a diferença de temperatura entre o ar interno e 
o ambiente externo (°F), Q é o calor gerado no gabinete 
(Watts) e A é a área da superfície do gabinete (pés2). 
A superfície exterior de todos os seis lados de um 
gabinete é calculada como

A = 2dw + 2dh + 2wh A = (2dw + 2dh + 2wh) /144
Em que d (profundidade), w (largura) e h (altura) estão 
em metros.

Onde d (profundidade), w (largura) e h (altura) estão em 
polegadas.

A = 0,38Q
1,8T - 1,1

A = 4,08Q
T - 1,1

A = 0,38 (416)
1,8 (30) - 1,1

= 2,99 m 2

Tabela 10 - Especificações de dissipação de potência

Inversores Kinetix 5100 
(classe de 200 V) 
Cód. cat.

Perda (230 V), máx
W

Inversores Kinetix 5100 
(classe de 400 V)
Cód. cat.

Perda (380 V), máx
W

Perda (480 V), máx
W

2198-E1004-ERS 38,06 2198-E4004-ERS 51 56
2198-E1007-ERS 66,33 2198-E4007-ERS 71 86
2198-E1015-ERS 87,23 2198-E4015-ERS 99 117
2198-E1020-ERS 139,83 2198-E4020-ERS 109 123
2198-E2030-ERS 179,53 2198-E4030-ERS 214 220
2198-E2055-ERS 328,52 2198-E4055-ERS 342 363
2198-E2075-ERS 372,33 2198-E4075-ERS 467 494
2198-E2150-ERS 648,55 2198-E4150-ERS 501 541
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 33



Capítulo 2          Planejamento e instalação do sistema de acionamento Kinetix 5100
Requisitos mínimos de espaço

Esta seção fornece informações para auxiliá-lo no dimensionamento de seu 
gabinete e no posicionamento do seu sistema de acionamento Kinetix 5100:

• É necessário espaço adicional para cabos e fios conectados nos módulos 
do inversor.

• É necessário espaço adicional se outros dispositivos forem instalados 
acima e/ou abaixo do módulo inversor e eles tiverem seus próprios 
requisitos de espaço.

• É necessário deixar espaço adicional à esquerda e à direita do módulo de 
acionamento quando montado adjacente a equipamentos sensíveis a 
ruído ou bandejas limpas.

• Profundidade de gabinete mínima recomendada:
- 300 mm (11,81 pol.) para servo-drives 2198-E1004, 2198-E1007, 

2198-E1015, 2198-E1020, 2198-E2030, 2198-E2055 e 2198-E2075 
- 300 mm (11,81 pol.) para servo-drives 2198-E4004, 2198-E4007, 

2198-E4015, 2198-E4020, 2198-E4030, 2198-E4055 e 2198-E4075
- 350 mm (13,78 pol.) para servo-drives 2198-E2150 e 2198-E4150

Para manter ventilação adequada:
• Instale ventiladores acima de servo-drives dentro do gabinete para 

remover o excesso de calor. 
• Mantenha os servo-drives longe de fontes de calor. 
• Verifique se a temperatura ambiente em 5,0 cm (1,96 pol.) abaixo do 

inversor não excede a faixa de temperatura em operação.

Figura 10 - Requisitos mínimos de espaço

ATENÇÃO: Para evitar danos de superaquecimento nos inversores, 
os ventiladores devem ser instalados quando os inversores 
2198-E1004-ERS são montados no gabinete. Verifique se há um fluxo de 
ar mínimo de 0,5 m/s (1,6 pés/s) em 10 mm (0,4 pol.) acima do centro 
do inversor.

20 
(0,8)

Gabinete

50 (2,0)

D

80 (3,2)
Fluxo de ar

100 (4,0)

20 
(0,8)

Fluxo de ar

20 
(0,8)

20 
(0,8)

D D

50 (2,0)

Fluxo de arFluxo de ar

A dimensão D é determinada 
na Tabela 11.

Medir o fluxo 
de ar aqui

Ventiladores

10
(0,4)

As dimensões estão em mm (pol.)
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Consulte Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, publicação 
KNX-TD003 para obter as dimensões do inversor Kinetix 5100.

Redução de ruído elétrico Esta seção resume as melhores práticas que minimizam a possibilidade de 
falhas relacionadas a ruído, porque se aplicam especificamente às instalações 
do sistema Kinetix 5100. Para obter mais informações sobre o conceito de 
acoplamento de alta frequência (HF), princípio de plano de aterramento e 
redução de ruído elétrico, consulte System Design for Control of Electrical 
Noise Reference Manual, publicação GMC-RM001.

Faça uma ligação HF nos inversores

O acoplamento é a prática na qual se conecta o rack de metal, montagens, 
estruturas, blindagens e gabinetes para reduzir os efeitos da interferência 
eletromagnética (EMI). 

A menos que especificado de modo diferente, a maioria das tintas não é 
condutora e age como isoladora. Para obter um bom acoplamento entre o 
inversor e a placa de montagem, as superfícies precisam estar sem tinta ou 
galvanizadas. O acoplamento de superfícies de metal cria um caminho de 
retorno de baixa impedância para energia de alta frequência.

O acoplamento inadequado das superfícies de metal bloqueia o caminho de 
retorno direto e permite que a energia de alta frequência se desloque para 
outro lugar dentro do gabinete. O excesso de energia de alta frequência pode 
afetar a operação do outro equipamento controlado pelo microprocessador.

Estas ilustrações mostram as práticas recomendadas para o acoplamento dos 
painéis pintados, gabinetes e suportes.

Tabela 11 - Dimensão D

Cód. cat. do inversor Kinetix 5100 Temperatura, ambiente versus dimensão D 

2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS 
2198-E1015-ERS 
2198-E1020-ERS 
2198-E2030-ERS
2198-E2055-ERS 
2198-E2075-ERS
2198-E2150-ERS

2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS 
2198-E4015-ERS 
2198-E4020-ERS 
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS 
2198-E4075-ERS
2198-E4150-ERS

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

77

82

97

102

112

122

25

30

35
40

45

50

0 5 10 15 20

Ta
 °F

 

Ta
 °C

D  mm (in.)
(0,0) (0,2) (0,4) (0,6) (0,8)

IMPORTANTE Para melhorar a ligação entre o inversor de frequência e o subpainel, 
construa o subpainel fora do aço revestido com zinco (sem tinta).
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Figura 11 - Práticas de ligação recomendadas para painéis pintados

Montagem com pinos da placa de montagem na 
parede traseira do gabinete

Montagem com pinos de uma barra de terra 
ou rack na placa de montagem

Subpainel Pino soldado

Tinta de raspagem

Arruela chata

Se o suporte de fixação for 
revestido por um material não 
condutivo (anodizado ou pintado), 
raspe o material ao redor do furo 
de montagem.

Arruela dentada

Porca
Porc

Arruela chata

Suporte de fixação ou
Barra de terra

Use uma escova metálica para remover a 
tinta das roscas para maximizar a 
conexão do terra.

Parede traseira 
do Gabinete

Pino soldado

Subpainel

Arruela dentada

Use painéis revestidos ou raspe a tinta 
na parte frontal do painel.

Subpainel

Porca

Porca

Arruela dentada

Arruela chata

Arruela dentada

Arruela dentada
Raspe a tinta de ambos os lados do 
painel e use as arruelas dentadas.

Furo em rosca

Parafuso

Arruela chata

Barra de terra ou
suporte de fixação

Se o suporte de fixação for revestido por um 
material não condutivo (anodizado ou pintado), 
raspe o material ao redor do furo de montagem.

Fixação por parafuso de uma barra de terra ou rack ao painel traseiro
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Ligação HF para vários subpainéis

A ligação de diversas placas de montagem cria um caminho de saída de baixa 
impedância comum para a energia de alta frequência dentro do gabinete. 
Subpainéis que não são acoplados não necessariamente compartilham um 
caminho de baixa impedância comum. Essa diferença na impedância pode 
afetar redes e outros dispositivos instalados por múltiplos painéis. 

• Ligue a parte superior e a inferior de cada placa de montagem ao painel 
usando uma cordoalha de 25,4 mm (1,0 pol.) por 6,35 mm (0,25 pol.). 
Como regra, quanto mais larga e mais curta for a malha, melhor será 
a ligação.

• Arranhe a pintura ao redor de cada torquímetro para maximizar o 
contato de metal com metal.

Figura 12 - Recomendações para gabinete e subpainéis múltiplos

Malha de arame.
25,4 mm (1,0 pol.) 

por 6,35 mm (0,25 pol.)

Remova a pintura 
do painel.

Barra de terra que é ligada 
ao subpainel.

Malha de arame.
25,4 mm (1,0 pol.) 

por 6,35 mm (0,25 pol.)
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Estabelecimento de zonas de ruído

Observe estas orientações ao direcionar os cabos usados no sistema 
Kinetix 5100:

• A zona limpa (C) está à direita do sistema de acionamento e inclui a fiação 
das entradas digitais e o cabo Ethernet (canaleta cinza).

• A zona suja (D) está à esquerda e abaixo do sistema de acionamento 
(canaletas pretas) e inclui os disjuntores, fonte de alimentação de 24 Vcc, 
cabos de segurança e do motor.

• A zona muito suja (VD) é limitada ao local onde o filtro de linha CA (EMC) 
jumpeia para a fonte de alimentação do barramento CC. O cabo blindado 
é necessário somente se os cabos muito sujos entrarem em uma canaleta.

Figura 13 - Zonas de ruído

(1) Quando o espaço disponível à direita do módulo não permitir uma segregação de 150 mm (6,0 pol.), use uma blindagem de 
aço aterrada em vez disso. Para ver exemplos, consulte System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, 
publicação GMC-RM001.

D

C

D

D

VD

C

C

D

5100

2

1

NET

MOD
CHARGE

I/0

AUX

U

V

W

DC+

ISH

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

L1
L2

L3

Bandeja limpa

Kinetix 5100
Servo-drive

Cabo de alimentação do motor

 Cabo 
Ethernet 

(blindado)

(1)

Canaleta suja

Filtro de linha CA 
(requerido para CE)

Rota do encoder/analógica/registro
cabos blindados.

Circuito
Proteção

Fonte de 
alimentação de 

24 Vcc

Conexões de entrada 
CA/filtro muito sujas 

separadas (fora da canaleta)

Cabos de roteamento do motor
no cabo blindado.

Cabo de segurança fisicamente conectado

Cabo de realimentação do motor

(1)
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Categorias de cabos para sistemas de acionamento Kinetix 5100

A Tabela 12 indica os requisitos de zoneamento dos cabos conectados aos 
componentes do inversor Kinetix 5100.

Orientações sobre redução de ruído em acessórios do inversor 
de frequência

Consulte esta seção quando montar um filtro de linha CA ou um módulo de 
resistor de dissipação para orientações destinadas a reduzir as falhas do 
sistema causadas pelo excesso de ruído elétrico.

Filtros de linha CA

Observe estas orientações quando montar seu filtro de linha CA:
• Se estiver usando um filtro de linha cód. cat. 2198, monte o filtro no 

mesmo painel do inversor Kinetix 5100 e o mais próximo possível dele.
• Um bom acoplamento de alta frequência ao painel é fundamental. 

Para saber sobre painéis pintados, consulte os exemplos na página 36.
• Deixe a fiação de entrada e a de saída o mais separada possível.

Tabela 12 - Sistemas de acionamento Kinetix 5100

Fio/cabo Função do conector
Zona Método

Muito sujo Sujo Limpo Luva de ferrita Cabo blindado
L1, L2, L3 (cabo blindado)

Alimentação de entrada da rede elétrica
– X – – X

L1, L2, L3 (cabo sem blindagem) X – – – –
L1C, L2C (cabo sem blindagem) Alimentação de entrada de controle – X – – –
U, V, W (alimentação do motor) U, V, W (alimentação do motor) – X – – X
Realimentação do motor (MFD) Realimentação do motor (MFD) – X – – X
DC+, ISH, ESH Resistor de dissipação – X – – –

24 Vcc 24 Vcc para recurso Safe Torque-Off (STO) e alimentação de 
controle nos inversores 2198-E4xxx-ERS (400 V) – X – – –

E/S digital e analógica
Entradas/saídas de registro e analógicas (E/S) – – X – X
Entradas digitais exclusivas 
(além de entradas de registro e outros sinais E/S) – X – – –

Ethernet Ethernet tomada registrada 45 (Porta 1 e Porta 2) – – X – X
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Módulos de dissipação passiva externos

Siga estas orientações quando montar seu shunt passivo externo cód. cat. 2097 
ou 2198 fora do gabinete do sistema de acionamento:

• Instale o módulo de dissipação de forma que a fiação seja direcionada 
para a zona muito suja dentro do gabinete do sistema de acionamento. 

• Mantenha a fiação sem blindagem a mais curta possível, sem exceder 3 m 
(9,8 pés). Mantenha a fiação shunt o mais plana possível até o painel.

Figura 14 - Módulo de shunt passivo externo instalado na parte de cima do gabinete do 
sistema de acionamento
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D

D

VD

C

C

D

5100

2

1

NET

MOD
CHARGE

I/0

AUX

U

V

W

DC+

ISH

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

L1
L2

L3

VD

Bandeja limpa

150 mm (6,0 pol.)
espaço (mín) nos quatro lados

do módulo de dissipação.
Eletroduto de metal (onde exigido 
pelo código local)

Nenhum equipamento 
delicado em um raio 
de 150 mm (6,0 pol.).

GabineteCanaleta suja

Kinetix 5100
Servo-drive

Cabo de alimentação do motor

Entradas digitais e 
cabos (blindados) 

Ethernet

Filtro de linha CA 
(requerido para CE)

Proteção 
do circuito

Fonte de 
alimentação 

de 24 Vcc

Conexões de entrada 
CA/filtro muito sujas 

separadas (fora da canaleta)

Direcione os cabos do 
motor no cabo blindado.

Cabo de segurança fisicamente conectado

Cabo de realimentação do motor

Métodos de dissipação da fiação da alimentação:
Par trançado em conduíte (primeira opção).

Par trançado, duas torções por pé (mín.)
(segunda opção).

Direcione os sinais de registro e de 
comunicação em cabos blindados.

Espaço (mín) de 610 mm (24 pol.) 
acima do módulo shunt.
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Siga estas orientações quando montar seu shunt passivo externo cód. cat. 2097 
ou 2198 dentro do gabinete do sistema de acionamento:

• Instale os resistores de dissipação em qualquer local da zona suja, porém 
o mais próximo possível da fonte de alimentação do Kinetix 5100.

• Direcione os cabos da alimentação de dissipação com outros cabos muito 
sujos.

• Mantenha a fiação sem blindagem a mais curta possível, sem exceder 
457 mm (18 pol.). Mantenha a fiação shunt o mais plana possível até 
o painel.

• Separe os cabos de alimentação shunt de outros cabos de sinal sensíveis, 
de baixa tensão.

Figura 15 - Resistor externo de dissipação instalado dentro do gabinete do sistema de acionamento
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Métodos de dissipação da fiação da alimentação:
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Espaço (mín) de 150 mm (6,0 pol.) 
acima do resistor de dissipação.

Kinetix 5100
Servo-drive

Cabo de alimentação do motor

Entradas digitais e cabos 
(blindados) Ethernet

Filtro de linha CA 
(requerido para CE)

Proteção 
do circuito

Fonte de 
alimentação de 

24 Vcc

Conexões de entrada 
CA/filtro muito sujas 

separadas (fora da canaleta)

Direcione os cabos do 
motor no cabo blindado.

Cabo de segurança fisicamente conectado

Cabo de realimentação do motor

Direcione os sinais de registro e de
comunicação em cabos blindados.
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Montagem do inversor de 
frequência Kinetix 5100

Este procedimento presume que você preparou seu painel e entende como 
vincular seu sistema. Para obter instruções de instalação referentes a outros 
equipamentos e acessórios, consulte as instruções que acompanham os 
produtos.

Perfurações Padrões

As visualizações a seguir fornecem as dimensões dos furos de montagem para 
os servo-drives Kinetix 5100.

Figura 16 - Dimensões dos furos de montagem

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

7,0
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8,0
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(3,72)

8,0
(0,31)

8,0
(0,31)

8,0
(0,31)

Inversor de frequência 
2198-E1004-ERS Kinetix 5100

Inversores Kinetix 5100 
2198-E1007-ERS e 2198-E1015-ERS

2198-E2055-ERS
2198-E4055-ERS

Inversor Kinetix 5100

2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS

Inversor Kinetix 5100

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS, 2198-E4004-ERS,

2198-E4007-ERS, e 2198-E4015-ERS
Inversores Kinetix 5100

As dimensões estão em mm (pol.)
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Figura 17 - Dimensões dos furos de montagem (continuação)

Monte o inversor

Siga estas etapas para montar seu inversor Kinetix 5100.
1. Defina a posição do inversor Kinetix 5100 e dos acessórios no gabinete.

Consulte Estabelecimento de zonas de ruído na página 38 para ver 
recomendações sobre o layout de painel.

2. Faça furos no painel para a montagem de seu sistema servo-drive.

Consulte Perfurações Padrões na página 42. Para obter as dimensões do 
inversor, consulte Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publicação KNX-TD003.

3. Engate o servo-drive suavemente no painel.

As ferramentas de montagem recomendadas são parafusos de máquinas 
de aço M4 (#8-32). Siga as técnicas de ligação descritas em Faça uma 
ligação HF nos inversores na página 35.

4. Aperte todos os torquímetros de montagem.
5. Aplique torque máximo de 2,0 N•m (17,7 lb•in) em cada torquímetro.

125
(4,92)

297
(11,69)

7,0
(0,28)
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(0,31)

366
(14,41)

164
(6,46)11,0
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(0,39 )
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11,0
(0,43)

11,0
(0,43)

11,0
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(0,39 )

2198-E2075-ERS
2198-E4075-ERS

Inversor Kinetix 5100

2198-E2150-ERS
2198-E4150-ERS

Inversor Kinetix 5100

As dimensões estão em mm (pol.)

IMPORTANTE Para aprimorar o elo entre o inversor Kinetix 5100 e o subpainel, 
fabrique o seu subpainel em aço galvanizado (sem pintura).
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Observações:
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Capítulo 3

Dados do conector e descrições dos recursos

Este capítulo ilustra conectores e indicadores para os servo-drives Kinetix® 
5100. Também incluídos neste capítulo, estão as especificações e visões gerais 
do sinal de controle/realimentação do recurso de segurança funcional e dos 
modos de operação do inversor Kinetix 5100.

Tópico Página
Dados do conector do Kinetix 5100 46
Especificações de sinal de controle 53
Especificações de realimentação 69
Recurso Safe Torque-Off 74
Modos de operação 74
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Capítulo 3          Dados do conector e descrições dos recursos
Dados do conector do 
Kinetix 5100

Use essas ilustrações para identificar os conectores e indicadores para 
servo-drives Kinetix 5100.

Figura 18 - Recursos e indicadores 
(códigos de catálogo 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, and 2198-E1015-ERS)
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Tabela 13 - Descrição de recursos e indicadores

Item Descrição Item Descrição
1 Tela de status 9 Placa de aterramento do cabo do motor
2 Botões de navegação 10 Conector Safe Torque-Off (STO)
3 Indicadores de status do módulo, da rede e de carga 11 Conector da alimentação de entrada da rede elétrica

4 Miniconector USB 12 • Conexões de entrada de alimentação de controle (L1C e L2C)
• Reservado (P1, P2 e barramento CC negativo não são usados)

5 Conector Ethernet (PORT2) RJ45 13 Conector de realimentação do motor (MFB)
6 Conector Ethernet (PORT1) RJ45 14 Terminais de saída de alimentação do motor
7 Conector de sinal E/S 15 Terminais de resistor de dissipação
8 Conector do auxiliar de realimentação (AUX)
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Figura 19 - Recursos e indicadores (códigos de catálogo 2198-E1020-ERS, 2198-E2030-ERS, 
2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS, 2198-E4015-ERS)

Figura 20 - Recursos e indicadores (códigos de catálogo 2198-E4020-ERS, 2198-E4030-ERS)
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1

4

5

6

7

8

2

NET

MOD

CHARGE

I/O

AUX

U

V

W

DC+

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

24V+

24V–

MFB

2

1

3

9

13

10

17

ST
O

18

14

16

12

11

15

Inversor Kinetix 5100, vista inferior 
(o inversor 2198-E4020-ERS é mostrado)

Inversor Kinetix 5100, visão frontal 
(o inversor 2198-E4020-ERS é mostrado)

Inversor Kinetix 5100, vista superior 
(o inversor 2198-E4020-ERS é mostrado)

Para descrições de recurso, consulte a tabela na página 48.
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Figura 21 - Recursos e indicadores (códigos de catálogo 2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
2198-E2150-ERS, 2198-E4055-ERS, 2198-E4075-ERS e 2198-E4150-ERS)

Pinagem do conector do Safe Torque-Off

A pinagem do conector safe torque-off fisicamente conectado aplicam-se para 
todos os servo-drives Kinetix 5100. Para descrições dos recursos e informações 
sobre a fiação, consulte o Capítulo 13 começando na página 419.
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16

3
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2

13
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15

7

6
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4

1
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17

17

18

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

DC+

ESH

U

V

W

NET

MOD

CHARGE

5100

I/O

AUX

ST
O

MFB

Inversor Kinetix 5100, vista inferior 
(o inversor 2198-E2055-ERS é mostrado)

Inversor Kinetix 5100, visão frontal 
(o inversor 2198-E2055-ERS é mostrado)

Inversor Kinetix 5100, vista superior 
(o inversor 2198-E2055-ERS é mostrado)

Tabela 14 - Descrição de recursos e indicadores

Item Descrição Item Descrição
1 Tela de status 10 Conector Safe Torque-Off (STO)
2 Botões de navegação 11 Rede elétrica bornes de alimentação de entrada
3 Indicadores de status do módulo, da rede e de carga 12 Terminais de entrada de alimentação de controle (1)

4 Miniconector USB 13 Conector de realimentação do motor (MFB)
5 Conector Ethernet (PORT2) RJ45 14 Terminais de saída de alimentação do motor
6 Conector Ethernet (PORT1) RJ45 15 Terminais de resistor de dissipação
7 Conector de sinal E/S 16 Reservado (P1, P2 e barramento de CC negativo não são usados)
8 Conector do auxiliar de realimentação (AUX) 17 Ventiladores de resfriamento
9 Placa de aterramento do cabo do motor 18 Capa protetora

(1) Bornes de alimentação de controle são etiquetados L1C/L2C para inversores 2198-1xxx-ERS and 2198-2xxx-ERS (classe 200 V) e 24 V+/24 V- para inversores 2198-4xxx-ERS 
(classe 400 V).
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Pinagens do conector de alimentação

Códigos de catálogo 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, e 2198-E1015-ERS 
possuem plugues de conector em cima e embaixo do inversor para conexões 
de alimentação.

Tabela 15 - Pinagens do conector de alimentação de entrada CA

Sinal Descrição
L1 Alimentação CA na — fase L1
L2 Alimentação CA na — fase L2
L3 Alimentação CA na — fase L3

Tabela 16 - Pinagem do conector da alimentação de entrada CA do controle

Sinal Descrição
L1C Alimentação de controle CA na — fase L1C
L2C Alimentação de controle CA na — fase L2C
P1

Reservado (não usado) (1)

(1) Jumper P1 e P2 é aplicado (padrão) na fábrica. Não remova o jumper.

P2
DC– Barramento CC negativo

Tabela 17 - Pinagem do conector do resistor de dissipação

Sinal Descrição
DC+ Barramento de CC positivo

ISH
Conexão de shunt interno (1)
(aplica-se apenas para inversores 2198-E1004-ERS, 
2198-E1007-ERS, e 2198-E1015-ERS drives)

(1) Para shunt interno, mantenha o jumper aplicado entre DC+ e ISH (padrão). Remova o jumper 
e conecte o shunt externo entre DC+ e ESH.

ESH Conexão de shunt externo (aplica-se a todos os inversores)

Tabela 18 - Pinagem do conector de alimentação do motor

Sinal Descrição
U Saída de alimentação do motor — fase U
V Saída de alimentação do motor — fase V
W Saída de alimentação do motor — fase W

L1        L2       L3 
     L1C    L2C       P1      P2       DC-

ESH 
DC+ ISH 

U         V        W
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Códigos de catálogo 2198-E1020-ERS, 2198-E2030-ERS, 2198-E2055-ERS, 
2198-E2075-ERS, 2198-E2150-ERS e 2198-E4xxx-ERS possuem conexões de 
alimentação no borne E/S na frente do inversor.

Figura 22 - Pinagens de alimentação no borne E/S

Para descrições de pinagem do conector, consulte a Tabela 13 e a Tabela 14 
começando na página 46.

Os inversores 2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, and 2198-E2150-ERS, 
2198-E4020-ERS, 2198-E4030-ERS, 2198-E4055-ERS, 2198-E4075-ERS e 
2198-E4150-ERS não incluem resistor de dissipação interno. No entanto, um 
resistor de dissipação externo pode ser conectado aos terminais DC+ e ESH.
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L1

L2

L3

L1C

L2C

U

V

W

DC+

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

24V+

24V–

U

V

W

DC+

ISH

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

24V+

24V–

Borne E/S para 2198-E2055-ERS,
2198-E2075-ERS, and 2198-E2150-ERS,

servo-drives

Borne E/S para servo-drives 
2198-E1020-ERS e 2198-E2030-ERS

Borne de E/S para
2198-E4004-ERS,
2198-E4007-ERS,
2198-E4015-ERS
Servo-drives(a)

Borne de E/S para
2198-E4020-ERS,
2198-E4030-ERS,
2198-E4055-ERS,

2198-E4075-ERS e
2198-E4150-ERS
Servo-drives(a)

(a) Jumper P1 e P2 é aplicado (padrão) na
fábrica. Não remova o jumper.

Tabela 19 - Pinagem do conector da alimentação de entrada do controle 
(inversores de classe 400 V)

Sinal Descrição
+24 V Controle de +24 Vcc
–24 V Ponto comum de controle –24 Vcc

Tabela 20 - Pinagem do conector do resistor de dissipação

Sinal Descrição
DC+ Barramento de CC positivo

ISH Conexão de dissipação interna (1) (aplica-se apenas para inversores 2198-E1020-ERS, 
2198-E2030-ERS, 2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS, and 2198-E4015-ERS)

(1) Para shunt interno, mantenha o jumper aplicado entre DC+ e ISH (padrão). Remova o jumper e conecte o shunt externo 
entre DC+ e ESH.

ESH Conexão de shunt externo (aplica-se a todos os inversores)
50 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 3          Dados do conector e descrições dos recursos
Figura 23 - Orientação do pino para conector de E/S SCSI (IOD) com 50 pinos

Tabela 21 - Pinagem do conector de E/S

Pino E/S Sinal Descrição Pino E/S Sinal Descrição
1 OUTPUT4+ Saída digital 4+ 26 OUTPUT4- Saída digital 4-
2 OUTPUT3- Saída digital 3- 27 OUTPUT5- Saída digital 5-
3 OUTPUT3+ Saída digital 3+ 28 OUTPUT5+ Saída digital 5+
4 OUTPUT2- Saída digital 2- 29 INPUT9 Entrada digital 9 (alta velocidade)
5 OUTPUT2+ Saída digital 2+ 30 INPUT8 Entrada digital 8
6 OUTPUT1- Saída digital 1- 31 INPUT7 Entrada digital 7
7 OUTPUT1+ Saída digital 1+ 32 INPUT6 Entrada digital 6
8 INPUT4 Entrada digital 4 33 INPUT5 Entrada digital 5
9 INPUT1 Entrada digital 1 34 INPUT3 Entrada digital 3

10 INPUT2 Entrada digital 2 35 BPWR Entrada de alimentação externa de BX+/BX- para 
operação de extremidade única

11 DCOM Comum para entradas digitais, conectado a +24 ou 0 Vcc 36 BX+ Entrada por pulso B+/DIR+/CCW+
12 AGND Terra do sinal de entrada analógica 37 BX- Entrada por pulso B-/DIR-/CCW-
13 AGND Terra do sinal de entrada analógica 38 INPUT10 Entrada digital 10 (alta velocidade)

14 — Reservado (1) 39 APWR Entrada de alimentação externa de AX+/AX- para 
operação de extremidade única

15 AOUT2 Saída do monitor analógico 2 40 OUTPUT6- Saída digital 6-
16 AOUT1 Saída do monitor analógico 1 41 AX- Entrada por pulso A-/Step-/CW-
17 — Reservado (1) 42 COMMAND2 Posição analógica ou entrada do comando de velocidade
18 COMMAND1 Entrada analógica de torque 43 AX+ Entrada por pulso A+/Step+/CW+
19 AGND Terra do sinal de entrada analógica 44 AGND Terra do sinal de entrada analógica
20 — Reservado (1) 45 — Reservado (1)

21 AMOUT+ Saída do encoder com buffer: Canal A+ 46 OUTPUT6+ Saída digital 6+
22 AMOUT- Saída do encoder com buffer Canal A- 47 — Reservado (1)

23 BMOUT- Saída do encoder com buffer Canal B- 48 OCZMOUT Saída do encoder com buffer Canal Z coletor aberto
24 ZMOUT- Saída do encoder com buffer: Canal Z- 49 — Reservado (1)

25 BMOUT+ Saída do encoder com buffer Canal B+ 50 ZMOUT+ Saída do encoder com buffer Canal Z+
Fio dreno

(1) Os pinos reservados não estão presentes no bloco de expansão do terminal 2198-TBIO.

1

2550

26
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Figura 24 - Orientação do pino para conector de realimentação do motor (MFB) de 15 pinos

Pinagem auxiliar de realimentação do conector

Figura 25 - Orientação do pino para o conector do auxiliar de realimentação (AUX)

Tabela 22 - Pinagem do conector de realimentação do motor (MFB)

Pino MFB Sinal Descrição Pino MFB Sinal Descrição

1 SIN+
Módulo de eixo+

Entrada do diferencial do seno+
Entrada do diferencial do canal AM+ 9 – Reservado

2 SIN–
Módulo de eixo–

Entrada do diferencial do seno–
Entrada do diferencial do canal AM – 10 DADOS–

IM–
Entrada do diferencial de dados –
Pulso de índice-

3 COS+
BM+

Entrada do diferencial do cosseno+
Entrada do diferencial do canal BM+ 11 TS Interruptor térmico do motor (normalmente 

fechado) (1)

4 COS–
BM–

Entrada do diferencial do cosseno-
Entrada do diferencial do canal BM – 12 S1 Comutação de efeito Hall 5 V simples

5 DATA+
IM+

Entrada do diferencial de dados +
Pulso de índice+ 13 S2 Comutação de efeito Hall 5 V simples

6 ECOM Comum 14 EPWR_5V (2) Alimentação do encoder (+5 V)

7 EPWR_9V (2) Alimentação do encoder (+9 V) 15 – Reservado
8 S3 Comutação de efeito Hall 5 V simples

(1) Não aplicável a menos que o motor tenha proteção térmica integrada.
(2) Determine qual fonte de alimentação seu encoder precisa e conecte somente à fonte especificada. Não faça conexões para ambos.

ATENÇÃO: A realimentação do motor determinará qual fonte de alimentação 
do encoder será usada. Verifique se a fonte de alimentação correta está 
sendo usada no seu encoder para evitar danos ao equipamento.

IMPORTANTE Para o comprimento máximo do inversor à alimentação do motor e 
ao cabo de realimentação, consulte Comprimento máximo do cabo 
na página 94. O desempenho do sistema foi testado nestas 
especificações e também se aplica ao atender às exigências CE.

Pin 11
Pin 6

Pin 15

Pin 1

Pin 10
Pin 5

Pino Sinal Descrição Pino Sinal Descrição
1 Módulo de eixo+ Entrada do diferencial do canal A + 6 IM– Entrada do diferencial do índice do canal -
2 Módulo de eixo– Entrada do diferencial do canal A - 7 ECOM Comum do encoder
3 BM+ Entrada do diferencial do canal B + 8 EPWR5V Saída de alimentação de 5 V do encoder
4 BM– Entrada do diferencial do canal B - 9 Reservado Reservado
5 IM+ Entrada do diferencial do índice do canal + 10 Reservado Reservado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vista traseira do
kit conector.

Pinos soldados Frente do 
kit conector
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Pinagem do conector de comunicação na Ethernet

Figura 26 - Orientação do pino para porta de comunicação Ethernet de 8 pinos

Especificações de 
sinal de controle

Essa coluna fornece uma descrição das especificações atuais de E/S digital, 
saídas analógicas, comunicação Ethernet, circuito de frenagem do motor e 
alimentação de controle do inversor Kinetix 5100.

Entradas Digitais

O inversor Kinetix 5100 suporta dez pontos de entrada digital (DI) definidas 
pelo cliente para proporcionar maior flexibilidade. Todas as entradas são 
configuráveis com o software KNX5100C.

Entradas de registro só podem ser atribuídas às entradas de alta velocidade 
como mostrado na Tabela 23.

A configuração de entrada padrão é desabilitada para todos os modos. 
As atribuições podem ser modificadas pelo KNX5100C software > Digital IO/
Jog Control na Function List.

Pino da porta 1 Sinal Descrição Pino da porta 1 Sinal Descrição
1 TX+ Porta de transmissão (+) do terminal de dados 5 – –
2 TX- Porta de transmissão (–) do terminal de dados 6 RX- Porta de recepção (–) do terminal de dados
3 RX+ Porta de recepção (+) do terminal de dados 7 – –
4 – – 8 – –

1

8

Tabela 23 - Atribuições de entradas digitais

Entrada digital Função Função
INPUT1 Entrada digital 1

Configurável ao usuário, excluindo o registro

INPUT2 Entrada digital 2
INPUT3 Entrada digital 3
INPUT4 Entrada digital 4
INPUT5 Entrada digital 5
INPUT6 Entrada digital 6
INPUT7 Entrada digital 7
INPUT8 Entrada digital 8
INPUT9 Entrada digital 9 (alta velocidade)

Configurável ao usuário, incluindo o registro
INPUT10 Entrada digital 10 (alta velocidade)
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As funções de entrada digital são definidas em Descrição das funções de 
entrada digital na página 437. Se a função de entrada digital precisa ser 
mudada para atingir os requisitos da aplicação, você pode mudar as funções 
usando um tipo de programa Gravação PR para Parâmetros para a função de 
INPUT1 a INPUT10 usando os parâmetros correspondentes listados 
na Tabela 24.

Especificações de fiação e sinal

As entradas digitais são opticamente isoladas e possuem sink até 24 Vcc. 
Detalhes elétricos são mostrados na Tabela 25. Você pode configurar as 
entradas para PNP sourcing ou NPN sinking.

Figura 27 - Circuito de entrada digital 

Tabela 24 - Parâmetros de sinal de entrada digital

Sinal Pino Parâmetro de configuração Sinal Pino Parâmetro de configuração
INPUT1 9 ID195 (P2.010) INPUT6 32 ID200 (P2.015)
INPUT2 10 ID196 (P2.011) INPUT7 31 ID201 (P2.016)
INPUT3 34 ID197 (P2.012) INPUT8 30 ID202 (P2.017)
INPUT4 8 ID198 (P2.013) INPUT9 29 ID220 (P2.036)
INPUT5 33 ID199 (P2.014) INPUT10 38 ID221 (P2.037)

24V DC

INPUTx

DCOM

4,7 kΩ, 
approx.

24V DC

INPUTx

DCOM
4,7 kΩ, 
approx.

Servo-drive

Servo-drive

Transistor NPN (modo source)

Transistor PNP (modo sink)
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Fiação da entrada digital

Consulte Entradas Digitais na página 53 para as atribuições padrões de entrada 
digital dos inversores Kinetix 5100.

Neste exemplo, Servo On é atribuído à entrada digital 1 como uma entrada de 
tipo sinking.

Figura 28 - Exemplo de entrada digital

Tabela 25 - Especificações de entrada digital

Atributo Valor

Resposta de entrada digital (atraso) • Entradas padrão: 1,25 ms, máx.
• Entradas de alta velocidade: 3 µs

Tempo de varredura das entradas digitais • Entradas padrão: 500 ms, máx.
• Entradas de alta velocidade: 1 µs

Tipo Sourcing de corrente e entrada de corrente (IEC61131-2 Tipo 1)

Funções dedicadas

• Entradas padrão: INPUT1 a INPUT8 e DCOM.
• Entradas de alta velocidade (entradas de registro): INPUT9, 

INPUT10 e DCOM.
• Quando configuradas como desabilitadas, as entradas 

podem ser usadas por programas como uma condição de 
programação.

Apenas uma função por vez é possível.

Corrente de entrada (com 26,4 V aplicado) 6 mA, máx.

Tensão em estado energizado 15 a 26,4 V

Tensão em estado desenergizado –1,0 a 5,0 V

Filtro de rejeição de pulso 
(todas as entradas digitais) 0,5 µs

Atraso de propagação (funções de registro) 3 µs

Precisão do registro 3 µs

Repetibilidade do registro 1 µs

24V DC
Supply

Servo On (INPUT1)
DCOM

+24V DC
–24V COM

9
11

Servo-drive Kinetix 5100 
2198-Exxxx-ERS

Conector de E/S com bloco 
de expansão 2198-TBIO 
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Saídas Digitais

O inversor Kinetix 5100 suporta seis pontos de saída digital (DO) definidas pelo 
cliente para proporcionar maior flexibilidade. OUTPUT1 a OUTPUT6 estão 
disponíveis no conector 2198-TBIO. As saídas são coletores ou emissores 
abertos isolados opticamente e são completamente isoladas dos circuitos do 
inversor. Cada saída, OUTPUT1 a OUTPUT6, está desabilitada para todos os 
modos como padrão.

As funções de saída digital são definidas em Descrição das funções de saída 
digital na página 441. 

Se a função de saída digital precisa ser mudada para atingir os requisitos da 
aplicação, você pode usar um tipo de programa Gravação PR para Parâmetros 
para mudar a função de OUTPUT1 a OUTPUT6 usando os parâmetros 
correspondentes listados na Tabela 26.

Tabela 26 - Parâmetros do sinal de saída digital

Sinal Pino Parâmetro de configuração Sinal Pino Parâmetro de configuração
OUTPUT1+ 7 ID203

(P2.018)
OUTPUT4+ 1 ID206

(P2.021)OUTPUT1- 6 OUTPUT4- 26
OUTPUT2+ 5 ID204

(P2.019)
OUTPUT5+ 28 ID207

(P2.022)OUTPUT2- 4 OUTPUT5- 27
OUTPUT3+ 3 ID205

(P2.020)
OUTPUT6+ 46 ID225

(P2.041)OUTPUT3- 2 OUTPUT6- 40
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Especificações de fiação e sinal

As saídas digitais são opticamente isoladas e possuem sink até 24 VCC. 
Detalhes elétricos são mostrados na Tabela 27.

Figura 29 - Circuito de saída digital

OUTPUTx–

OUTPUTx+

24V DC
R

OUTPUTx–

OUTPUTx+

24V DC

Neste exemplo, o inversor aplica a fonte de alimentação
externa de 24 Vcc para uma carga resistiva.

Neste exemplo, o inversor aplica a fonte de alimentação
externa de 24 Vcc para uma carga indutiva.

Servo-drive

Servo-drive

Tabela 27 - Especificações de sinal de saída digital

Parâmetro Descrição Mín. Máx.
Corrente de estado 
energizado

Vazão da corrente quando o transistor de saída 
está LIGADO – 40 mA

Corrente em estado 
desenergizado

Vazão da corrente quando o transistor de saída 
está DESLIGADO – 0,1 mA

Tensão em estado 
energizado Tensão do transistor de saída quando LIGADO – 1,5 V @ 40 mA

Tensão em estado 
desenergizado Tensão do transistor de saída quando DESLIGADO – 30 V

Tempo de varredura Intervalo das saídas digitais com status 
atualizando no firmware do inversor – 250 µs

Atraso de passagem Sinal de atraso de propagação dos registros 
acessíveis ao firmware para a saída digital – 1,0 ms
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Fiação da saída digital

Neste exemplo, a saída digital 1 (pino 7+, pino 6-) está conectada a um relé de 
saída que muda o estado de um contato usado em um CLP ou outro circuito 
conforme mostrado.

Figura 30 - Exemplo de saída digital

(1) Diodo fornecido pelo cliente ou dispositivo supressor MOV.

O conector E/S fornece até seis saídas digitais. As saídas digitais são do tipo 
coletor aberto e são configuráveis com o software KNX5100C.

Um exemplo de circuito de freio contém os seguintes componentes:
• Saída digital de corrente contínua de 40 mA (máx.)

• Relé 700-HK36Z24 com montagem DIN 700-HN121 ou equivalente
• Escolha entre esses dispositivos de supressão:

- Diodos 1N4004 ou equivalente
- Cód. cat. 199-MSMV1 MOV ou equivalente

Consulte Saídas Digitais na página 56 para as atribuições padrões de saída 
digital dos inversores Kinetix 5100.

7
6

OUTPUT1+
OUTPUT1–

Servo-drive Kinetix 5100 
2198-Exxxx-ERS

Conector de E/S com
Bloco de expansão 2198-TBIO Relé(9) 

página 463

Para CLP ou 
outro circuito

+24 Vcc fornecida pelo usuário

(1)

Escolha um relé com classificação para corrente contínua de 40 mA ou menos.
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Entradas analógicas

Existem duas entradas analógicas, COMMAND1 e COMMAND2, disponíveis 
no conector E/S. Quando o modo do inversor está configurado para Speed ou 
Torque, as entradas analógicas são usadas para comandos de Torque e Speed.

Figura 31 - Configuração analógica de entrada COMMAND

Entradas de pulso

Existem entradas por pulso disponíveis no conector 2198-TBIO. Elas possuem 
suporte para sinais de pulso de terminação única ou diferencial. Ao usar os 
sinais de terminação única, elas podem ter fiação para entradas de corrente 
(PNP) ou sourcing (NPN).

Figura 32 - Entrada por pulso — configuração de terminação única (sourcing de corrente)

Tabela 28 - Especificações de entrada analógica

Parâmetro Descrição
Entrada analógica de tensão –10 V a +10 V
Resolução de entradas analógicas 11 bits, mín.
Tempo de varredura das entradas analógicas 0,0625 ms, máx.
Impedância das entradas analógicas 12 kΩ típico, aprox.

AGND

±10V
10 kΩ

13

18

42
COMMAND1-Torque
COMMAND2-Speed
Analog GND

Servo-driveControlador

Conector de E/S com bloco de 
expansão 2198-TBIO 

DC
24 V

1 ,5K Ω

51 Ω

51 Ω

5 1 Ω

1 .,5K Ω

Pulse  input frequency (max):
200 kHz

51 Ω

35

39

37
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Figura 33 - Entrada por pulso — configuração de terminação única (entrada de corrente)

No modo diferencial, a entrada por pulso (linha de comando) aceita apenas de 2,8 
a 3,6 Vcc (5 Vcc nominal). Não aplique energia 24 V.

Figura 34 - Configuração de entrada por pulso (linha de comando)
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Saídas analógicas

Existem duas saídas analógicas, AOUT1 e AOUT2, disponíveis no conector E/S. 
As atribuições são modificadas via KNX5100C software > Function List > 
Analog IO > Output Monitor.

Figura 35 - Circuito de saída analógica

Saídas do encoder armazenado em buffer

Os sinais de saída do encoder podem ser conectados ao dispositivo receptor 
com o receptor em linha (diferencial) ou entradas isoladas optoacopladoras. 
Os sinais de saída do encoder são flexíveis. Os sinais são escalados e 
programados usando KNX5100C software > Function List > Pulse Output.

Tabela 29 - Especificações de saída analógica

Parâmetro Descrição
Saída analógica de tensão –8 V a +8 Vcc ou –10 V a +10 Vcc, configurável pelo usuário
Resolução de saídas analógicas 10 bits, mín.
Corrente de saídas analógicas 1 mA, máx.
Tempo de varredura de saídas analógicas 0,25 ms, máx.

AGND

24 kΩ
Output:

1 mA, max

8 kΩ

8V
Full-scale

V
13

16
15

AOUT1
AOUT2

Analog GND

Servo-drive Controlador

Conector de E/S com
Bloco de expansão 2198-TBIO
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Figura 36 - Posição de saída do encoder (linha de comando)

Figura 37 - Posição de saída do encoder (optoisolador)
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Figura 38 - Saída OCA do encoder (saída de pulso Z com coletor aberto)

Especificações de comunicação Ethernet

Os conectores Ethernet PORT1 e PORT2 (tomada registrada 45) fornecem 
comunicação EtherNet/IP.

24V

48

1330V (max), 
50 mA

OCZMOUT

Analog GND

AGND

Servo-drive

Conector de E/S com
Bloco de expansão 2198-TBIO

Tabela 30 - Especificações de comunicação Ethernet

Atributo Valor

Comunicação
O inversor negocia sozinho os modos de velocidade e duplex. 
Estes modos podem ser forçados através da aplicação Logix 
Designer. 100BASE-TX, recomenda-se transmissão full-duplex 
para desempenho máximo.

Intervalo do pacote requisitado (RPI) 2,0 ms, mín. (20 ms padrão)
Detecção/correção cruzada automática de 
MDI/MDIX Sim

Cabeamento CAT5e blindado, 100 m (328 pés), máx
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Circuito de frenagem do motor

A opção de frenagem é um freio de imobilização ajustado por mola montado 
no motor que libera quando a tensão é aplicada à bobina do freio no motor. 
A fonte de alimentação de 24 V fornecida pelo cliente leva a saída da frenagem 
por um relé.

Conexão do circuito de controle do freio

Uma saída digital pode ser usada para o controle de frenagem do motor. Neste 
exemplo, OUTPUT6 é usado. Conecte o circuito de controle do freio de acordo 
com o diagrama de integração apropriado em Exemplos de fiação do motor 
rotativo/inversor Kinetix 5100 começando na página 470. Uma fonte de 
alimentação de 24 V fornecida pelo cliente é necessária.

Figura 39 - Exemplo de circuito de controle de freio

(1) Diodo fornecido pelo cliente ou dispositivo supressor MOV.

Um exemplo de circuito de freio contém os seguintes componentes:
• Saída digital de corrente contínua de 40 mA (máx.)

• Relé 700-HK36Z24 com montagem DIN 700-HN121 ou equivalente
• Exemplos de dispositivos de supressão incluem diodo 1N4004, cód. cat. 

199-MSMV1 MOV ou equivalente

Consulte Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, publicação 
KNX-TD001, para capacidade de corrente da bobina e tempos de resposta 
do freio.

46

40
OUTPUT6+

OUTPUT6–
BR+

BR–

Servo-drive Kinetix 5100 
2198-Exxxx-ERS

Conector de E/S com
Bloco de expansão 2198-TBIO

Relé

Conexões de 
frenagem 
do motor+24 Vcc fornecida 

pelo usuário

Servo-motor

(1)

(1)

Escolha um relé com classificação para corrente contínua de 40 mA ou menos.
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Configuração do circuito de controle do freio

Siga estes passos para configurar o controle do freio no software KNX5100C.
1. Clique duas vezes em Function List > Digital IO/Jog Control
2. Marque Edit DIO Configurations.
3. No menu Digital Output (DO), escolha Brake Control.

4. Verifique se NA (normally open) está selecionado.
5. Desmarque Edit DIO Configurations.
6. Clique em Settings>General Setting e configure os tempos de atraso de 

engate e desengate de resposta baseados no motor selecionado.

Para especificações da corrente de bobina de frenagem do motor e tempo 
de resposta para todas as famílias de motores Allen-Bradley®, consulte 
Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, publicação 
KNX-TD001.

O controle de freio é configurável no software KNX5100C. Um sinal ativo 
libera a frenagem do motor. A ativação e desativação de atrasos são 
especificadas pelo ajuste do parâmetro ID149 (P1.042) Disengage Delay 
Time and ID150 (P1.043) Engage Delay Time.

IMPORTANTE Os freios de imobilização que estão disponíveis nos motores 
rotativos Allen-Bradley são projetados para imobilizar um eixo 
do motor a 0 rpm até o torque de imobilização do freio 
nominal, não para parar a rotação do eixo do motor ou para 
ser usado como um dispositivo de segurança.
Você deve comandar servo-drive como 0 rpm e engatar o 
freio somente depois de verificar se o eixo do motor está a 
0 rpm.
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7. Em Brake Time Settings, insira os valores de parâmetro ID149 (P1.042) 
Disengage Delay Time e ID150 (P1.043) Engage Delay Time.

8. Verifique se o parâmetro MotorStopMode ID675 (P1.032) está 
configurado para 0000.

Consulte a tela Parameter Editor, grupo de parâmetro General.

Operação de controle da frenagem do motor

O controle de frenagem é automático. A Figura 40 mostra o timing do controle 
de frenagem em dois cenários diferentes. Abaixo está uma descrição da 
operação do controle de frenagem mostrado na Figura 40:

• Desengate do freio (libere o freio fisicamente)

Quando a condição do Servo On está LIGADA (a entrada digital ‘Servo 
On’ é ativada ou o comando de instrução add-on raC_xxx_k5100_MSO é 
emitido), o tempo do ID149 (P1.042) DisengageDelayTime começa a 
rodar. Quando este atraso expira, a saída do freio é ajustada e pode 
ocorrer um movimento.

Para cargas verticais, MotorStopMode 0000 controla o motor para abaixo do 
ZeroSpeedWindow ID145 (P1.038) onde a função do freio entra em funcionamento 
(consulte Figura 40).

IMPORTANTE Para motores MPL-A/B15xxx e MPL-A/B2xxx quando MotorStopMode 
está configurado em 0000 ou 0020 (freio dinâmico ativado), há um 
risco de desmagnetização desses motores durante a parada. Para 
esses motores, ajuste MotorStopMode em 0010 (desativar e parar por 
inércia).
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• Engate do freio

Esta operação envolve parâmetros ID145 (P1.038) ZeroSpeedWindow 
rpm e ID150 (P1.043) EngageDelayTime.

ZeroSpeedWindow é um valor programável. Quando a velocidade do 
motor (rpm) está abaixo do valor ZeroSpeedWindow, a condição de 
velocidade zero é atingida.

Quando a condição Servo On está DESLIGADA (a entrada digital ‘Servo 
On’ é removida, o comando instrução add-on raC_xxx_k5100_MSF é 
emitido ou há uma falha no inversor), o tempo do ID150 (P1.043) Engage 
Delay Time começa a rodar. A condição ZeroSpeedWindow é avaliada 
ativamente. Se a condição de velocidade zero ocorrer antes do Engage 
Delay Time expirar, a saída do freio é DESLIGADA (cenário 2). Se a 
condição de velocidade zero não for alcançada e o Engage Delay Time 
expirar, a saída do freio é DESLIGADA (cenário 1).

Figura 40 - Diagrama do timing do controle de freio

Para especificações de frenagem do motor para dimensionar o relé de 
interposição, consulte Kinetix Rotary Motion Specifications Technical Data, 
publicação KNX-TD001. Consulte o diagrama de interconexão para seu motor/
inversor Kinetix 5100 que começa na página 470 para a fiação de freio típica do 
seu motor.

Mais informações sobre a configuração do controle de carga vertical 
(que preenche as configurações padrão do freio) podem ser encontradas 
na página 163.

IMPORTANTE Se os parâmetros ZeroSpeedWindow e Brake Delay não forem 
ajustados corretamente, o freio pode se ajustar com o motor 
em controle de movimento.

ON
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OFF
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Motor Speed (rpm)
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Alimentação de controle

Os inversores Kinetix 5100 de classe 200 V requerem de 95 a 132 Vca 
(120 V nom.) monofásico com alimentação de entrada de 120 Vca ou de 170 a 
253 Vca (200 a 230 V nom.) monofásico com 200 a 230 Vca de alimentação de 
entrada.

Os inversores Kinetix 5100 de classe 400 V necessitam de controle de 
alimentação de entrada de 21,6 a 26,4 Vcc (24 V, nom.).

Tabela 31 - Especificações de alimentação de controle — inversores de classe 200 V

Código de catálogo dos 
inversores Kinetix 5100 
(classe de 200 V)

Corrente de entrada da 
alimentação de controle
Arms em 120 Vrms, nom.

Corrente de energização de 
alimentação de controle, máx.
A 0-pk em 120 Vrms, nom.

Corrente de entrada da 
alimentação de controle
Arms em 230 Vrms, nom.

Corrente de energização de 
alimentação de controle, máx.
A 0-pk em 230 Vrms, nom.

2198-E1004-ERS 0,34 15,80 0,20 37,0
2198-E1007-ERS 0,38 18,20 0,22 37,40
2198-E1015-ERS 0,38 19,20 0,22 39,80
2198-E1020-ERS 0,63 19,20 0,35 32,40

2198-E2030-ERS – – 0,35 36,40
2198-E2055-ERS – – 0,46 32,80
2198-E2075-ERS – – 0,48 40,0
2198-E2150-ERS – – 0,92 37,0

Tabela 32 - Especificações de alimentação de controle — inversores de classe 400 V

Cód. cat.
Corrente máxima de entrada 
da alimentação de controle 
Arms em 24 Vcc

Corrente de energização de 
alimentação de controle 
A em 24 Vcc

2198-E4004-ERS
1,27 4,142198-E4007-ERS

2198-E4015-ERS
2198-E4020-ERS 1,40 4,97
2198-E4030-ERS 1,77 4,97
2198-E4055-ERS

2,03 3,24
2198-E4075-ERS
2198-E4150-ERS 4,43 3,40
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Especificações 
de realimentação

O inversor Kinetix 5100 usa o conector MFB para vários tipos de realimentação 
do motor. O conector AUX usa apenas realimentação TTL incremental.

Use o kit do conector de realimentação 2198-K51CK-D15M para terminações de 
condutores de realimentação ao construir seus próprios cabos.

Realimentação do motor compatível ao usar o conector MFB

O Kinetix 5100inversor de frequência aceita sinais de realimentação do motor 
dos encoders incrementais Hiperface, Nikon, Tamagawa e TTL no conector 
MFB.

Tabela 33 - Especificações gerais de realimentação

Atributo Realimentação do motor Auxiliar de realimentação

Suporte ao dispositivo 
de realimentação

• Nikon serial de 24-bit (motores Kinetix TLP)
• Hiperface
• Tamagawa serial de 17-bit (motores Kinetix TL/TLY)
• AqB digital com ou sem UVW, incremental

AqB digital incremental

Fonte de alimentação 
(EPWR5V) 5,09 a 5,41 V, 300 mA, máx.

Fonte de alimentação 
(EPWR9V) 8,3 a 9,9 V, 150 mA, máx.

Termostato do motor
Entrada com terminação única:
• Abaixo de 500 Ω = sem falha
• Acima de 10 kΩ = falha

Tabela 34 - Sinais de realimentação por tipo de dispositivo

Pino
Hiperface 
(todos os motores e 
atuadores compatíveis)

Nikon (Kinetix 
TLP)

Tamagawa 
(Kinetix TL/TLY-B)

AqB digital com UVW 
(todos os motores e 
atuadores compatíveis)

Incremental 
(Kinetix TLY-H)

Incremental TTL 
genérico

Seno/Cosseno 
Genérico

1 MTR_SIN+ – – MTR_AM+ MTR_AM+ MTR_AM+ MTR_SIN+
2 MTR_SIN- – – MTR_AM– MTR_AM– MTR_AM– MTR_SIN-
3 MTR_COS+ – – MTR_BM+ MTR_BM+ MTR_BM+ MTR_COS+
4 MTR_COS- – – MTR_BM- MTR_BM- MTR_BM- MTR_COS-

5 MTR_DATA+ MTR_T+ MTR_DATA+ (TLY-B)
MTR_SD+ (TL-B) MTR_IM+ MTR_IM+ MTR_IM+ MTR_IM+

6 MTR_ECOM MTR_ECOM MTR_ECOM MTR_ECOM MTR_ECOM MTR_ECOM MTR_ECOM
7 MTR_EPWR9V (1) – – – – – –
8 – – – MTR_S3 MTR_S3 MTR_S3 MTR_S3
9 – – – – – – –

10 MTR_DATA– MTR_T– MTR_DATA– (TLY-B)
MTR_SD– (TL-B) MTR_IM– MTR_IM– MTR_IM– MTR_IM–

11 MTR_TS – – – – MTR_TS MTR_TS
12 – – – MTR_S1 MTR_S1 MTR_S1 MTR_S1
13 – – – MTR_S2 MTR_S2 MTR_S2 MTR_S2
14 MTR_EPWR5V (1) MTR_EPWR5V MTR_EPWR5V MTR_EPWR5V MTR_EPWR5V MTR_EPWR5V MTR_EPWR5V
15 – – – – – – –

(1) Determine qual fonte de alimentação seu encoder precisa e conecte somente nessa fonte. Não faça conexões para ambas as fontes.

ATENÇÃO: A realimentação do motor determina qual fonte de alimentação 
do encoder é usada. Verifique se a fonte de alimentação correta está sendo 
usada no seu encoder para evitar danos ao equipamento.
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O motor selecionado determina se as conexões do termostato do motor 
(MTR_TS) são usadas.

Tabela 35 - Especificações do encoder Hiperface

Atributo Valor
Protocolo Hiperface
Suporte da memória Encoders programados com dados do motor Allen-Bradley
Comunicação de dados Hiperface RS–485, comunicação 9600, 8 bits de dados, nenhuma paridade
Interpolação seno/co-seno 2.048 pulsos/período de seno
Frequência de entrada (AM/BM) 250 kHz, máx.
Tensão de entrada (AM/BM) 0,6 a 1,2 V, pico a pico, medido nas entradas do inversor
Detecção de perda de linha (AM/BM) Média (seno2 + cosseno2) > constante

Tabela 36 - Especificações do Encoder Nikon

Atributo Valor
Protocolo de comunicação Formato proprietário 

Uso da memória não volátil do encoder Programado com dados do motor Kinetix TLP como formato de memória 
Allen-Bradley

Tensão de entrada do diferencial 1,0 a 7,0 V
Comunicação de dados 8 Mbps, 21 bits de dados com ECC, sem paridade
Tipo de bateria 3,6 V, ER14252 ou equivalente, tamanho 1/2 AA

Tabela 37 - Especificações do serial Tamagawa

Atributo Valor

Uso da memória não volátil do encoder Programado com dados dos motores TL-Axxxx-B e TLY-Axxxx-B como 
formato de memória Allen-Bradley.

Tensão de entrada do diferencial 1,0 a 7,0 V
Comunicação de dados 2,5 Mbps, 8 bits de dados, sem paridade
Bateria 3,6 V, ER14252 ou equivalente, tamanho 1/2 AA

Tabela 38 - Especificações de TTL genérico de realimentação do encoder

Atributo Valor
Suporte ao encoder incremental TTL 5 V, diferencial A quad B
Interpolação de quadratura 4 pulsos/período de onda quadrada
Tensão de entrada do diferencial
(MTR_AM, MTR_BM, e MTR_IM)

5 Vcc, compatível com saída do inversor de linha 
diferencial (DLD)

Consumo de corrente CC
(MTR_AM, MTR_BM, e MTR_IM) 30 mA, máx.

Frequência do sinal de entrada
(MTR_AM, MTR_BM, e MTR_IM) 5,0 MHz, máx.

Separação de bordas
(MTR_AM e MTR_BM) 42 ns min, entre qualquer uma das duas bordas

Verificação de comutação
Verificação do ângulo de comutação realizada na 
primeira transição de sinal Hall e periodicamente daí 
em diante

Entradas hall
(MTR_S1, MTR_S2, e MTR_S3) Simples, TTL, coletor aberto ou nenhum
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Especificações do auxiliar de realimentação

Os inversores de frequência Kinetix 5100 são compatíveis com dispositivos de 
realimentação TTL incrementais no conector do auxiliar de realimentação de 
10 pinos. Consulte a Tabela 38 na página 70 para especificações de 
realimentação do encoder AqB Digital. 

Tabela 40 - Sinais do auxiliar de realimentação por tipo de dispositivo

Tabela 39 - Especificações de incremental de seno/cosseno genérico

Atributo Valor
Frequência de entrada 
(MTR_SIN e MTR_COS) 250 kHz, máx.

Tensão de entrada diferencial 
(MTR_SIN e MTR_COS) 0,6 V a 1,2 V, pico a pico

Verificação de comutação Verificação do ângulo de comutação realizada na primeira transição de 
sinal Hall e periodicamente daí em diante.

Entradas de hall 
(MTR_S1, MTR_S2 e MTR_S3) Simples, TTL, coletor aberto ou nenhum.

Pino AqB digital incremental
1 AUX_AM+
2 AUX_AM-
3 AUX_BM+
4 AUX_BM-
5 AUX_IM+
6 AUX_IM-
7 AUX_ECOM
8 AUX_EPWR5V
9 Reservado
10 Reservado
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Definições de faseamento do encoder

Para encoders TTL, a posição do inversor aumenta quando A guia B. Assume-se 
rotação do motor em sentido horário, olhando para o eixo do motor.

Figura 41 - Faseamento do encoder TTL

Para encoders seno/cosseno como o Hiperface, por exemplo, a posição do 
inversor de frequência aumenta quando o cosseno (B) guia o seno (A). 
Assume-se rotação do motor em sentido horário, olhando para o eixo do motor.

Figura 42 - Faseamento do encoder seno/cosseno

A
/A

90° 90° 90° 90°

360°

B
/B

Z
/Z

B A

IMPORTANTE O faseamento de sinal do encoder seno/cosseno é diferente do 
faseamento de sinal do encoder TTL.

IMPORTANTE Ao usar um dispositivo de realimentação absoluta (por exemplo, 
Hiperface), o inversor de frequência simula um sinal de marcador, 
porque esses dispositivos não têm um sinal de marcador necessário 
para que a sequência posição inicial-para-marcador se complete. 
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O conector MFB do inversor de frequência usa sinais de Hall para inicializar o 
ângulo de comutação para comutação do motor de imã permanente.

Figura 43 - Faseamento do encoder de hall

Recurso de posição absoluta

O recurso de posição absoluta rastreia a posição do motor, dentro dos limites 
de retenção multivoltas, enquanto o inversor é desenergizado. O recurso de 
posição absoluta está disponível somente com encoders multivoltas. 

Figura 44 - Limites de posição absoluta (medidos em voltas ou rotações)
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Tabela 41 - Limites de retenção da posição absoluta

Tipo de encoder Indicador de Código 
de catálogo

Código de catálogo 
do motor código de catálogo linear

Limites de retenção
Voltas (rotativo) mm (linear)

Hiperface

-M
MPL-A/Bxxxxx-M
MPM-A/Bxxxxx-M
MPF-A/Bxxxxx-M
MPS-A/Bxxxxx-M

MPAR-A/B3xxxx-M
MPAI-A/BxxxxxM 2.048 (±1.024) –

-V MPL-A/Bxxxxx-V
MPAS-A/Bxxxx1-V05, MPAS-A/Bxxxx2-V20
MPAR-A/B1xxxx-V, MPAR-A/B2xxxx-V
MPAI-A/BxxxxxV

4.096 (±2.048) –

Nikon de 24-bit serial com 
bateria reserva -D TLP-A/Bxxxx-D –

65.536 (±32.768) –
Tamagawa de 17-bit serial com 
bateria reserva -B TL-Axxxx-B

TLY-Axxxx-B –

+2.048-2.048 +1.024-1.024-16,384 -8.192 0-32,768 -4.096 +16,384+8.192 +32,768+4.096

Posição na desenergização

4.096 voltas

65.536 revoluções

2.048 voltas
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Recurso Safe Torque-Off Os servo-drives Kinetix 5100 possuem o recurso Safe Torque Off (STO) e 
podem remover com segurança a alimentação do inversor quando os sinais 
STO são removidos, resultando em comportamento categoria de parada 0.

Os servo-drives 2198-Exxxx-ERS (fisicamente conectados) suportam conexões 
paralelas de entrada para inversores em cascata adicionais. Para aplicações 
que não exijam a função de segurança STO, você deve instalar fios do jumper 
para o bypass do recurso safe torque-off.

Consulte o Recurso Safe Torque-Off na página 421 para obter informações 
sobre a pinagem, a instalação e a fiação do conector STO.

Modos de operação O servo-drive Kinetix 5100 suporta três modos básicos de operação: Position, 
Speed e Torque. Você pode trocar entre esses modos usando seleções duplas ou 
múltiplas. O modo ES usa conexão Ethernet/Ip de classe 1 com controle Logix.

Tabela 42 - Modo único

Modo Abreviação de modo Código Descrição

Modo de posição
(entrada de borne de E/S) PT 00

Esse modo é referido, às vezes, como saída de trem de pulso ou etapa e direção. O servo-drive recebe o 
comando de posição e comanda o motor para funcionar na posição alvo. A comunicação com o 
comando de posição é feita através do borne de E/S e o tipo de sinal é pulso. Você pode configurar esse 
modo para seguimento pulso-a-pulso, que é uma forma de engrenagem.

Modo de posição
(entrada de registro) PR 01

O servo-drive recebe o comando de posição e comanda o motor para funcionar na posição alvo. 
Os comandos Position são emitidos dos registros do programa (99 conjuntos no total). Você pode 
selecionar o número do registro com sinais ponderados binários de entrada digital (DI) ou através da 
comunicação.

Modo de velocidade S 02
O servo-drive recebe o comando de velocidade e comanda o motor para funcionar na velocidade alvo. 
O comando Speed é emitido partir dos registros internos (3 conjuntos no total) ou por tensão analógica 
(–10 V a +10 V) que é comunicada através do borne E/S. Você pode selecionar o comando com sinais de 
DI ponderados binários.

Modo de velocidade
(sem entrada analógica) Sz 04

O servo-drive recebe o comando de velocidade e comanda o motor para funcionar na velocidade alvo. 
O comando Speed só pode ser emitido a partir dos registros internos (3 conjuntos no total). Você pode 
selecionar o comando com sinais de DI ponderados binários.

Modo de torque T 03
O servo-drive recebe o comando de torque e comanda o motor para funcionar com o torque alvo. 
Os comandos Torque podem ser emitidos a partir dos registros internos (3 conjuntos no total) e por 
tensão analógica (–10 V a +10 V) que é comunicada através do borne E/S. Você pode selecionar o 
comando com sinais de DI ponderados binários.

Modo de torque 
(sem entrada analógica) Tz 05

O servo-drive recebe o comando de torque e comanda o motor para funcionar com o torque alvo. 
O comando Torque pode ser emitido a partir dos registros internos (3 conjuntos no total). Você pode 
selecionar o comando com sinais de DI ponderados binários.

Modo E/S E/S OC O servo-drive recebe comandos do controle Logix através da conexão de rede EtherNet/IP. Os comandos 
são emitidos através da instrução add-on na aplicação Logix Designer.

Tabela 43 - Modo duplo

Modo Abreviação de modo Código Descrição

Modo Position PT (entrada de borne E/S) e modo Speed PT-S 06 Alterna os modos PT e S com os sinais DI.
Modo Position PT (entrada de borne E/S) e modo Torque PT-T 07 Alterna os modos PT e T com os sinais DI.
Modo Position PR (entrada de registro) e modo Speed PR-S 08 Alterna os modos PR e S com os sinais DI.
Modo Position PR (entrada de registro) e modo Torque PR-T 09 Alterna os modos PR e T com os sinais DI.
Modo Speed e modo Torque S-T 0A Alterna os modos S e T com os sinais DI.
– – 0B Reservado
Modo Position PT (entrada de borne E/S) e modo Position PR (entrada de registro) PT-PR 0D Alterna os modos PT e PR com os sinais DI.
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O modo múltiplo é uma combinação que usa o modo duplo e um modo único 
de operação.

Tabela 44 - Modo múltiplo

Modo Abreviação de modo Código Descrição

Modo Position PT (entrada de borne E/S) modo Position PR 
(entrada de registro) e modo Speed PT-PR-S 0E Alterna os modos PT, PR e S com os sinais DI.

Modo Position PT (entrada de borne E/S) modo Position PR 
(entrada de registro) e modo Torque PT-PR-T 0F Alterna os modos PT, PR e T com os sinais DI.
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Observações:
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Capítulo 4

Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100

Este capítulo fornece procedimentos para a fiação de seu sistema de 
acionamento Kinetix® 5100 e fazer as conexões dos cabos.

Requisitos de fiação básica Esta seção contém informações básicas sobre como conectar o inversor 
Kinetix 5100.
 

Tópico Página
Requisitos de fiação básica 77
Determinar a configuração da alimentação de entrada 78
Aterrar o sistema de acionamento 83
Requisitos de fiação 85
Orientações sobre fiação 87
Ligar os conectores de alimentação de entrada 88
Ligar o conector E/S 90
Ligar o conector de Safe Torque-off 90
Ligar o conector de alimentação do motor 90
Conexões de frenagem do motor 99
Ligar o conector de realimentação do motor 99
Conexões do resistor de dissipação passiva externo 107
Conexões do cabo Ethernet 109

ATENÇÃO: Planeje a instalação do sistema para que você possa cortar, 
perfurar, fazer derivação e soldar com o sistema removido do gabinete. 
Como o sistema é do tipo de construção aberta, seja cauteloso para evitar 
que detritos de metal caiam dentro dele. Os detritos de metal ou outros 
materiais estranhos podem alojar-se no circuito e causar danos 
aos componentes.

RISCO DE CHOQUE: Para evitar o perigo de choque elétrico, monte e conecte 
o inversor Kinetix 5100 antes de aplicar a alimentação. Uma vez que a 
alimentação é aplicada, os terminais de conectores podem apresentar 
tensão mesmo que não estejam em uso.

IMPORTANTE Esta seção contém as configurações, as práticas e o tamanho de 
fiação do sistema do servo PWM comum que podem ser usados na 
maioria das aplicações. O National Electrical Code, os códigos 
elétricos locais, as temperaturas em operação especiais, os ciclos de 
trabalho ou as configurações do sistema têm prioridade sobre os 
valores e métodos fornecidos.
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Construa seus próprios cabos

• Conecte a blindagem do cabo ao conector shell em ambas as 
extremidades do cabo com uma conexão 360° completa.

• Use o cabo de par trançado sempre que possível. Combine sinais 
diferenciais uns com os outros e sinais de terminação única com o 
retorno de aterramento correto.

Ao usar servo-motores Kinetix TLP, consulte Build Your Own Kinetix TLP 
Motor Cables Installation Instructions, publicação 2090-IN048, para engatar 
os kits de conectores de realimentação e alimentação do lado do motor até o 
cabo em massa.

Ao usar outros servo-motores e atuadores Allen-Bradley® compatíveis 
com cabos de motor 2090-CxxM7DF, consulte 2090-Series Circular-DIN 
Connector Kits, Flange Kits, and Crimp Tools Installation Instructions, 
publicação 2090-IN042, para engatar os kits de conectores de realimentação 
e alimentação do lado do motor a cabos diversos.

Além disso, consulte Kinetix 5100 Feedback Connector Kit Installation 
Instructions, publicação 2198-IN019 para concluir as conexões do cabo de 
realimentação do terminal flutuante.

Roteamento da fiação de alimentação e de sinal

Esteja ciente de que quando for feito o roteamento da fiação em uma máquina 
ou sistema, o ruído irradiado de relés próximos, transformadores e outros 
inversores eletrônicos pode ser entendido como sinal de realimentação do 
motor ou encoder, comunicações de entrada/saída ou outros sinais sensíveis de 
baixa tensão. O ruído irradiado pode causar falhas no sistema e comunicação.

Consulte Redução de ruído elétrico na página 35 para exemplos de roteamento 
de cabos de alta e baixa tensão. Para mais informações, consulte o Manual de 
referência de projeto do sistema para controle de ruído elétrico, publicação 
GMC-RM001.

Determinar a configuração 
da alimentação de entrada

Antes de conectar a alimentação de entrada ao seu inversor Kinetix 5100, 
você deve determinar o tipo de alimentação de entrada em sua instalação. 
O inversor é projetado para operar apenas com alimentação de entrada 
tipo aterrada.

Esta seção contém exemplos de alimentação de entrada monofásica e trifásica 
para inversores Kinetix 5100 monofásicos e trifásicos.

A configuração de alimentação aterrada permite fazer o aterramento da 
alimentação monofásica ou trifásica em um ponto neutro. Ao usar um dos 
exemplos, certifique-se de incluir a conexão neutra aterrada.

IMPORTANTE Os cabos feitos na fábrica são projetados para minimizar a EMI e têm 
preferência sobre os cabos feitos manualmente para otimizar o 
desempenho do sistema.
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Para obter especificações de alimentação do inversor de frequência 
Kinetix 5100, consulte Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publicação KNX-TD003. Para ver diagramas de fiação de entrada do inversor 
de frequência Kinetix 5100, consulte os Exemplos de cablagem da alimentação 
na página 464.

Alimentação trifásica conectada a inversores trifásicos

Estes exemplos ilustram sistemas trifásicos aterrados conectados a inversores 
Kinetix 5100 trifásicos.

Figura 45 - Configuração da alimentação aterrada trifásica (200 a 230 V) (estrela secundária)
 

Figura 46 - Configuração da alimentação aterrada trifásica (380 a 480 V) (estrela secundária)

ATENÇÃO: O sistema de energia deve ter uma configuração secundária 
estrela aterrada centralmente para redes elétricas de 230 Vca e 480 Vca.
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Alimentação de entrada monofásica usada com 
inversores monofásicos

Esses exemplos ilustram a alimentação monofásica aterrada conectada a 
inversores Kinetix 5100 monofásicos.

Figura 47 - Configuração de alimentação monofásica aterrada (200 a 230 V)

Figura 48 - Configuração de alimentação monofásica aterrada (120 V)

Figura 49 - Configuração de alimentação monofásica aterrada (230 V)
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Figura 50 - Configuração de alimentação monofásica (230 V) com alimentação do filtro de linha CA 
trifásico aterrado

Alimentação de entrada trifásica usada com inversores monofásicos

Este exemplo ilustra a alimentação trifásica aterrada conectada a inversores 
Kinetix 5100 monofásicos quando a tensão fase a fase exceder as especificações 
do inversor.

Um neutro deve ser conectado quando os inversores monofásicos forem 
ligados a um transformador de isolação trifásico secundário. Não é necessário 
que todas as três fases sejam carregadas com os inversores, mas cada inversor 
deve ter seu próprio retorno de alimentação através da conexão neutra.
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ATENÇÃO: Caso não conecte um neutro, pode haver oscilações da fonte de 
alimentação nos inversores individuais. As oscilações de tensão ocorrem 
quando o ponto neutro muda como resultado das variações de carga 
experimentadas pelos inversores individuais. A variação da tensão de 
alimentação pode causar desarmes por subtensão ou sobretensão nos 
inversores e estes podem ser danificados se o limite de sobretensão 
for excedido.
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Figura 51 - Amplificadores monofásicos (um filtro de linha CA por inversor)

A proteção contra curto-circuito da ramificação e do alimentador não está 
ilustrada.

Se um filtro de linha trifásico for usado para alimentar vários inversores 
monofásicos (não recomendado), será importante que ele inclua uma conexão 
neutra, conforme mostrado na Figura 51. Esta conexão do neutro se aplica se a 
alimentação trifásica estiver conectada diretamente no filtro e nenhum 
transformador de isolamento estiver presente.

Anulação da conformidade CE

As aplicações de filtro trifásico com neutro descritas em Alimentação de 
entrada trifásica usada com inversores monofásicos não são adequadas para 
compatibilidade eletromagnética e aspecto para conformidade CE. Portanto, 
a validade EMC e a marca CE pela Rockwell Automation é anulada quando os 
filtros de linha de entrada neutra e trifásica forem usados.
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IMPORTANTE Um filtro de linha CA para cada inversor é a configuração recomendada 
e exigida para compatibilidade CE.

ATENÇÃO: As aplicações com transformador de isolamento trifásico e com 
filtros de linha de entrada com neutro descritas neste documento não foram 
testadas para compatibilidade EMC e os produtos usados n instalações não 
são considerados com etiqueta compatíveis com CE.
Se esta aplicação de transformador de isolamento trifásico e filtro de linha 
entrada com neutro for usada, você será responsável pela validação EMC e 
etiqueta CE do sistema.
Se a conformidade CE for uma exigência do cliente, os filtros de linha 
monofásicos ou trifásicos, testados pela Rockwell Automation, e 
especificados para o produto, deverão ser usados. Consulte Kinetix Servo 
Drives Specifications Technical Data, publicação KNX-TD003 para os 
códigos de catálogos.
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Utilização de transformador de isolamento em configurações de 
alimentação aterrada

Ao usar um transformador de isolamento, engate o cabo terra do rack à 
conexão do neutro. Esta conexão de neutro aterrado:

• Evita que a tensão do sistema flutue e evita qualquer tensão alta que 
possa ocorrer de outra forma, por exemplo, devido à eletricidade estática

• Fornece um caminho de aterramento sólido para condições de falha.

Aterrar o sistema 
de acionamento

Todos os equipamentos e componentes de uma máquina ou sistema de 
processamento devem ter um ponto de aterramento comum conectado ao 
rack. Um sistema aterrado fornece um caminho de aterramento para proteção 
contra choque elétrico. O aterramento de seus inversores e painéis minimiza 
o perigo de choque para pessoal e danos a equipamentos causados por 
curtos-circuitos, sobretensões, transientes e conexão acidental de condutores 
energizados ao rack do equipamento. 

IMPORTANTE Transformadores (transformadores automáticos não são suportados) 
devem ter secundário em estrela com neutro aterrado. A tensão de fase 
para neutro não deve exceder a tensão nominal de entrada do inversor.

IMPORTANTE Para aprimorar o elo entre o inversor Kinetix 5100 e o subpainel, 
fabrique o seu subpainel em aço galvanizado (sem pintura).

ATENÇÃO: O código elétrico nacional contém especificações, convenções 
e definições de aterramento. Siga todos os códigos locais e todas as 
regulamentações aplicáveis para aterrar seu sistema com segurança. 
Para requisitos de aterramento CE, consulte Conformidade de agência 
na página 26.
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Aterre seu inversor com a placa de montagem do sistema

Aterre os inversores de frequência Kinetix 5100 a uma barra de terra do 
gabinete conectado com uma cordoalha aterramento de pelo menos 10 mm2 
(0,0155 pol.2) de área transversal. Mantenha a cinta de aterramento trançada o 
mais curta possível para uma ligação ideal.

Figura 52 - Conecte a cordoalha de aterramento — Exemplo

Consulte System Design for Control of Electrical Noise Reference Manual, 
publicação GMC-RM001, para obter mais informações.

Figura 53 - Configuração de aterramento do rack (diversos inversores Kinetix 5100 em um painel)

Item Descrição
1 Terminal de terra conectado ao torquímetro de montagem, 2,0 N•m (17,7 lb•pol.), máx.
2 Cordoalha de aterramento (fornecido pelo cliente)
3 Aterramento de distribuição de energia ou malha
4 Barra de terra do gabinete conectado (fornecido pelo cliente)

4

2

1

3

Servo-drive
Kinetix 5100

2

1

I/0

AUX

5100

NET

MOD

CHARGE

2

1

I/0

AUX

5100

NET

MOD

CHARGE

2

1

I/0

AUX

5100

NET

MOD

CHARGE

2

1

I/0

AUX

5100

NET

MOD

CHARGE

Barra de terra do gabinete com ligação

Malha ou terra de 
distribuição de energia

Sempre siga o NEC e todos os 
códigos locais aplicáveis.

Aterramento do rack

Aterramento do rack

Aterramento do rack

Aterramento do rack

Fabrique cintas de aterramento trançadas com pelo 
menos 10 mm2 (0,0155 pol.2) de área transversal. 
Mantenha as cintas o mais curtas possível.
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Aterrar diversos subpainéis

Nesta figura, o aterramento do rack é estendido a diversos subpainéis.

Figura 54 - Subpainéis conectados em apenas um ponto de terra

Requisitos de fiação Os fios devem ser de cobre com classificação mínima de 75°C (167°F). 
O faseamento da alimentação CA principal é arbitrário e a conexão terra 
é necessária.

Consulte o Apêndice A começando na página 463 para ver os diagramas de 
interconexão.

Sempre siga o NEC e todos 
os códigos locais aplicáveis.

Malha ou terra de 
distribuição de energia

Barra de terra 
com ligação

IMPORTANTE O código elétrico nacional e os códigos elétricos locais têm precedência 
sobre os valores e métodos fornecidos.
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Tabela 45 - Requisitos da fiação

Código de catálogo dos 
inversores Kinetix 5100 
(200 V)

Código de catálogo dos 
inversores Kinetix 5100 
(400 V)

Descrição Conecta-se 
aos terminais

Bitola do cabo 
recomendada
mm2 (AWG)

Comprimento 
da decapagem
mm (pol.)

Valor do torque
N•m (lb•pol.)

2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS

–

Rede elétrica Vca
alimentação de entrada

Controle de Vca 
alimentação de entrada

Controle de 24 Vcc 
alimentação de entrada

L1
L2
L3

L1C (1)
L2C

24V+ (2)

24V-

0,20 a 3,31 
(24 a 12) 11 (0,4) N/D (3)

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

0,20 a 5,26 
(24 a 10)

13 (0,5)

N/A (3)

–
2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,6 (5)

(13,90)

2198-E2055-ERS – 1,8 (5)

(15,49)

2198-E2075-ERS 2198-E4075-ERS 11 (0,4) 1,6 (5)

(13,90)

2198-E2150-ERS 2198-E4150-ERS 2,08 a 21,1 
(14 a 4) 13 (0,5) 3,1 (5)

(27,44)
2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS

–

Alimentação do motor (4)
U
V
W

0,20 a 3,31 
(24 a 12) 11 (0,4) N/A (3)

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

0,20 a 5,26
(24 a 10)

13 (0,5)

N/A (3)

–
2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,6 (5)

(13,90)

2198-E2055-ERS
2198-E4075-ERS
2198-E4150-ERS

2,08 a 21,1 
(14 a 4)

3,1 (5)

(27,44)2198-E2075-ERS
2198-E2150-ERS
2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS

–

Resistor de dissipação
DC+
ISH
ESH

0,20 a 3,31 
(24 a 12) 11 (0,4) N/A (3)

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

0,20 a 5,26 
(24 a 10)

13 (0,5)

N/A (3)

–
2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,6 (5)

(13,90)

2198-E2055-ERS – 1,8 (5)

(15,49)

2198-E2075-ERS 2198-E4075-ERS 11 (0,4) 1,6 (5)

(13,90)

2198-E2150-ERS 2198-E4150-ERS 2,08 a 21,1 
(14 a 4) 13 (0,5) 3,1 (5)

(27,44)
2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS
2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS
2198-E2055-ERS
2198-E2075-ERS
2198-E2150-ERS

2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS
2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS
2198-E4075-ERS
2198-E4150-ERS

Safe Torque-Off

SB+
SB-
S1
S1C
S2
S2C
SS+
SS-

0,75 (18)
(fio trançado com 
terminal)

1,5 (16)
(fio sólido)

8,0 (0,31) N/A (3)

(1) Aplica-se aos inversores 2198-E1xxx-ERS e 2198-E2xxx-ERS (200 V).
(2) Aplica-se aos inversores 2198-E4xxx-ERS (400 V).
(3) Este conector usa tensão de mola para manter os cabos em posição.
(4) O tamanho da fiação de alimentação do motor depende da combinação do inversor e do motor. Consulte Kinetix 5100 Drive Systems Design Guide, publicação KNX-RM011, para combinação 

específica de inversor e motor.
(5) Conecte usando um terminal crimpado.
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Orientações sobre fiação Use essas orientações ao fazer a fiação dos conectores em seus servo-drives 
Kinetix 5100.

Siga estas etapas quando fizer a fiação dos conectores nos módulos de seu 
inversor Kinetix 5100.

1. Prepare os cabos removendo o isolamento conforme mostrado na 
Tabela 45.

2. Faça o roteamento dos cabos/fios conforme descrito no Capítulo 2.
3. Insira os cabos nos plugues conectores ou no borne de E/S.

Consulte as tabelas de pinagem do conector no Capítulo 3 e Apêndice A 
começando na página 463 para ver os diagramas de interconexão.
- Aperte os parafusos do terminal nos inversores 2198-E2055-ERS, 

2198-E2075-ERS e 2198-E2150-ERS (200 V) e 2198-E4055-ERS, 
2198-E4075-ERS e 2198-E4150-ERS (400 V) até o valor de torque 
especificado.

- Conectores nos inversores 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS, 2198-E1020-ERS e 2198-E2030-ERS (200 V) e 
inversores 2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS, 2198-E4015-ERS 
(400 V) usam tensão de mola para manter os fios no lugar.

RISCO DE CHOQUE: Os capacitores do barramento CC podem manter tensões 
perigosas após a remoção da alimentação de entrada. NÃO toque nos 
terminais P1, P2, CC-, CC+, ISH ou ESH dentro do tempo de descarga do 
capacitor (listado na Tabela 46). Antes de trabalhar no inversor, meça a 
tensão do barramento CC para verificar se ele alcançou um nível seguro. 
Quando a tensão do barramento CC está acima de 50 Vcc, o indicador de 
status de carga está ligado. Falha ao observar esta precaução pode resultar 
em graves ferimentos pessoais ou morte.

Tabela 46 - Tempo de descarga do capacitor do barramento CC

Código de catálogo dos inversores 
Kinetix 5100 (200 V)

Tempo de descarga do capacitor
Minutos

Código de catálogo dos inversores 
Kinetix 5100 (400 V)

Tempo de descarga do capacitor
Minutos

2198-E1004-ERS 5 2198-E4004-ERS 5
2198-E1007-ERS 15 2198-E4007-ERS 5
2198-E1015-ERS 15 2198-E4015-ERS 5
2198-E1020-ERS 20 2198-E4020-ERS 5
2198-E2030-ERS 20 2198-E4030-ERS 5
2198-E2055-ERS 35 2198-E4055-ERS 5
2198-E2075-ERS 45 2198-E4075-ERS 10
2198-E2150-ERS 110 2198-E4150-ERS 10

IMPORTANTE Para saber a localização do conector dos inversores Kinetix 5100, 
consulte Dados do conector do Kinetix 5100 na página 46.
Ao remover o isolamento ou apertar os parafusos para fixar a fiação, 
consulte a tabela na página 85 para valores de torque.

IMPORTANTE Para aprimorar o desempenho do sistema, passe os cabos pelas 
canaletas conforme estabelecido em Estabelecimento de zonas de ruído 
na página 38.

IMPORTANTE Tenha cuidado para não rachar, cortar ou danificar de alguma 
forma as veias do cabo enquanto remove o isolamento.
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- Os inversores 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS e 2198-E1015-ERS 
incluem plugues conectores e uma ferramenta de fiação.

4. Puxe suavemente cada fio para se certificar de que está preso ao terminal; 
reinsira e/ou aperte todos os fios soltos.

5. Quando a fiação estiver concluída, plugue o conector no inversor.

Ligar os conectores de 
alimentação de entrada

As conexões de alimentação de entrada são feitas no conector de alimentação 
de entrada na parte inferior do inversor ou nos bornes na parte frontal do 
inversor. Esta seção fornece exemplos e orientações para ajudá-lo a fazer 
conexões com o conector de alimentação de entrada ou borne de E/S.

Figura 55 - Servo-drives 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS e 2198-E1015-ERS

Figura 56 - Servo-drives 2198-E1020-ERS, 2198-E2030-ERS, 2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
e 2198-E2150-ERS

1. Posicione a ferramenta de fiação para prender 
a guia laranja.

2. Pressione a alavanca firmemente para 
desengatar a tensão da mola.

3. Insira (ou remova) o fio.
4. Solte a alavanca para engatar a tensão 

da mola.
5. Reposicione na próxima guia laranja e repita.

Plugue conector
Alavanca

Aba laranja de aperto
da fivela superior

Ferramenta de fiação

Cabo

L1
     

     
 L2

     
     

  L
3

L1
C  

   L
2C

     
  P

1  
     

 P2
     

  D
C–

Conector da alimentação 
de entrada de controle

Servo-drives Kinetix 5100
(O inversor 2198-E1004-ERS é exibido)

Vista superior

Conector da alimentação de 
entrada da rede elétrica

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

NET

5100
MOD

CHARGE

2

1

I/O

AUX

U

V

W

DC+

ISH

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

Vista frontal dos servo-drives 
Kinetix 5100 2198-E1020-ERS e 

2198-E2030-ERSVista frontal dos servo-drives Kinetix 5100 2198-E2055-ERS, 
2198-E2075-ERS e 2198-E2150-ERS

Vista frontal dos servo-drives 
Kinetix 5100 (inversor 
2198-E1020-ERS é exibido)

Alimentação de entrada de controle
Conexões

Alimentação de entrada da rede elétrica
Conexões

Reservado
(não utilizado)
88 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Figura 57 - Servo-drives 2198-E4020-ERS, 2198-E4030-ERS, 2198-E4055-ERS, 2198-E4075-ERS, 
e 2198-E4150-ERS

NET

MOD

CHARGE

I/O

AUX

U

V

W

DC+

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

24V+

24V–

MFB

2

1

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

24V+

24V–

Vista frontal dos 
servo-drives Kinetix 5100
(inversor 2198-E4020-ERS é exibido)

Alimentação de entrada de controle
Conexões

Alimentação de entrada da rede elétrica
Conexões

Reservado
(não utilizado)

Tabela 47 - Especificações do conector de alimentação de entrada

Cód. cat. do inversor 
Kinetix 5100

Conecta-se 
aos terminais

Bitola do cabo 
recomendada
mm2 (AWG)

Comprimento da 
decapagem
mm (pol.)

Valor do torque
N•m (lb•pol.)

2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS

L1
L2
L3

L1C 
L2C

P1
P2
CC-

0,20 a 3,31 
(24 a 12) 11 (0,4) N/D (1)

(1) Este conector usa tensão de mola para manter os cabos em posição.

2198-E1015-ERS
2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

0,20 a 5,26 
(24 a 10)

13 (0,5)
N/D(1)

2198-E2055-ERS
0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,8 (2)

(15,49)

(2) Conecte usando um terminal crimpado.

2198-E2075-ERS 11 (0,4) 1,6 (2)

(13,90)

2198-E2150-ERS 2,08 a 21,1 
(14 a 4)

13 (0,5)

3,1 (2)

(27,44)
2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

L1
L2
L3

24V+
24V-

P1
P2
CC-

0,20 a 5,26 
(24 a 10) N/D(1)

2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,6 (2)

(13,90)
2198-E4075-ERS 11 (0,4)

2198-E4150-ERS 2,08 a 21,1 
(14 a 4) 13 (0,5) 3,1 (2)

(27,44)
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Ligar o conector E/S Conecte suas entradas/saídas digitais/analógicas ao conector de E/S usando o 
bloco de expansão do terminal 2198-TBIO. Para a pinagem do borne de E/S, 
consulte Pinagem do conector de E/S na página 51. Consulte Kinetix 5100 I/O 
Terminal Expansion Block Installation Instructions, publicação 2198-IN020 
para mais informações.

Figura 58 - Inversor Kinetix 5100 (conector E/S e borne)

Ligar o conector de 
Safe Torque-off 

Para ver a pinagem do conector Safe Torque-off (STO), descrições de recursos 
e informações de fiação, consulte Capítulo 13 começando na página 419.

Ligar o conector de 
alimentação do motor

As conexões de alimentação do motor são feitas no conector de alimentação do 
motor na parte inferior do inversor ou nos bornes na parte frontal do inversor. 
Esta seção fornece exemplos e orientações para ajudá-lo a fazer as conexões de 
alimentação do motor.

Figura 59 - Servo-drives 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS e 2198-E1015-ERS

I/O

AUX

1

Conector de E/S

Bloco de expansão do 
terminal 2198-TBIO

Tabela 48 - Especificações do bloco de expansão do terminal de E/S

Código de catálogo do 
Bloco de expansão do 
terminal de E/S

Bitola do cabo recomendada
mm2 (AWG)

Comprimento da 
decapagem
mm (pol.)

Valor do torque
N•m (lb•pol.)

2198-TBIO 1,5 a 0,05
(16 a 30)

6 a 7 
(0,24 a 0,27)

20
(1,77)

U            V           W

Vista inferior dos servo-drives Kinetix 5100 
(inversor 2198-E1004-ERS é exibido)

Conector de alimentação do motor
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Figura 60 - Servo-drives 2198-E1020-ERS, 2198-E2030-ERS, 2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
e 2198-E2150-ERS e 2198-E4xxx-ERS
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(Vista frontal) Servo-drives Kinetix 5100 2198-E2055-ERS, 
2198-E2075-ERS, 2198-E2150-ERS, 2198-E4020-ERS, 
2198-E4030-ERS, 2198-E4055-ERS, 2198-E4075-ERS, 

and 2198-E4150-ERS

Servo-drives Kinetix 5100
(O inversor 2198-E1020-ERS é exibido)

Vista frontal

Alimentação do motor
Conexões Alimentação do motor

Conexões

Tabela 49 - Especificações do conector de alimentação do motor

Cód. cat. do inversor 
Kinetix 5100

Conecta-se aos 
terminais

Bitola do cabo 
recomendada
mm2 (AWG)

Comprimento da 
decapagem
mm (pol.)

Valor do torque
N•m (lb•pol.)

2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS

U
V
W

0,20 a 3,31 (1)
(24 a 12)

(1) O cabo de alimentação do motor depende da combinação motor/inversor.

11 (0,4) N/D (2)

(2) Este conector usa tensão de mola para manter os cabos em posição.

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

0,20 a 5,26
(24…10)

13 (0,5)

N/A (2)

2198-E2055-ERS
2,08 a 21,1 
(14 a 4)

3,1 (3)

(27,44)

(3) Conecte usando um terminal crimpado.

2198-E2075-ERS
2198-E2150-ERS
2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

U
V
W

0,20 a 5,26
(24 a 10)

13 (0,5)

N/A (2)

2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,6 (3)

(13,90)

2198-E4075-ERS
2198-E4150-ERS

2,08 a 21,1 
(14 a 4)

3,1 (3)

(27,44)
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Compatibilidade do servo-motor e do cabo do motor

Os inversores de frequência Kinetix 5100 são compatíveis com os seguintes 
produtos rotativos e lineares Allen-Bradley:

• Servo-motores Kinetix TLP
• A família de motores Kinetix MP inclui:

- Servo-motores Kinetix MPL, MPM, MPF e MPS
• Servo-motores Kinetix TL e TLY
• A família de atuadores lineares Kinetix MP inclui:

- Atuadores lineares Kinetix MPAS, MPMA, MPAR e MPAI
• Atuadores lineares Kinetix LDAT
• Motores lineares Kinetix LDC e Kinetix LDL

Consulte Instalar o Add-on Profile no Kinetix 5100 na página 192 para obter 
informações sobre o download do AOP.

IMPORTANTE Para configurar esses motores com seu servo-drive Kinetix 5100 
(consulte a Tabela 51, Tabela 52e Tabela 53), você deve ter a versão 
do firmware do inversor 1.xxx ou 2.xxx. Ao usar o modo de E/S com 
controladores ControlLogix® ou CompactLogix™, consulte a Tabela 50 
para determinar se você precisa da revisão do Add-on Profile do 
Kinetix 5100.

IMPORTANTE As conexões EtherNet/IP Classe 1 e Classe 3 não suportam motores de 
indução e motores lineares.

Tabela 50 - Requisito de instalação do Add-on Profile

Versão do firmware do 
inversor de frequência Versão da aplicação Logix Designer O Add-on Profile do Kinetix 5100 

é necessário?

1.xxx or 2.xxx
30, 31 ou 32 Sim
33.00 ou posterior Não
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Cabos de alimentação e de frenagem do motor

Motores Kinetix TLP usam cabos de alimentação que podem combinar a fiação 
de alimentação e fios de frenagem (<4,5 kW com freio). O cabo de alimentação/
freio é conectado à placa de aterramento no inversor e os condutores de 
energia/freio são conectados à alimentação do motor e aos conectores de E/S, 
respectivamente. Os motores (com freio) e uma potência nominal ≥5,5 kW têm 
cabos separados de alimentação e freio.

Tabela 51 - Compatibilidade de cabo de alimentação/frenagem do motor Kinetix TLP

Cód. cat. Servo-motor Cód cat. alimentação do motor (1) 
(com fios de frenagem)

Cód cat. alimentação do motor (1) 
(sem fios de frenagem) Cód. cat. No (1)

TLP-A046-xxx, TLP-A070-xxx, 
TLP-A090-xxx, TLP-A100-xxx

2090-CTPB-MADF-18Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MADF-18Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MADF-18Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MADF-18Fxx (flex contínuo)

N/A Os condutores de freio estão 
incluídos no cabo de alimentação.

TLP-A115-100, 
TLP-A145-050, TLP-A145-100

2090-CTPB-MCDF-16Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MCDF-16Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MCDF-16Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MCDF-16Fxx (flex contínuo)

TLP-A115-200, 
TLP-A145-090, TLP-A145-150, TLP-A145-250

2090-CTPB-MCDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MCDF-12Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MCDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MCDF-12Fxx (flex contínuo)

TLP-A200-200, TLP-A200-300, 
TLP-A200-350

2090-CTPB-MDDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MDDF-12Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MDDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MDDF-12Fxx (flex contínuo)

TLP-A200-450 2090-CTPB-MDDF-08Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MDDF-08Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MDDF-08Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MDDF-08Fxx (flex contínuo)

TLP-A200-550, TLP-A200-750 (2)

TLP-A235-11K – 2090-CTPW-MEDF-06Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MEDF-06Fxx (flex contínuo) 2090-CTPB-MBDF-20Axx (padrão) ou 

2090-CTPB-MBDF-20Fxx (flex contínuo)
TLP-A235-15K (2) – 2090-CTPW-MEDF-04Axx (padrão) ou 

2090-CTPW-MEDF-04Fxx (flex contínuo)
TLP-B070-040
TLP-B090-075 

2090-CTPB-MADF-18Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MADF-18Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MADF-18Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MADF-18Fxx (flex contínuo)

N/A Os condutores de freio estão 
inclusos no cabo de alimentação.

TLP-B115-100, TLP-B115-200
TLP-B145-050, TLP-B145-100
TLP-B145-150, TLP-B145-200

2090-CTPB-MCDF-16Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MCDF-16Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MCDF-16Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MCDF-16Fxx (flex contínuo)

TLP-B200-300, TLP-B200-450 2090-CTPB-MDDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MDDF-12Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MDDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MDDF-12Fxx (flex contínuo)

TLP-B145-250 2090-CTPB-MCDF-12Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MCDF-12Fxx (flex contínuo) –

TLP-B200-550, TLP-B200-750 2090-CTPB-MDDF-08Axx (padrão) ou 
2090-CTPB-MDDF-08Fxx (flex contínuo)

2090-CTPW-MDDF-08Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MDDF-08Fxx (flex contínuo)

TLP-B235-11K, TLP-B235-14K(2) – 2090-CTPW-MEDF-06Axx (padrão) ou 
2090-CTPW-MEDF-06Fxx (flex contínuo)

2090-CTBK-MBDF-20Axx (padrão) ou 
2090-CTBK-MBDF-20Fxx (flex contínuo)

(1) Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação KNX-TD004, para obter as especificações dos cabos.
(2) Somente esses motores têm conectores e cabos de freios separados. Todos os demais motores têm cabos de frenagem incluídos com os conectores de alimentação.

Tabela 52 - Compatibilidade de cabo da alimentação do motor Kinetix MP, LDAT, LDC/LDL 

Código de catálogo do motor/atuador Cód cat. alimentação do motor (1) 
(com fios de frenagem)

Cód cat. alimentação do motor (1) 
(sem fios de frenagem)

MPL-A/B15xxx-xx7xAA, MPL-A/B2xxx-xx7xAA,
MPL-A/B3xxx-xx7xAA, MPL-A/B4xxx-xx7xAA, 
MPL-A/B45xxx-xx7xAA, MPL-A/B5xxx-xx7xAA, 
MPL-B6xxx-xx7xAA

2090-CPBM7DF-xxAAxx (padrão) ou 2090-CPBM7DF-xxAFxx 
(flex contínuo)

2090-CPWM7DF-xxAAxx (padrão) ou 
2090-CPWM7DF-xxAFxx (flex contínuo)

MPM-A/Bxxxx, MPF-A/Bxxxx, MPS-A/Bxxxx
MPAS-A/Bxxxx1-V05SxA, 
MPAS-A/Bxxxx2-V20SxA
MPAI-A/Bxxxx, MPAR-A/B3xxx, 
MPAR-A/B1xxx e MPAR-A/B2xxx (série B)
MPAS-Bxxxxx-ALMx2C
LDAT-Sxxxxxx-xBx
LDC-Cxxxxxx
LDL-xxxxxxx

N/A (esses dispositivos não incluem uma opção de freio)

(1) Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação KNX-TD004, para obter as especificações dos cabos.
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Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Tabela 53 - Compatibilidade de cabo de alimentação/frenagem do motor Kinetix TL e TLY

Consulte a Tabela 49 na página 91 para ver as especificações do conector de 
alimentação do motor.

Comprimento máximo do cabo

O comprimento máximo do cabo depende do tipo de realimentação e da tensão 
de entrada que é usada na aplicação.

Código de catálogo 
do motor/atuador

Cód cat. alimentação do motor (1) 
(com fios de frenagem)

Cód cat. alimentação do motor (1) 
(sem fios de frenagem) Cód. cat. No (1)

TLY-Axxxx 2090-CPBM6DF-16AAxx (padrão) 2090-CPWM6DF-16AAxx (padrão) N/A Os condutores de freio estão 
incluídos no cabo de alimentação.

TL-Axxxx – 2090-DANPT-16Sxx 2090-DANBT-18Sxx
(1) Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação KNX-TD004, para obter as especificações dos cabos.

Tabela 54 - Cabos existentes de alimentação do motor para servo-motores Kinetix TL.

Cabo do motor Descrição Código de catálogo da alimentação do motor

Padrão
Alimentação/freio, com rosca 2090-XXNPMF-xxSxx
Somente alimentação, baioneta 2090-XXNPMP-xxSxx

Contínuo flexível
Alimentação/freio, com rosca 2090-CPBM4DF-xxAFxx
Somente alimentação, com rosca 2090-CPWM4DF-xxAFxx
Somente alimentação, baioneta 2090-XXTPMP-xxSxx

Tabela 55 - Comprimentos máximos de cabo (classe de 200 V)

Código de catálogo de atuador e motor compatíveis Tipo de realimentação Comprimento do cabo, máx.
m (pés)

TLP-Axxx-xxx-D Absoluto de alta resolução multivolta e volta única Nikon (24 bits)

50 (164)

MPL-A15xxx-V/Ex7xAA
MPL-A2xxx-V/Ex7xAA

Absolutos Hiperface de alta resolução multivoltas e de volta única

MPL-A3xxx-S/Mx7xAA, MPL-A4xxx-S/Mx7xAA
MPL-A45xxx-S/Mx7xAA, MPL-A5xxx-S/Mx7xAA
MPM-Axxxx-S/M 
MPF-Axxxx-S/M
MPS-Axxxx-S/M
MPAR-A3xxxx-M
MPAS-Axxxx1-V05SxA (parafuso de esferas)
MPAS-Axxxx2-V20SxA (parafuso de esferas)
MPAR-A1xxxx-V e MPAR-A/B2xxxx-V (série B)
MPAI-AxxxxxM3

Absoluto de alta resolução multivoltas 50 (164)

MPL-A15xxx-Hx7xAA
MPL-A2xxx-Hx7xAA

Incremental

30 (98,4)

MPL-A3xxx-Hx7xAA
MPL-A4xxx-Hx7xAA
MPL-A45xxx-Hx7xAA
MPAS-Axxxx-ALMx2C (direct drive) Incremental, ímã linear
TLY-Axxxx-B

Absoluto de alta resolução multivoltas Tamagawa (17 bits)
TL-Axxxx-B
TLY-Axxxx-H Incremental
LDAT-Sxxxxxx-xBx Incremental, fator de escala magnética

10 (33,1)
LDC-Cxxxxxx-xH, LDL-xxxxxxx-xH Encoder sen/cos ou TTL
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Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Preparação dos cabos para servo-motores Kinetix TLP 

Como os cabos do motor 2090-CTxx-MxDx são projetados especificamente 
para motores Kinetix TLP, não há necessidade de preparação.

• Os cabos de alimentação com terminal flutuante 2090-CTPW-MDF são 
equipados com terminais de olhal quando necessário, portanto, não é 
necessária a preparação do cabo.

• Os cabos de realimentação DD 2090-CTFB-Msão equipados com 
conectores pré-moldados na extremidade do inversor, portanto, não é 
necessária a preparação do cabo.

Se estiver construindo seus próprios cabos, consulte Build Your Own Kinetix 
TLP Motor Cables Installation Instructions, publicação 2090-IN048, para 
prender os kits de conectores de realimentação e alimentação do lado do motor 
até o cabo em massa. Além disso, consulte Kinetix 5100 Feedback Connector 

Tabela 56 - Comprimentos máximos de cabo (classe de 400 V)

Código de catálogo de atuador e motor compatíveis Tipo de realimentação
Comprimento do cabo, máx. (pés)

Entrada ≤ 400 Vca Entrada de 480 Vca
TLP-B200-xxx-D

Absoluto de alta resolução multivolta e volta única Nikon (24 bits) 50 (164)
15 (49,2)

TLP-B070-xxx-D, TLP-B090-xxx-D, TLP-B115-xxx-D, 
TLP-B145-xxx-D, TLP-B235-xxx-D 50 (164)

MPL-B15xxx-V/Ex7xAA
MPL-B2xxx-V/Ex7xAA

Absolutos Hiperface de alta resolução multivoltas e de volta única

50 (164) 20 (65,6)

MPL-B3xxx-S/Mx7xAA, MPL-B4xxx-S/Mx7xAA
MPL-B45xxx-S/Mx7xAA, MPL-B5xxx-S/Mx7xAA
MPL-B6xxx-S/Mx7xAA, MPL-B8xxx-S/Mx7xAA
MPL-B9xxx-S/Mx7xAA

50 (164)MPM-Bxxxx-S/M 
MPF-Bxxxx-S/M
MPS-Bxxxx-S/M
MPAR-B3xxxx-M
MPAS-Bxxxx1-V05SxA (parafuso de esferas)
MPAS-Bxxxx2-V20SxA (parafuso de esferas)
MPAR-B1xxxx-V e MPAR-A/B2xxxx-V (série B)
MPAI-BxxxxxM3

Absoluto de alta resolução multivoltas 50 (164) 20 (65,6)

MPL-B15xxx-Hx7xAA
MPL-B2xxx-Hx7xAA

Incremental

30 (98,4) 20 (65,6)

MPL-B3xxx-Hx7xAA
MPL-B4xxx-Hx7xAA
MPL-B45xxx-Hx7xAA

30 (98,4)

MPAS-Bxxxx-ALMx2C (direct drive) Incremental, ímã linear 20 (65,6)
LDAT-Sxxxxxx-xBx Incremental, fator de escala magnética

10 (33,1)
LDC-Cxxxxxx-xH, LDL-xxxxxxx-xH Encoder sen/cos ou TTL

Tabela 57 - Comprimentos máximos de cabo, motores de terceiros

Classificação de Isolamento do Motor(1)

(1) Classificações de tensão inicial do motor corona (CIV) ou tensão inicial de descarga parcial (PDIV) para o motor.

Comprimento do cabo, máx. (2) m (pés)

(2) Os comprimentos de cabo são estimados considerando-se a tensão nominal do barramento CC na tensão 
nominal de entrada da linha CA.

Entrada ≤ 400 Vca Entrada de 480 Vca
1.000 V 10 (33,1)
1.200 V

50 (164)/30 (98,4) (3)
15 (49,2)

1.488V
50 (164)/30 (98,4) (3)

(3) Limitado a 30 m (98,4 pés) para encoders incrementais.

1.600V
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Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Kit Installation Instructions, publicação 2198-IN019 para concluir as conexões 
do cabo de realimentação do terminal flutuante.

Preparação do cabo para servo-motores Kinetix MP

Os condutores de alimentação e freio do motor nos cabos 2090-CPBM7DF 
(série A) possuem as seguintes dimensões de fábrica. Se seu cabo for 
reutilizado de uma aplicação existente, os comprimentos reais do condutor 
podem ser ligeiramente diferentes.

Figura 61 - Dimensões de cabo de alimentação/freio do 2090-CPBM7DF (série A)

Os condutores de alimentação e freio do motor nos cabos não flexíveis 
2090-CPBM7DF (série B) 12 e 10 AWG padrão fornecem malha de blindagem 
(extremidade do inversor) e preparação do condutor projetadas para 
compatibilidade com famílias de servo-drives Kinetix múltiplas, incluindo 
inversores Kinetix 5100.

Figura 62 - Dimensões de cabo de alimentação/frenagem do 2090-CPBM7DF (série B, 10 ou 12 AWG)

Consulte Build Your Own Kinetix TLP Motor Cables Installation Instructions, 
publicação 2090-IN048, para engatar os terminais de olhal apropriados aos 
condutores PE, U, V e W aos cabos de alimentação 2090-CPBM7DF quando 
usados com servo-drives 2198‐E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 2198-E2150-ERS e 
2198-4xxx-ERS.

635 (25)

102 (4,0)

150 (5,9)

As dimensões estão em mm (pol.)

Condutores 
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Condutores 
de freio

Kinetix MP
Servomotor
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234 (9,20)
15,0 (0,59)

8,0 (0,31)

As dimensões estão em mm (pol.)

Condutores 
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Kinetix MP
Servomotor

Isolamento termorretrátil
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96 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-in019_-pt-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2090-in048_-pt-p.pdf


Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Preparação dos cabos de alimentação do motor Kinetix TL e TLY

Os cabos de alimentação do motor 2090-CPBM6DF, usados com motores 
Kinetix TLY não exigem preparo. No entanto, os cabos de alimentação 
2090-DANPT-16Sxx, usados com motores Kinetix TL, têm um cabo flexível 
curto que se conecta com o motor, mas não é blindado. O método de 
preferência para o aterramento do cabo de alimentação Kinetix TL no lado do 
motor é expor uma seção da blindagem do cabo e grampeá-la diretamente na 
carcaça da máquina.

O cabo de alimentação do motor também tem um cabo de terminação de 
blindagem de 150 mm (6,0 pol.) com um terminal de olhal que se conecta ao 
terra mais próximo. O cabo da extremidade pode ser estendido até o 
comprimento total do cabo flexível do motor se necessário. Porém, é melhor 
conectar o fio fornecido diretamente ao terra sem extensões.

Figura 63 - Preparação do cabo 2090-DANPT-16Sxx

(1) Remova a pintura da carcaça da máquina para garantir a ligação HF apropriada entre a carcaça da máquina, a caixa do 
motor, o grampo blindado e o pino de aterramento.

Aplique o grampo da blindagem do cabo

Este procedimento presume que você concluiu a fiação do conector de 
alimentação do motor e está pronto para aplicar a placa de terra de blindagem 
do cabo. Os cabos de alimentação do motor fornecidos pela fábrica para 
motores Kinetix TLP e Kinetix MP são blindados. A blindagem do cabo 
trançado deve terminar no inversor durante a instalação.

• Os cabos de alimentação do motor 2090-CTP-MxDx são projetados 
especificamente para motores Kinetix TLP e não requerem preparação. 

• Para cabos M7DF 2090-CPx, usados com motores Kinetix MP, os 
terminais tipo olhal precisam ser crimpados nos condutores PE, U, 
V e W ao engatar os condutores 2198‐E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
2198-E2150-ERS e 2198-E4020-ERS, 2198-E4030-ERS, 2198-E4055-ERS, 
2198-E4075-ERS, 2198-E4150-ERS Serv.

Consulte Build Your Own Kinetix TLP Motor Cables Installation Instructions, 
publicação 2090-IN048, para engatar os terminais de olhal adequados aos 
condutores PE, U, V e W nos cabos de alimentação 2090-CPBM7DF.

IMPORTANTE Para motores Kinetix TL, conecte o fio de terminação de 150 mm 
(6,0 pol.) ao terra mais próximo. 

(1) (1)

Cabo flexível

Motor 
Kinetix TL

Conectores
Cabo de alimentação do motor

Carcaça da máquina 150 mm (6,0 pol.) Terminação

Grampo de malha do cabo (1)
para Carcaça da máquina 

RISCO DE CHOQUE: Para evitar perigo de choque elétrico, certifique-se 
de que cabos de energia blindados estejam aterrados de acordo com 
as recomendações.
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Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Siga estas etapas para aplicar o grampo de blindagem do cabo.
1. Faça o roteamento dos condutores com malhas de serviço para fornecer 

alívio de tensão aos condutores de alimentação e freio do motor.

2. Aplique cintas nos slots da placa de terra e ao redor da blindagem do cabo 
exposto.

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

3. Conecte o fio terra da alimentação do motor a um dos parafusos de 
aterramento PE.

Aperte o parafuso de aterramento PE com um valor de torque máximo de 
2,0 N•m (17,7 lb•pol.).

Figura 64 exibe exemplos de como os condutores do cabo do motor e a 
blindagem podem ser roteados e conectados para cada um dos servo-drives.

Figura 64 - Exemplos de placa de aterramento do inversor Kinetix 5100

D
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NET

MOD
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AUX
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ISH

ESH
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P2

DC–
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L3

L1C

L2C

Cinta
Parafusos de aterramento PE

Placa de aterramento

IMPORTANTE Se a blindagem do cabo de alimentação/freio ficar frouxa entre a 
placa de aterramento e as cintas, o aterramento da blindagem do 
cabo não será eficiente. Quando as amarras são bem apertadas, 
o resultado deve ser uma ligação de alta frequência entre a 
blindagem do cabo e o chassi do inversor.

2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

2198-E2055-ERS
2198-E4055-ERS

2198-E2075-ERS
2198-E4075-ERS

2198-E2150-ERS
2198-E4150-ERS

2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
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Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Conexões de frenagem 
do motor

Para a fiação do circuito de freio, consulte Circuito deCircuito de frenagem do 
motormotor na página 64 para ver detalhes de fiação e configuração. Consulte 
ExemplosExemplos de fiação do motor rotativo/inversor Kinetix 5100Kinetix 
5100 na página 470 para ver exemplos de cabos de frenagem do motor.

• Os servo-motores Kinetix TLP usam cabos de alimentação/freio 
2090-CTPB-MxDx. Servo-drives com potência nominal ≥5,5 kW exigem 
um cabo de freio separado. Consulte Compatibilidade de cabo de 
alimentação/frenagem do motor Kinetix TLP na página 93 para os 
códigos de catálogo do inversor que exigem um cabo de freio separado.

• Os motores e atuadores Kinetix MP usam cabos de alimentação/freio 
2090-CPBM7DF.

• Os motores Kinetix TLY usam cabos de alimentação/freio 
2090-CPBM6DF.

• Os motores Kinetix TL usam cabos de freio 2090-DANBT-18Sxx.

Ligar o conector de 
realimentação do motor

Os cabos de realimentação do motor 2090-CTFB-MxDD são projetados 
especificamente para motores Kinetix TLP. O conector da extremidade do 
inversor se conecta diretamente ao conector de realimentação de 15 pinos 
(MFB). O kit de conectores de realimentação 2198-K51CK-DM15 também está 
disponível ao fazer seus próprios cabos. Consulte Ligar o kit de conectores de 
realimentação 2198-K51CK-D15M na página 106 para ver as pinagens e a fiação.

Os cabos de realimentação do motor 2090-CFBM6DD e 2090-CFBM7DD 
também fornecem um conector de extremidade do inversor que se conecta 
diretamente ao conector de realimentação de 15 pinos (MFB). O kit de conector 
de realimentação 2198-K51CK-DM15 também pode ser usado com os cabos 
condutores flutuantes 2090-CFBM6DF e 2090-CFBM7DF.

Ao usar o kit de conectores de realimentação 2198-K51CK-DM15, os cabos de 
terminal flutuante 2090‐CFBM7DF precisam de preparação para garantir que 
a placa de aterramento se engate corretamente e que os condutores sejam 
encaminhados suavemente aos terminais do conector. Todos os cabos de 
alimentação atuais e em obsolescência listados abaixo são compatíveis com o 
kit de conectores 2198-K51CK-D15M.

Tabela 58 - Compatibilidade do cabo de realimentação do motor Kinetix TLP 

Cód. cat. Servo-motor  Código de catálogo do cabo 
de realimentação (1)

(1) Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação KNX-TD004, para obter as especificações 
dos cabos.

TLP-A046-xxx, TLP-A/B070-xxx, TLP-A/B090-xxx, TLP-A100-xxx 2090-CTFB-MADD-CFAxx (padrão) ou 
2090-CTFB-MADD-CFFxx (flex contínuo)

TLP-A/B115-xxx, TLP-A/B145-xxx, TLP-A/B200-xxx, TLP-A/B235-xxx 2090-CTFB-MFDD-CFAxx (padrão) ou 
2090-CTFB-MFDD-CFFxx (flex contínuo)
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Capítulo 4          Conectar o sistema de acionamento Kinetix 5100
Preparação dos cabos de realimentação do motor Kinetix TLP

Para motores Kinetix TLP, os cabos de realimentação 2090-CTFB-MxDD (com 
caixa da bateria) estão disponíveis para aplicações com e sem a necessidade de 
backup da bateria.

• Para realimentação multivoltas, use cabos 2090-CTFB-MxDD com 
plugues de conector da extremidade do inversor e ligue a fiação da caixa 
da bateria (incluída com cada cabo de realimentação Kinetix TLP) e 
instale uma bateria fornecida pelo cliente. As especificações da bateria 
são mostradas na Tabela 35 na página 70.
Consulte Feedback Battery Box Installation Instructions, publicação 
2198-IN022 para obter mais informações.

• Para realimentação de volta única, use cabos 2090-CTFB-MxDD com 
plugues do conector da extremidade do inversor, no entanto, a opção da 
caixa da bateria não é exigida.

• Se você construir seus próprios cabos, consulte Build Your Own Kinetix 
TLP Motor Cables Installation Instructions, publicação 2090-IN048 e 
faça as conexões de realimentação do terminal flutuante ao kit do 
conector 2198-K51CK-D15M.

Tabela 59 - Motores e atuadores compatíveis

Encoders absolutos de volta única ou multivoltas Encoders incrementais

Cód. cat. Servo-motor Código de catálogo do(1) 
cabo de realimentação Cód. cat. Servo-motor Código de catálogo do (1) 

cabo de realimentação 
MPL-A/B15xxx…MPL-A2xxx-V/E
MPL-A/B3xxx…MPL-A5xxx-M/S

2090-CFBM7DF-CEAAxx
2090-CFBM7DD-CEAAxx
2090-CFBM7DF-CERAxx (padrão) ou 
2090-CFBM7DF-CEAFxx
2090-CFBM7DD-CEAFxx
2090-CFBM7DF-CDAFxx (flex contínuo)

MPL-A/B15xxx…MPL-A/B2xxx-H
MPL-A/B3xxx…MPL-A/B45xxx-H

2090-XXNFMF-Sxx 
(padrão)
2090-CFBM7DF-CDAFxx 
(flex contínuo)

MPM-A/Bxxxxx-M/S –
MPF-A/Bxxxx-M/S –
MPS-A/Bxxxx-M/S –
MPAR-A/B1xxxx-V e MPAR-A/B2xxxx-V 
(série B)
MPAR-A/B3xxxx-M
MPAI-A/BxxxxxM3

MPAS-A/Bxxxx-ALMx2C (direct drive)

MPAS-A/Bxxxx1-V05SxA (parafuso de 
esferas)
MPAS-A/Bxxxx2-V20SxA (parafuso de 
esferas)

LDAT-Sxxxxxx-xBx

LDC-Cxxxxxx-xH
LDL-xxxxxxx-xH

TLY-Axxxx-B 2090-CFBM6DF-CBAAxx (padrão) 
2090-CFBM6DD-CCAAxx (padrão) TLY-Axxxx-H 2090-CFBM6DF-CBAAxx (padrão) 

2090-CFBM6DD-CCAAxx (padrão) 
TL-Axxxx-B 2090-DANFCT-Sxx (padrão) – –

(1) Consulte Kinetix Motion Accessories Specifications Technical Data, publicação KNX-TD004, para obter as especificações dos cabos.

Tabela 60 - Cabos de realimentação do motor existentes

Cabo do motor Descrição Código de catálogo do cabo

Padrão
Realimentação do encoder, com rosca 2090-XXNFMF-Sxx

2090-UXNFBMF-Sxx

Realimentação do encoder, baioneta 2090-UXNFBMP-Sxx
2090-XXNFMP-Sxx

Contínuo flexível
Realimentação do encoder, baioneta 2090-XXTFMP-Sxx
Realimentação do encoder, com rosca 2090-CFBM4DF-CDAFxx 
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Figura 65 - Caixa da bateria conectada à bateria

Preparação dos cabos de realimentação para 2090-CFBM7Dx

Os cabos de realimentação do motor 2090-CFBM7DD, usados com motores e 
atuadores Kinetix MP (com encoders Hiperface), também oferecem um 
conector de extremidade do inversor que se conecta diretamente ao conector 
de realimentação de 15 pinos Kinetix 5100 (MFB). Use o kit de conectores de 
realimentação 2198-K51CK-D15M com cabos de chicote 2090-CFBM7DF.

Preparação dos cabos de realimentação do motor Kinetix TL e TLY

Para motores Kinetix TLY, os cabos de realimentação 2090-CFBM6Dx estão 
disponíveis para aplicações com e sem a necessidade de backup da bateria.

• Para encoders multivolta (motores TLY-Axxxx-B), use o kit de conector 
de realimentação 2198-K51CK-D15M (com bateria fornecida pelo cliente) 
e cabos de chicote 2090-CFBM6DF.

• Para encoders incrementais (motores TLY-Axxxx-H), use cabos 
2090-CFBM6DD com conector de extremidade do inversor e plugue 
diretamente no conector de realimentação de 15 pinos (MFB). 
- Se preferir o cabo de chicote 2090-CFBM6DF, o kit de conector 

2198-K51CK-D15M (sem bateria) também pode ser usado.

Para motores Kinetix TL-Axxxx-B, use cabos de realimentação 
2090-DANFCT-Sxx. Você deve remover o conector da extremidade do inversor e 
preparar as pontas para terminação no kit de conectores 2198-K51CK-D15M. 
Instale uma bateria (fornecida pelo cliente) para o backup da posição do 
encoder multivolta.

Bateria

Cabos de reserva da bateria
inseridos nos terminais.

Caixa da bateria 
(tampa removida)

Cabo de
realimentação
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Figura 66 - Conexão de realimentação para motores Kinetix TL

Preparação do cabo de realimentação do motor

Ao usar o kit de conector de realimentação 2198-K51CK-D15M, você deve 
preparar os condutores de chicote do Kinetix 2090 com o comprimento 
adequado da tira. A blindagem do cabo exige uma ligação de alta frequência 
com a almofada terra.

Siga estas etapas para preparar cabos de realimentação.
1. Remova 127mm (5,0 pol.) de invólucro do cabo e 120 mm (4,7 pol.) 

de blindagem do cabo.

2. Determine o comprimento para cada cabo e apare o necessário.
3. Remova 5,0 mm (0,2 pol.) de isolamento da extremidade de cada fio.

5100

2

1

NET

MOD
CHARGE

I/0

AUX

U

V

W

DC+

ISH

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

2090-DANFCT-Sxx
Cabo de realimentação do motor

(conector da extremidade de acionamento removido)

Cabo de alimentação do 
motor 2090-DANPT-16Sxx

Servomotores Kinetix TL (TL-Axxxx-B) 
(encoder de alta resolução)

Servo-drive Kinetix 5100
(vista frontal)

Kit de conector de realimentação 
2198-K51CK-D15M 
(o backup da bateria é opcional)

IMPORTANTE Este comprimento de fio é necessário para os cabos mais longos 
ligados em cada conector de 8 pinos. Contudo, a maioria dos 
cabos é encurtada, dependendo do terminal ao qual os cabos 
estão atribuídos.

7,0 (0,3)

5,0 (0,2)

127 (5,0)

120 (4,7)

Invólucro do cabo Blindagem do cabo

As dimensões estão em mm (pol.)
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Aplicar o grampo de blindagem do kit de conectores

Siga essas etapas para aplicar o grampo de blindagem do kit de conectores.
1. Posicione 12 mm (0,5 pol.) de blindagem do cabo exposta sobre a 

almofada terra para obter uma ligação de alta frequência.

2. Coloque o grampo de blindagem sobre a blindagem do cabo e instale os 
parafusos do grampo.
Aplique um torque de 0,34 N•m (3,0 lb•pol.) em cada parafuso.

3. Direcione e insira cada fio em seu terminal atribuído; aplique 0,20 N•m 
(1,8 lb•pol.) de torque máximo em cada parafuso.
Consulte a pinagem do conector como mostrado na Figura 67 na 
página 106.

4. Prenda a abraçadeira (fornecida pelo cliente) através dos slots e ao redor 
da blindagem do cabo para alívio da tensão e para criar uma ligação de 
alta frequência entre a blindagem e a almofada terra.

IMPORTANTE A preparação e posicionamento do cabo que oferece a ligação 
de alta frequência entre a malha e o grampo de blindagem são 
necessários para otimizar o desempenho do sistema.
Além disso, certifique-se que o cabo esteja posicionado onde a 
tampa está presa no invólucro para maior alívio de stress.

Grampo da blindagem Cabo posicionado onde a tampa 
se prende ao invólucro do cabo
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Pinagens do cabo de realimentação Kinetix 2090

As tabelas a seguir oferecem as pinagens do conector do motor e cores dos fios 
para o kit de conectores 2198-K51CK-D15M.

Tabela 62 - Cabos de realimentação 2090-CTFB-MxDD-CFxxx 

Tabela 61 - Cabos de realimentação 2090-CFBM7DF-CEAxxx 

Realimentação 
absoluta, de alta 
resolução

MPL-B15xxx e MPL-B2xxx-V/Ex4/7xAA
MPL-B3xxx…MPL-B9xxx-M/Sx7xAA
MPL-A5xxx-M/Sx7xAA

MPL-A15xxx e MPL-A2xxx-V/Ex4/7xAA
MPL-A3xxx-M/Sx7xAA
MPL-A4xxx-M/Sx7xAA
MPL-A45xxx-M/Sx7xAA
MPM-A115xxx…MPM-A130xxx-M/S
MPF/MPS-A3xx-M/S
MPF/MPS-A4xx-M/S
MPF/MPS-A45xx-M/S

Cor do cabo
Pinagem do kit 
de conectores 
2198-K51CK-D15M

Pino do motor/atuador

MPM-A165xxx…MPM-A215xxx-M/S
MPM-Bxxxxx-M/S
MPF-Bxxx-M/S
MPF-A5xxx-M/S
MPS-Bxxx-M/S
MPAS-Bxxxxx-VxxSxA
MPAR-Bxxxx, MPAI-Bxxxx

MPAS-Axxxxx-VxxSxA
MPAR-Axxxx, MPAI-Axxxx

1 SIN+ SIN+ Preto 1
2 SIN- SIN- Branco/preto 2
3 COS+ COS+ Vermelho 3
4 COS- COS- Branco/Vermelho 4
5 DATA+ DATA+ Verde 5
6 DATA- DATA- Branco/verde 10
9 Reservado EPWR_5V Cinza 14
10 ECOM ECOM Branco/cinza 6 (1)

11 EPWR_9V Reservado Laranja 7
13 TS+ TS+ Branco/laranja 11

(1) As conexões ECOM e TS- são ligadas juntas e conectadas à blindagem do cabo.

Pino do motor
TLP-Axxx-xxx e TLP-Bxxx-xxx
Absoluto de alta resolução multivolta 
e volta única de 24 bit

Cor do cabo
Pinagem do kit 
de conectores 
2198-K51CK-D15M

A T+ Branco 5

B T– Branco/
Vermelho 10

C BAT+ Vermelho Pino +
D BAT – Preto Pino –

L Dreno –

R ECOM Azul 6
S EPWR_5V Marrom 14
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Tabela 63 - Cabos de realimentação 2090-XXNFMF-Sxx ou 2090-CFBM7DF-CDAxxx 

Tabela 64 - Cabos de realimentação 2090-CFBM6DF-CBAAxx 

Tabela 65 - Cabos de realimentação 2090-CFBM6DF-CBAAxx 

Realimentação 
incremental MPL-A/B15xxx…MPL-A/B2xxx-Hx4/7xAA Cor do cabo

Pinagem do kit 
de conectores 
2198-K51CK-D15MPino do motor

1 SIN+ Preto 1
2 SIN- Branco/preto 2
3 COS+ Vermelho 3

4 COS- Branco/
Vermelho 4

5 DATA+ Verde 5
6 DATA- Branco/verde 10
9 EPWR_5V Cinza 14
10 ECOM Branco/cinza 6 (1)

(1) As conexões ECOM e TS- são ligadas juntas e conectadas à blindagem do cabo.

11 EPWR_9V Laranja 7

13 TS+ Branco/
laranja 11

15 S1 Branco/azul 12
16 S2 Amarelo 13

17 S3 Branco/
Amarelo 8

Pino do motor Realimentação do encoder incremental 
TLY-Axxxx-H Cor do cabo

Pinagem do kit 
de conectores 
2198-K51CK-D15M

9 Módulo de eixo+ Preto 1
10 AM– Branco/preto 2
11 BM+ Vermelho 3

12 BM– Branco/
Vermelho 4

13 IM+ Verde 5
14 IM– Branco/verde 10
22 EPWR_5V Cinza 14
23 ECOM Branco/cinza 6 (1)

(1) As conexões ECOM e TS- são ligadas juntas e conectadas à blindagem do cabo.

15 S1 Branco/azul 12
17 S2 Amarelo 13

19 S3 Branco/
Amarelo 8

24 Dreno –

Pino do motor TLY-Axxxx-B Retroalimentação absoluta de alta 
resolução multivoltas de 17 bits Cor do cabo

Pinagem do kit 
de conectores 
2198-K51CK-D15M

13 DATA+ Verde 5
14 DADOS– Branco/verde 10
22 EPWR_5V Cinza 14
23 ECOM e BAT- Branco/cinza 6 (1)

(1) BAT- é ligado ao ECOM (pino 23) no cabo.

6 BAT+ Laranja BAT+

24 Dreno –
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Tabela 66 - Cabos de realimentação 2090-DANFCT-Sxx 

Figura 67 - Ligar o kit de conectores de realimentação 2198-K51CK-D15M

Pino do motor TL-Axxxx-B Retroalimentação absoluta de alta 
resolução multivoltas de 17 bits Cor do cabo

Pinagem do kit 
de conectores 
2198-K51CK-D15M

12 SD+ Marrom 5

13 SD- Branco/
marrom 10

7 EPWR_5V Cinza 14
8 ECOM e BAT- Branco/cinza 6 (1)

(1) BAT- é ligado ao ECOM (pino 8) no cabo.

14 BAT+ Laranja BAT+

9 Dreno –

Grampo da blindagem

Parafusos do grampo (2)

A cinta é recomendada para
Alívio de stress e

Gerenciamento de fios Blindagem alinhada exposta
sob o grampo da blindagem

Conector de 8 pinos (2x)

D-sub de 15 pinos para
Conector de realimentação

do motor (MFB)

Cabo de realimentação 
Kinetix 2090

Parafusos de 
fixação (2x)

1. Coloque a blindagem do cabo 
exposta no canal.

2. Coloque o grampo da blindagem 
sobre a blindagem exposta.

3. Aperte os parafusos com 0,35 
N•m (3,097 lb•pol.).

Terminal Sinal Cor do cabo

1 SIN+ Módulo 
de eixo+ Preto

2 SIN– Módulo 
de eixo– Branco/preto

3 COS+ BM+ Vermelho
4 COS– BM– Branco/Vermelho
5 DATA+ IM+ Verde
6 ECOM (1)

(1) As conexões ECOM e TS- são ligadas juntas e conectadas 
à blindagem do cabo.

Branco/cinza
7 EPWR_9V Laranja
8 S3 Branco/amarelo
10 DADOS– IM– Branco/verde
11 TS+ Branco/laranja
12 S1 Branco/azul
13 S2 Amarelo
14 EPWR_5V Cinza
+ Bateria + N/D (2)

(2) Veja as pinagens do cabo para as cores de fio.

– Bateria – N/A (2)

Dreno Blindagem
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Conexões do resistor de 
dissipação passiva externo

As conexões do shunt passivo são feitas no conector de shunt na parte inferior 
do inversor ou nos bornes na parte frontal do inversor.

Siga essas orientações ao ligar a fiação de seu shunt passivo 2198-Rxxx or 
2097-Rx :

• Consulte Módulos de dissipação passiva externos na página 40 para 
consideração de zona de ruído.

• Consulte Exemplos de fiação de shunt passivo na página 469.
• Consulte as instruções de instalação fornecidas com seu módulo de 

dissipação shunt Cód. cat. 2198, publicação 2198-IN011.

Todos os servo-drives Kinetix 5100 possuem IGBT shunt interno. No entanto, 
somente inversores 2198‐E1004-ERS a 2198-E2030-ERS (200 V) e inversores 
2198‐E4004-ERS a 2198‐E4015-ERS (400 V) possuem um resistor de dissipação 
interna. O jumper DC+ para ISH conecta o resistor de dissipação interno.

Figura 68 - Servo-drives 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS e 2198-E1015-ERS

Figura 69 - Servo-drives 2198-E1020-ERS, 2198-E2030-ERS, 2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
2198-E2150-ERS, e 2198-E4xxx-ERS

IMPORTANTE Para aprimorar o desempenho do sistema, passe os fios e cabos pelas 
canaletas conforme estabelecido no Capítulo 2.

IMPORTANTE Você deve remover o jumper de dissipação interna no conector shunt 
(entre DC+ e ISH) antes de conectar os fios do resistor de dissipação 
passiva cód. cat. 2198 ou 2097.

DC+   ISH     ESH

Vista inferior dos servo-drives Kinetix 5100 
(inversor 2198-E1004-ERS é exibido)

Conector shunt

DC+

ESH

DC+

ISH

ESH

NET

5100
MOD

CHARGE

2

1

I/O

AUX

U

V

W

DC+

ISH

ESH

P1

P2

DC–

L1

L2

L3

L1C

L2C

2198-E1020-ERS, 
2198-E2030-ERS, 
2198-E4004-ERS, 

2198-E4007-ERS, e 
2198-E4015-ERS

Servo-drives Kinetix 5100
Vista frontal

2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
2198-E2150-ERS, 2198-E4020-ERS, 
2198-E4030-ERS, 2198-E4055-ERS, 
2198-E4075-ERS e 2198-E4150-ERS

Servo-drives Kinetix 5100
Vista frontal

Servo-drives Kinetix 5100
(O inversor 2198-E1020-ERS é exibido)

Vista frontal

Conexões de shunt
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ConsulteConsiderações sobre o shunt passivo na página 31 para shunts 
compatíveis com seu servo-drive Kinetix 5100.

Tabela 67 - Especificações do conector shunt

Inversor Kinetix 5100
Cód. cat.

Conecta-se 
aos terminais

Bitola do cabo 
recomendada
mm2 (AWG)

Comprimento da 
decapagem
mm (pol.)

Valor do torque
N•m (lb•pol.)

2198-E1004-ERS
2198-E1007-ERS
2198-E1015-ERS

DC+
ISH
ESH

0,20 a 3,31
(24 a 12) 11 (0,4) N/D (1)

(1) Este conector usa tensão de mola para manter os cabos em posição.

2198-E1020-ERS
2198-E2030-ERS

0,20 a 5,26 
(24 a 10)

13 (0,5)
N/A (1)

2198-E2055-ERS

DC+
ESH

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,8 (2)

(15,49)

(2) Conecte usando um terminal crimpado.

2198-E2075-ERS 11 (0,4) 1,6 (2)

(13,90)

2198-E2150-ERS 2,08 a 21,1 
(14 a 4) 13 (0,5) 3,1 (2)

(27,44)
2198-E4004-ERS
2198-E4007-ERS
2198-E4015-ERS

DC+
ESH

0,20 a 5,26 
(24 a 10)

13 (0,5)
N/A (1)

2198-E4020-ERS
2198-E4030-ERS
2198-E4055-ERS

0,82 a 8,36 
(18 a 8)

1,6 (2)

(13,90)
2198-E4075-ERS 11 (0,4)

2198-E4150-ERS 2,08 a 21,1 
(14 a 4) 13 (0,5) 3,1 (2)

(27,44)
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Conexões do cabo Ethernet Este procedimento pressupõe que você tenha o controlador Logix 5000 ™ e os 
inversores Kinetix 5100 montados e prontos para conectar os cabos de rede.

A rede EtherNet/IP™ é conectada utilizando-se os conectores de PORTA 1 e 
PORTA 2 do inversor. Consulte a página 46 para localizar os conectores 
Ethernet em seu módulo inversor. Consulte a Figura 70 para localizar os 
conectores no seu controlador Logix 5000.

É necessário o cabo Ethernet blindado para conformidade EMC, disponível em 
vários comprimentos padrão. Os comprimentos do cabo Ethernet que 
conectam inversores a outros inversores, a controladores ou então a chaves 
não devem exceder 100 m (328 pés). Consulte Kinetix Motion Accessories 
Specifications Technical Data, publicação KNX-TD004, para mais 
informações. 

Figura 70 - Localização das portas Ethernet ControlLogix e CompactLogix

Os controladores Logix 5000 aceitam configurações de rede linear, de anel 
(DLR) e estrela. Consulte as Configurações de comunicação típicas na página 17 
para exemplos de configuração linear, de anel e de estrela.

1 (Front)
2 (Rear)

00:00:BC:2E:69:F6

1

2

LNK1LNK2NET OK

1

2

OKFORCE SDRUN

Logix5585

LINK

NET

TM

SAFETY ON

0 0 0 0

Controlador ControlLogix 5570 com
Módulo de comunicação EtherNet/IP Bulletin 1756 EtherNet/IP

Portas Ethernet ControlLogix
Os módulos 1756-EN2T têm apenas uma porta.

Os módulos 1756-EN2TR e 1756-EN3TR têm duas.

Vista inferior

Vistas frontais

Controlador CompactLogix 5370, 
Controlador Compact GuardLogix® 5370 
(controlador CompactLogix 5370 é exibido)

Porta 1, Frontal

Porta 2, Traseira

ControlLogix 5580 e
Controlador GuardLogix 5580

Porta ethernet 1 GB

Vista frontal

Controlador CompactLogix 5380 ou
Controlador Compact GuardLogix 5380

(O controlador CompactLogix 5380 é exibido)

Vista frontal
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Observações:
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Capítulo 5

Configuração da comunicação EtherNet/IP

Você pode adicionar o inversor de frequência em sua aplicação Studio 5000 
Logix Designer® adicionando-o a um módulo ou controlador EtherNet/IP™ 
configurado à pasta de configuração de E/S. Após ajustar os parâmetros de 
rede, você pode visualizar as informações de status do inversor no ambiente 
Studio 5000® e usá-las em sua aplicação Logix Designer.

Os ajustes de parâmetro são armazenados na memória não volátil. Você pode 
mudar o endereço IP através da interface do teclado, caixa de diálogo 
Configuração de Módulo no software RSLinx®, usando o software KNX5100C 
ou através da página Protocolo de Internet do inversor nas Propriedades de 
Módulo da sua aplicação Logix Designer. As mudanças no endereço IP são 
executadas após a energia do inversor ser desligada e ligada novamente.

Se a configuração de DHCP estiver LIGADA nos Parâmetros de Rede, você deve 
configurar o endereço IP do inversor usando a ferramenta BOOTP-DHCP.

Use um dos três métodos seguintes para configurar os parâmetros de rede:
• Tela do painel
• Software KNX5100C na página 114
• Ferramenta BOOTP-DHCP na página 115

O inversor é programado de fábrica com endereço IP estático de 192.168.1.1 e 
endereço de gateway de 192.168.1.254.

Tópico Página
Configurar os parâmetros da rede usando a interface do teclado 112
Configurar os parâmetros da rede usando o software KNX5100C 114
Configure o endereço IP usando a ferramenta BOOTP-DHCP 115

IMPORTANTE Apenas o modo autônomo é suportado para motores lineares e motores 
de indução.
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Configurar os parâmetros 
da rede usando a interface 
do teclado

Siga estas etapas para configurar os parâmetros de rede.

Figura 71 - Teclado e tela

1. Aplique a alimentação ao inversor.

BOOTx aparece na tela enquanto o inversor inicializa. Após um processo 
de inicialização bem-sucedido, a tela do inversor mostra 5100 192.168.1.1, 
então STOP 192.168.1.1.

2. O endereço IP atual é exibido na tela Informações de Dispositivo ou 
Status do Inversor.

3. Pressione a tecla .

SETTING aparece na tela.

4. Pressione a tecla .

NET SETTING passa pela tela.

5. Pressione a tecla .

STATIC IP passa pela tela.

Item Tecla Nome Descrição

1 — Exibição Um indicador de status de 5 dígitos e 7 segmentos que mostra os 
valores de monitoração, parâmetros e valores de ajuste de parâmetro.

2 Tecla de modo Use essa tecla para retornar ao menu inicial ou, se houver, ao menu 
anterior.

3 Tecla para 
cima

Use essa tecla para voltar ao menu anterior. Ela também aumenta os 
valores que você edita nas telas de edição de configuração e 
parâmetro.

4 Tecla para 
baixo

Use essa tecla para avançar ao próximo menu. Ela também diminui os 
valores que você edita nas telas de edição de configuração e 
parâmetro.

5 Tecla de troca Use essa tecla para alternar entre os dígitos ou menus no mesmo nível.

6 Tecla de 
seleção

Use essa tecla para inserir um submenu, se existir, ou para confirmar 
um valor editado.

5100
QUALITY

S

M

1

3

52

4

6

Drive 
Status

Device
Information

Version 
InformationSetting

Information Display/Setup Mode
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Para inserir o IP ADDR, pressione a tecla , e use as teclas  para 
inserir os oito dígitos do endereço IP.

Para inserir o SUBNET, pressione a tecla , e use as teclas  para 
inserir os oito dígitos da sub-rede. 

Para inserir o GATE, pressione a tecla , e use as teclas  para inserir 
os oito dígitos do conversos de protocolos.

Aperte  para voltar à tela de IP estático.

6. Pressione a tecla .

DHCP aparece na tela.

Para mostrar o ajuste de parâmetro DHCP atual (DESLIGADOS ou 
LIGADOS), pressione a tecla .

Para mudar o ajuste de parâmetro DHCP, pressione a tecla  ou . 

A tela alterna entre DESLIGADO e LIGADO.

Para aplicar o ajuste de parâmetro, pressione a tecla  ou para sair 

pressione  no teclado.

Consulte Capítulo 6, Utilização da interface do teclado para ajuda com o ajuste 
de parâmetro da rede.
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Configurar os parâmetros 
da rede usando o software 
KNX5100C

O software KNX5100C lê os parâmetros do seu inversor. Siga estas etapas para 
configurar os parâmetros de rede.

1. Na Lista de Função, clique em Drive IP Address Setting. 

A caixa de diálogo Drive IP Address Setting aparece e a configurações de 
IP atuais são exibidas.

2. Escolha entre STATIC IP e DHCP.

A configuração padrão é STATIC IP.
3. Se STATIC IP, então configure os parâmetros a seguir:

- endereço IP
- Gateway
- Máscara de sub-rede

4. Clique em Apply.
5. Para que os ajustes de parâmetro IP tenham efeito, clique em Reset 

Module na barra de ferramentas.
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Configure o endereço IP 
usando a ferramenta 
BOOTP-DHCP

Siga esses passos para configurar o endereço IP.

1. Conecte seu PC com o inversor Kinetix 5100 via cabo Ethernet e então 
aplique a energia ao inversor.

2. Abra a ferramenta BOOTP-DHCP na sua estação de trabalho e selecione 
interface de rede de acordo com seu ambiente, conforme mostrado.

Neste exemplo, o endereço IP da estação de trabalho é 192.168.1.25.

A ferramenta BOOTP-DHCP escaneia automaticamente os dispositivos 
que são configurados ao DHCP na rede e exibe os endereços MAC do 
dispositivo conforme mostrado. 

Você pode achar o endereço MAC do seu inversor na etiqueta do inversor. 
Neste exemplo, o endereço MAC 00:00:BC:01:01:01 é usado.

O inversor Kinetix 5100 suporta apenas DHCP, não BootP. Você pode usar outro 
software de servidor DHCP para configurar o endereço IP do inversor 
Kinetix 5100. Este exemplo mostra uma ferramenta de software chamada 
BootP-DHCP Tool, que é instalada junto à aplicação Studio 5000.
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3. Na caixa de diálogo, clique duas vezes no endereço MAC do seu inversor.

A caixa de diálogo New Entry aparecerá.

4. Digite seu endereço IP especificado na caixa de diálogo New Entry e 
então clique em Ok.
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Utilização da interface do teclado

Entrada do teclado e 
tela do painel

O inversor Kinetix® 5100 é equipado com um indicador de status de 
diagnóstico e cinco botões pulsadores que são usados para mostrar e editar um 
conjunto limitado de valores de parâmetros.

O inversor possui três indicadores de status: Charge, MOD e NET. Para uma 
explicação de suas funções, consulte Indicadores de status na página 454. Para 
mais informações sobre como o teclado e o indicador de status podem ser 
usados para fazer ajustes, consulte Ajuste automático por meio do painel do 
inversor de frequência na página 206.

Figura 72 - Teclado e tela

Tópico Página
Entrada do teclado e tela do painel 117
Telas do inversor 118
Editar ajuste de parâmetro da tela 122

Item Tecla Nome Descrição

1 — Exibição Um indicador de status de 5 dígitos e 7 segmentos que mostra os 
valores de monitoração, parâmetros e valores de ajuste de parâmetro.

2 Tecla de modo Use essa tecla para retornar ao menu inicial ou, se houver, ao menu 
anterior.

3 Tecla para cima
Use essa tecla para voltar ao menu anterior. Ela também aumenta os 
valores que você edita nas telas de edição de configuração e 
parâmetro.

4 Tecla para baixo
Use essa tecla para avançar ao próximo menu. Ela também diminui os 
valores que você edita nas telas de edição de configuração e 
parâmetro.

5 Tecla de troca Use essa tecla para alternar entre os dígitos ou menus no mesmo nível.

6 Tecla de seleção Use essa tecla para inserir um submenu, se existir, ou para confirmar 
um valor editado.

5100
QUALITY

S

M

1

3

52

4

6
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Telas do inversor Após a inicialização bem-sucedida do inversor, ele exibe ‘Kinetix 5100’ 
brevemente e então faz a transição para a tela Drive Status, presumindo que o 
inversor esteja desativado/servo desligado. Se o inversor estiver ativado/servo 
ligado sem falhas, então a tela Real Time é mostrada. Se uma falha ocorrer, 
então a tela de falha exibe um E, seguido do código de falha. Se uma 
advertência ocorrer, então a tela de falha exibe um A, seguido do código de 
advertência.

Para mais informações sobre códigos de falha, veja Capítulo 16, Localização de 
falhas do sistema de acionamento Kinetix 5100.

As telas principais são as seguintes.
• Dado em tempo real
• Status do inversor
• Ajuste de parâmetro

Dado em tempo real

A tela Dado em tempo real mostra o valor em tempo real do parâmetro 
selecionado. O formato da tela Dado em tempo real é o seguinte.

Use as teclas  para mover entre os parâmetros. 

Quando o inversor está ativado/servo ligado, você pode usar a tecla  para 
acessar a tela status do inversor para visualizar informações. Se nenhum botão 
for pressionado e não ocorrer qualquer falha ou alarme dentro de um minuto, 
a tela volta para dado em tempo real.

Inicialização 
Falha

Energização/reset

Inicialização 
completada

Status do 
inversor

Ajuste de 
parâmetro

Inicialização

Informação 
da versão

Informação do 
dispositivo

Desabilitação 
de inversor/

servo desligado

Tela de 
tempo real

Habilitação 
de inversor/
servo ligado
O inversor está 

funcionando sem 
falha/evento 
importante

Tela de informação/modo de configuração

FB.PUU˽00000˽UU

Unidades

Espaço

Valor de parâmetro

Nome do parâmetro 
(o primeiro parâmetro 
é mostrado 
neste exemplo)

Espaço
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Figura 73 - Tela de dado em tempo real

Por exemplo:
Na tela de tempo real, o inversor exibe FB.PUU. Ao pressionar , o inversor 
exibe C-PUU, que é o número de pulso de entrada. Consulte Tabela 68 para a 
descrição dos símbolos da tela de tempo real.

Tabela 68 - Símbolos da tela de tempo real

Código Símbolo de tela de tempo real Descrição Unidade

0
Número de pulso da realimentação do motor após a 
conversão de escala da taxa de engrenagem 
eletrônica.

Unidade 
do usuário

1
Número de pulso de entrada do comando de pulso 
após a conversão de escala da taxa de engrenagem 
eletrônica.

Unidade 
do usuário

2 O desvio entre o pulso do comando de controle e o 
número de pulso de realimentação.

Unidade 
do usuário

3 Número de pulso de realimentação do motor 
(unidade do encoder) (1,28 milhões contagens/rev) Contagem

4
Número de pulso de entrada do comando de pulso 
antes da conversão de escala da taxa de engrenagem 
eletrônica (unidade do encoder)

Contagem

5
Número de erro de pulso após a conversão de escala 
da taxa de engrenagem eletrônica. (unidade do 
encoder)

Contagem

6 Frequência de entrada do comando de pulso. kHz

7 Velocidade do motor. rpm

8 Comando de velocidade. V

P3

P2

P1

...

...

...

PN

Status do 
inversor

Desabilitação 
de inversor/

servo desligado

Tela de 
tempo real

Habilitação de 
inversor/servo ligado

O inversor está funcionando 
sem falha/evento importante

Display de 
informações/

Modo de configuração

Ocorreu 
uma falha

Falha 
Modo

Falha
Limpar
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9 Comando de velocidade. rpm

10 Comando de torque. V

11 Comando de torque. %

12 Torque médio. %

13 Torque de pico. %

14 Tensão do circuito principal. V

15 Taxa de carga/inércia do motor. Se 13,0 for exibido, a 
inércia atual é 13. 1 vez

16 Temperatura IGBT. °C

17 Frequência de ressonância. A primeira ressonância é 
byte baixo e a segunda ressonância é byte alto. Hz

18
O número de pulso absoluto da fase Z do encoder é 
igual ao valor de posição inicial, 0. O número de pulso 
absoluto pode ser +5.000 ou –5.000 pulsos, 
dependendo se o motor gira para frente ou para trás.

—

19
O número de parâmetro do mapa 1 exibe o conteúdo 
do parâmetro ID55 (P0.025). Especifique o alvo do 
mapa usando ID60 (P0.035).

—

20
O número de parâmetro do mapa 2 exibe o conteúdo 
do parâmetro ID56 (P0.026). Especifique o alvo do 
mapa usando ID61 (P0.036).

—

21
O número de parâmetro do mapa 3 exibe o conteúdo 
do parâmetro ID57 (P0.027). Especifique o alvo do 
mapa usando ID62 (P0.037).

—

22
O número de parâmetro do mapa 4 exibe o conteúdo 
do parâmetro ID58 (P0.028). Especifique o alvo do 
mapa usando ID62 (P0.038).

—

23
O número variável do monitor 1 exibe o conteúdo do 
parâmetro ID663 (P0.009). Especifique o código 
variável do monitor usando ID668 (P0.017).

—

24
O número variável do monitor 2 exibe o conteúdo do 
parâmetro ID664 (P0.010). Especifique o código 
variável do monitor usando ID669 (P0.018).

—

25
O número variável do monitor 3 exibe o conteúdo do 
parâmetro ID665 (P0.011). Especifique o código 
variável do monitor usando ID670 (P0.019). 

—

26
O número variável do monitor 4 exibe o conteúdo do 
parâmetro ID666 (P0.012). Especifique o código 
variável do monitor usando ID667 (P0.020).

—

27
O valor de offset entre a posição do motor e a fase Z 
na unidade PUU. O valor é 0 quando a posição se 
sobrepõe com a fase Z. Quanto maior o valor, maior o 
offset.

Unidade 
do usuário

28 Falha do inversor por sobrecorrente. —

Tabela 68 - Símbolos da tela de tempo real (Continuação)

Código Símbolo de tela de tempo real Descrição Unidade

0 0 0+5000 +5000
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Tela de status do inversor

Esta tela fornece informações do inversor e acesso à tela de ajuste de 
parâmetro, que mostra informações de parâmetro e rede. Quando o inversor 
está ativado/servo ligado, a informação só pode ser visualizada.

Use as teclas  para mover entre as telas de informação de status.

Tela de informações do dispositivo

Tela de informações da versão

Esta tela mostra as versões de hardware e firmware do inversor. O grupo da 
tela é . h representa a versão do hardware e F representa a 
versão do firmware.

Tela de ajuste de parâmetro

Quando o inversor está desativado/servo desligado, a tela de ajuste de 
parâmetro deixa você editar o endereço de rede ou os parâmetros do inversor, 
ou reiniciar o inversor. 

Para mais informações, consulte Editar ajuste de parâmetro da tela na 
página 122.

29 Realimentação de posição do encoder auxiliar. Unidade 
do usuário

30 Desvio de posição entre a realimentação de posição 
e o comando do encoder auxiliar.

Unidade 
do usuário

31 Desvio de posição da realimentação entre o encoder 
principal e o encoder auxiliar.

Unidade 
do usuário

Nome do status do 
inversor

Grupo de 
exibição Descrição

Em espera Stdby

Se o inversor passou pelas etapas de inicialização e autoteste, mas 
não foi configurado.
• DHCP desligado: Stdby 192.168.1.180
• DHCP ligado (antes da atribuição do endereço IP): 

Stdby_DHCP_0.0.0.0
• DHCP ligado (após a atribuição do endereço IP): 

Stdby_DHCP_192.168.1.180

Parado StoP Se o inversor foi configurado, mas ainda não está ativado/servo 
ligado.

Em funcionamento RUN O inversor está ativado/servo ligado.
Falha Uma falha ou advertência ocorreu durante a operação.

Tabela 68 - Símbolos da tela de tempo real (Continuação)

Código Símbolo de tela de tempo real Descrição Unidade

Status do 
inversor

Ajuste de 
parâmetro

Informação 
da versão

Informação do 
dispositivo

Tela de informação/modo de configuração

h 01.002 01.102F
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Editar ajuste de parâmetro 
da tela

Acesse a tela de ajuste de parâmetro a partir da tela de status do inversor 
pressionando a tecla .

Quando o inversor estiver desativado/servo desligado, execute as seguintes 
etapas.

1. Pressione a tecla  para entrar no modo de edição. 

Use as teclas  para rolar pelas telas de ajustes de parâmetro de rede, 
reiniciar e ajuste do parâmetro. 

2. Pressione a tecla  para retornar à tela anterior. 

Figura 74 - Máquina de estados chave de tela e configuração de informações

Editar ajuste de parâmetro de rede

Na tela ajuste de parâmetro, execute as etapas a seguir.

1. Pressione  para ir para a tela ajuste de parâmetro de rede. 
2. Pressione  novamente para entrar na tela de IP estático. 

Nessa tela, existem duas opções: 

• Pressione  novamente para ajustar um endereço IP estático. 
Consulte Set Static IP Address.

• Pressione  para ligar ou desligar o DHCP. Consulte Ligar ou 
desligar o DHCP na página 123.

Set Static IP Address

Na tela de endereço IP estático, execute as seguintes etapas.

1. Pressione a tecla  para entrar na tela de ajuste de parâmetro IP.
2. Pressione a tecla  para entrar na tela de ajuste de edição.

3. Use as teclas  para mover entre as telas endereço IP, conversor de 
protocolos e ajuste de parâmetro de sub-rede.

Consulte a Figura 75.

4. Pressione  em qualquer uma das telas de ajuste de parâmetro e usa as 

teclas  para editar os valores.

5. Pressione a tecla  para ajustar os valores e retornar para a tela de 
ajuste de parâmetro.

Status do 
inversor

Ajuste de 
parâmetro

Informação 
da versão

Informação do 
dispositivo

Tela de informação/modo de configuração
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6. Pressione a tecla  para retornar à tela de endereço IP.

Figura 75 - Máquina de estados chave do ajuste de parâmetro

Ligar ou desligar o DHCP

Na tela DHCP, execute as etapas a seguir.

1. Pressione a tecla  para entrar na tela de edição de DHCP.
2. Pressione a tecla  para ligar ou desligar a chave.
3. Pressione a tecla  para voltar à tela de edição de DHCP.
4. Pressione a tecla  para retornar à tela de ajuste de parâmetro IP.

Ajuste de 
parâmetro

Ajuste de 
parâmetro de rede

IP estático

Ajuste de parâmetro 
de sub-rede

Ajustes de IP Ajuste de parâmetro de 
conversor de protocolos

Edição de número

Mudar números

Edição de número Edição de número

Mudar números Mudar números

Ajuste de parâmetro

Ajuste de parâmetro 
de rede

IP estático

DHCP

ON/OFF
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Editar ajustes dos parâmetros

Na tela ajustes de parâmetro, execute as etapas a seguir.

1. Pressione a tecla  para ir aos ajustes de parâmetro de rede.
2. Pressione a tecla  para parâmetros.
3. Pressione a tecla  para o modo de edição de parâmetro. 

Começando com grupo 0, use  para mover entre os números de 
parâmetro dentro do grupo.

4. Use  para mover ao próximo grupo de parâmetro. 

Use as teclas  para mover entre os números de parâmetro dentro de 
um grupo. 

5. Assim que você tiver navegado para o parâmetro que deseja editar, 
pressione a tecla  para selecioná-lo. 

Use as teclas  para mudar o valor do dígito selecionado (piscando). 

Use a tecla  para mover entre dígitos. 

6. Pressione a tecla  para confirmar a edição ou a tecla  para cancelar 
a mudança e retornar à tela de parâmetro. 

Ao pressionar a tecla , o inversor salva o valor e exibe “Saved” ou outra 
mensagem de status na tela. Consulte a Tabela 69 na página 125.
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Tela de salvamento

Após ajustar o parâmetro, pressione a tecla  para salvar. A tela mostra um 
dos símbolos seguintes por um segundo.

Ajuste de 
parâmetro

Ajuste de 
parâmetro 

de rede

Parâmetros

Parâmetro

Parâmetro

Parâmetro

Parâmetro

Parâmetro

Parâmetro

Modo 
parâmetro

Grupo de parâmetro 0 Grupo de parâmetro 0

Mudança de valor

Confirmar

Mudar dígitos

Cancelar

Table 69 - Tela de status do parâmetro

Símbolo exibido Significado Descrição

Saved Valor de ajuste de parâmetro salvo corretamente.

Out of Range Valor incorreto ou a entrada está reservada para este valor.

Power On O parâmetro será efetivo após o servo-drive ser reenergizado.
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Exemplo

Reiniciar o inversor via teclado

Para reiniciar o inversor, execute os passos a seguir.

1. Na tela parâmetro, pressione a tecla  para ir até a tela reset.
2. Na tela reset, pressione a tecla .

O grupo reset vai piscar.

3. Pressione a tecla  novamente.

O inversor reinicializa. 

4. Pressione a tecla  para retornar à tela de parâmetros.

S

S

S

Energizar

Tela de espera Pressione a tecla  para o menu Set. 

Pressione a tecla  para selecionar e 

pressione as teclas  para o menu parâmetro. 

Pressione a tecla  para selecionar. 
ID100 (P0.000) é mostrado.

Pressione a tecla  para selecionar.

Ligue e desligue o Kinetix 5100 para ativar o 
ajuste de parâmetro ControlMode.

Pressione a tecla  para navegar para ID116 (P1.000).

Então pressione as teclas  para ID117 (P1.001).

Será exibido o valor atual do parâmetro ControlMode ID117 (P1.001). Use a tecla  para 

mudar o valor para o ajuste de parâmetro necessário. 

Pressione a tecla  para selecionar.
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Mostrar valores de byte baixo, byte alto e negativos

Na tela Dado em tempo real, todos os valores são mostrados como decimal ou 
hexadecimal. Na tela editor de parâmetro, a faixa de valor pode ser mostrada 
em uma das duas formas:

• O valor em tempo real é ‘curto’ ou 16 bits (pode ser mostrado em uma 
tela). 

• O valor em tempo real é ‘longo’ ou 32 bits (deve ser mostrado em duas 
telas). A primeira tela é de byte alto e a segunda de byte baixo. Nesses 
casos, use a tecla  para mover entre as telas.

Como os valores 16-bit e 32-bit são exibidos na tela, é mostrado na Tabela 70.

A Figura 76 mostra a tela do painel de sinais positivos e negativos.

Table 70 - Formatos de tela em 16 e 32 bits

Exemplo do valor exibido Descrição

 (Dec)
16 bits

Se o valor for 12345 positivo, a tela mostra 12345 
em formato decimal.

 (Hex)

Se o valor for 0x011F, a tela mostra 0x011F em 
formato hexadecimal; o dígito mais alto não é 
mostrado.

 (Dec alto)

32 bits

Se o valor for 1230478900 (positivo), a tela para 
byte alto mostra 12304 e a tela para byte baixo 
mostra 78900, ambos em formato decimal.

 (Dec baixo)

 (Hex alto) Se o valor for 0x001F0000, a tela para byte alto 
mostra h001F e a tela para byte baixo mostra 
L0000 em formato hexadecimal.

 (Hex baixo)

Figura 76 - Tela de painel

Sinal positivo Sinal negativo
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Registro de tela de falha

Na tela de diagnóstico, use a tecla  para mover entre byte alto e baixo. 
O parâmetro ID274 (P4.000) FaultRecordN mostra a falha mais recente. Ele 
não é apenas para leitura e pode ser ajustado para 0 para reiniciar todos os 
registros de falhas. 

Os parâmetros ID275 a ID278 (P4.001 a P4.004) são apenas para leitura.

Parâmetros de diagnóstico via teclado

Você pode usar o teclado para exibir o status das entradas e saídas digitais.

Operação de diagnóstico de entrada digital

Quando o sinal de saída externo aciona DI1 a DI10, a tela mostra o sinal 
correspondente por bit. Quando o bit for igual a 1, o DI está ligado. 

O segundo erro mais recente.

O primeiro erro mais recente.

O terceiro erro mais recente.

O quarto erro mais recente.

O quinto erro mais recente.

S

S

S

S

S
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Por exemplo, se o número hexadecimal 3FE1 for exibido, o equivalente binário 
para E é 1110, então DI6 a DI8 estão ligados.

Operação de diagnóstico de saída digital

Os sinais de saída DO1 a DO5 são acionados e os sinais correspondentes são 
exibidos na tela por bit. Quando 1 é exibido, o DO está ligado. 

Por exemplo, se o número hexadecimal 1F for exibido, o equivalente binário 
para F é 1111, então DO1 a DO4 estão ligados.

Exibição de informações de atualização do firmware

Consulte Atualização do firmware do inversor de frequência Kinetix 5100 na 
página 483.

S

      1  1 1  1  1  1 1  1  1  0 0  0  0  1

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

Código binário
Status DI correspondente

A tela está em formato hexadecimal.

S

0  0  0  1 1  1  1  1

5 4 3 2 1

Código binário
Status DI correspondente

A tela está em formato hexadecimal.
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Observações:
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Capítulo 7

Configuração do inversor com 
o software KNX5100C

Antes de começar Esta coluna fornece instruções para baixar e instalar o software de 
configuração KNX5100C. Ele também fornece procedimentos para iniciar o 
KNX5100C e configurar seu sistema de acionamento Kinetix® 5100 com um 
controlador Micro800™ usando o software Connected Components 
Workbench™. 

Para obter ajuda sobre como usar o Connected Components Workbench para 
configurar os controladores Micro800, consulte Recursos adicionais na 
página 10.

A aplicação Connected Components Workbench, versão 11.00 ou posterior, 
torna possível iniciar a ferramenta de configuração KNX5100C e configurar 
um inversor Kinetix 5100.

Estes procedimentos pressupõem que você conectou o sistema de 
acionamento Kinetix 5100.

O software KNX5100C é necessário para todas as aplicações. É usado para 
comissionar, configurar e possivelmente programar o inversor Kinetix 5100.

Tópico Página
Antes de começar 131
Obtenha o software KNC5100C 132
Conectar-se ao inversor/definir sua porta COM 134
Configuração dos ajustes do inversor 136
Configurar o endereço IP 136
Configure a seleção de motor na software KNX5100C 137
Editor de parâmetros 154
Escolha um modo de operação 158
Configurar ajustes de parâmetro 161
Configurar malhas de posição, velocidade e corrente 184
Função de jog e E/S digital no software KNX5100C 186
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Obtenha o software 
KNC5100C

O software de configuração KNX5100C está disponível para download no site 
do Centro de download e compatibilidade de produtos (PCDC): 
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx e procure 
Kinetix 5100.

Para fazer download do software de configuração KNX5100C, execute as 
etapas a seguir.

1. Acesse o site da Central de download e compatibilidade de produtos.

A página Compatibilidade e Downloads é exibida.
2. Na janela de pesquisa do PCDC, digite Kinetix 5100.

3. Clique na versão de software apropriada e siga as instruções para fazer 
o download.

4. Extraia o arquivo zip e execute a configuração.

Iniciar a ferramenta de configuração KNX5100C

Para iniciar a ferramenta de configuração KNX5100C, execute as etapas 
a seguir.

1. Use um dos dois métodos para iniciar o software KNX5100C:
a. Na área de trabalho do microcomputador, clique duas vezes no ícone 

de atalho KNX5100C.
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b. Se você tiver o software Connected Components Workbench™ 
instalado, abra-o e selecione Ferramentas > KNX5100C.

Quando o software KNX5100C é iniciado, ele começa com um novo 
projeto. Se você criar um novo projeto, poderá optar por adicionar um 
novo dispositivo. Quando você clica em Add, o inversor é criado 
automaticamente. Se cancelar o prompt New Project, você poderá abrir 
um arquivo existente.

2. Escolha a porta COM associada ao seu inversor.
Se estiver conectado ao seu inversor, clique no menu Com port e selecione uma 
porta COM. Em alguns casos, o minicabo USB deve ser removido e reinserido 
para atualizar o estado da porta COM. 
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3. Clique em Add para adicionar seu inversor à Function List.

Por padrão, Kinetix 5100 é usado como o nome do dispositivo.

Conectar-se ao inversor/
definir sua porta COM

Você pode alterar a porta COM associada ao seu inversor se ela foi alterada 
após a configuração inicial. Em alguns casos, o minicabo USB deve ser 
removido e reinserido para atualizar o estado da porta COM.

Para mudar a porta COM, execute as etapas seguintes.
1. Em Function List, clique em Communication Setting.

2. Escolha a porta COM associada ao seu inversor.

Para adicionar mais unidades conectadas ao seu computador, no menu File, 
selecione Add New Drive ou clique com o botão direito em Start/Add Device na 
Function List.

Você pode escolher a porta COM no menu suspenso ou clicar em  para 
atualizar a porta COM.
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3. Clique em Connect para conectar seu inversor.

A caixa de diálogo de opções de processo on-line aparece.

4. A partir das três opções, escolha a que melhor se adapte ao seu processo 
on-line e clique em OK.

5. Se você selecionar a primeira opção, uma caixa de mensagem de upload 
será exibida até que o processo seja concluído.

6. Na caixa de diálogo Communication Setting, o status de comunicação é 
mostrado como on-line.
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Configuração dos ajustes 
do inversor

Se uma conexão de E/S for estabelecida com um controlador, o software 
KNX5100C é definido no modo "somente leitura" e as alterações na 
configuração não são permitidas. Nesta situação, você pode sair da conexão de 
E/S marcando “Inhibit Module” na página “Connection” do AOP ou 
desconectando o cabo de rede do inversor.

Configurar o endereço IP Você pode alterar a configuração do endereço IP (rede) através da 
Function List.

Para mudar o endereço IP, execute as etapas seguintes.
1. Na Lista de Função, clique em Drive IP Address Setting.

2. Escolha entre STATIC IP e DHCP.

Consulte Configure o endereço IP usando a ferramenta BOOTP-DHCP 
na página 115

Se for IP estático, configure o endereço IP, o conversor de protocolos e a 
máscara de sub-rede.

Para obter mais informações sobre o ajuste dos parâmetros de rede, consulte o 
Capítulo 5, Configuração da comunicação EtherNet/IP. 

IMPORTANTE Os ajustes de parâmetro são armazenados na memória não volátil e 
as alterações no endereço IP são executadas após desligar e ligar 
a alimentação.
136 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
Configure a seleção de 
motor na software 
KNX5100C

No software KNX5100C, navegue até Function List > Settings > Motor 
Selection. Há três fontes de dados disponíveis para configurar o motor/
atuador através da Function List.

Você pode especificar a fonte de dados do motor e configurar o valor do 
parâmetro relacionado através das páginas do motor de acordo com a fonte de 
dados e o tipo de motor. 

Origem de dados

Você pode especificar a fonte de dados onde os valores de realimentação do 
motor se originam. 

As fontes de dados disponíveis são: 
• Motor NV: os valores do parâmetro do motor vêm da memória não volátil 

de um motor. Quando o motor tem um dispositivo de realimentação 
inteligente, o inversor é capaz de identificar o motor ao usar parâmetros 
NV do dispositivo de realimentação.

• Código de catálogo: os valores de parâmetro do motor vêm do código de 
catálogo selecionado. Selecione o motor a partir de um menu em que o 
banco de dados do motor esteja incorporado no software KNX5100C.

• Folha de dados da placa de identificação: os valores dos parâmetros do 
motor vêm de uma placa de identificação e uma folha de dados do motor. 
Você deve inserir os dados da placa de identificação do motor 
manualmente.

Os parâmetros exibidos na caixa de diálogo Motor Selection dependem da fonte 
de dados e do tipo de motor selecionado.

IMPORTANTE Quando a folha de dados da placa de identificação é selecionada, 
o campo da seção de parâmetro da placa de identificação/folha de 
dados das páginas Motor, Model e Motor Feedback é visível e você 
pode inserir esses valores.
Se uma fonte de dados diferente da folha de dados da placa de 
identificação for selecionada, o campo da coluna de parâmetro da 
placa de identificação/folha de dados das páginas Motor, Model e 
Motor Feedback fica esmaecido e os valores dos parâmetros do 
motor são lidos a partir do encoder inteligente ou do banco de dados 
do motor do software KNX5100C.
O parâmetro Motor Overload Limit não está esmaecido e pode ser 
modificado, consulte Motor NV na página 138.
Quando a fonte de dados for o código de catálogo e um motor 
Kinetix LDC ou Kinetix LDL estiver selecionado, você deve inserir 
manualmente os parâmetros na caixa de diálogo Motor Feedback.
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Motor NV

Quando Motor NV é selecionado como a fonte de dados e o motor conectado 
tem um encoder inteligente com memória interna, o inversor pode identificar 
o motor automaticamente e ler todos os valores de parâmetro do motor.

Se o motor conectado não tiver um encoder inteligente quando Motor NV 
estiver selecionado, então ocorre a falha E 60B, Motor Selection Error. Se o 
motor conectado tiver um encoder Nikon que não seja um encoder inteligente 
e nenhum parâmetro do motor estiver armazenado, ocorre a falha E 004, 
Erro de combinação do motor.

Quando Motor NV é selecionado como a fonte de dados, todos os dados de 
parâmetro são esmaecidos na caixa de diálogo Motor Device Specification 
exceto para o campo Motor Overload Limit e o botão Next. 

1. Digite um Motor Overload Limit apropriado e clique em Next.
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2. Na tela Motor Model Phase, clique em Next.

3. Na tela Motor Feedback Device, clique em Download para baixar todos os 
parâmetros para o inversor.

A tela a seguir notifica que o inversor precisa ser reiniciado e de um ciclo de 
alimentação. 

Após clicar em Yes, o inversor executa a seguinte sequência:
• Ajusta ID628 (PN.000) MotorDataSource para 0 (seleção de motor NV) 
• Ajusta o valor de ID629 (PN.001) MotorOverloadLimit
• Reinicia automaticamente o inversor e executa o ciclo de alimentação

Após o reinício e o ciclo de alimentação, o código de catálogo do motor 
identificado é mostrado na página do motor e os parâmetros relacionados ao 
motor são atualizados de acordo com a memória interna do encoder.
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Com Motor NV selecionado e o ciclo de alimentação executado no inversor, 
estas outras alterações são feitas:

• O alinhamento de comutação é fixado como offset do motor 
(A na próxima figura)

• O método de partida padrão é definido como Incremental 
(B na próxima figura)

• A realimentação de posição é zero

Se sua aplicação exigir posicionamento absoluto, você pode alterar o método 
de partida para Absolute no menu. Se você fizer isso, clique em Download para 
iniciar a alteração. Então o parâmetro AbsoluteSystemSetting ID242 (P2.069) é 
definido como 1 e o inversor aciona automaticamente um ciclo de alimentação. 
A advertência A 06A (Posição absoluta não inicializada) ocorre após o ciclo de 
alimentação, portanto, você deve inicializar a posição absoluta (usando um 
comando de retorno à posição inicial) para remover esta falha e permitir que a 
operação absoluta seja iniciada.

IMPORTANTE Se o método de partida for Absoluto e o motor TLP estiver configurado, 
uma bateria deve ser usada para estabelecer o posicionamento 
absoluto, independentemente da operação de volta única ou 
multivoltas. Consulte a Tabela 36 na página 70 para ver as 
especificações da bateria.

A

B
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Código de catálogo

Quando o código de catálogo é selecionado como fonte de dados, você deve 
selecionar o motor apropriado na caixa de diálogo Change Catalog Number. 

Para mudar o código de catálogo, execute as etapas seguintes. 
1. Escolha Function List > Settings > Motor Selection e selecione Catalog 

Number no menu Data Source.

2. Clique em Change Catalog…

IMPORTANTE Se o método de partida estiver definido como Absolute, mas o motor 
conectado não estiver equipado com um encoder apropriado ou não 
estiver configurado corretamente, as seguintes falhas serão exibidas:

Falhas relacionadas ao motor Kinetix MP
Volta única 
(-E, -S)

Multivoltas 
(-V, -M)

Incremental 
(-H)

Alterar método de partida 
para Absoluto

E 069 A 06A E 069

Falhas relacionadas ao motor Kinetix TLP e 
TL/TLY (-B)
Sem bateria Com bateria

Alterar método de partida 
para Absoluto

A 060 A 06A
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3. Na caixa de diálogo Change Catalog Number, encontre e selecione o 
motor para sua aplicação.

4. Clique em OK para selecionar o código de catálogo e fechar a caixa de 
diálogo Change Catalog Number.

Ao clicar em OK, todos os valores de parâmetro do motor para esse 
código de catálogo são recuperados do banco de dados do motor do 
software KNX5100C. 

5. Na caixa de diálogo Motor Device Specification, clique em Download.
6. A alimentação do inversor é desligada e ligada automaticamente. 

Quando a alimentação é restaurada para o inversor, todos os valores de 
parâmetro do motor para o código de catálogo selecionado são 
descarregados para o inversor e entram em vigor.

A disponibilidade do código de catálogo é proveniente do banco de dados do 
motor incorporado ao software KNX5100C. Usando o código de catálogo, 
o inversor pode validar se o motor correto está conectado.
Use os menus Family e Feedback Type para filtrar ainda mais os motores 
relacionados.

IMPORTANTE Se seu motor tiver um encoder inteligente e você selecionar o código de 
catálogo errado, uma falha E 60A (Erro de correspondência do código de 
catálogo) ocorrerá no inversor.
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Folha de dados da placa de identificação

Os valores dos parâmetros do motor são de uma placa de identificação e folha 
de dados do motor. Você deve inserir esses dados manualmente nas páginas 
Motor e Model.

Para selecionar a folha de dados da placa de identificação como fonte de dados, 
execute as etapas a seguir.

1. Escolha Function List>Settings>Motor Selection>Motor Device 
Specification e selecione Nameplate Datasheet no menu Data Source.

Os tipos de motor disponíveis para seleção são os seguintes: ímã 
permanente rotativo, ímã permanente linear e motores de indução.

2. Depois de adicionar dados manualmente aos campos na coluna 
Nameplate/Datasheet-Phase to Phase Parameters, clique em Next.

3. Na caixa de diálogo Motor Model Phase to Neutral Parameters, adicione 
os dados manualmente.

Quando terminar, clique em Next.
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4. Na caixa de diálogo Motor Feedback Device Specification, selecione o 
tipo de realimentação aplicável no menu suspenso Type.

5. Clique em Download.

Após o download dos parâmetros do motor, você pode usar o recurso 
analisador de motor, em que o inversor analisa o motor e fornece valores 
de parâmetro sugeridos.
• Motor Analyzer — Motores rotativos e lineares na página 144
• Motor Analyzer dinâmico — Motores de indução na página 145
• Motor Analyzer estático — Motores de indução na página 146
• Motor Analyzer de estimativa de inércia — Motores de indução na 

página 147

Se você clicar em Accept, a alimentação do inversor será automaticamente 
desligada e ligada. Quando a alimentação é restaurada para o inversor, todos 
os valores de parâmetro do motor adicionados manualmente são 
descarregados para o inversor e entram em vigor.

Motor Analyzer — Motores rotativos e lineares

Dependendo do tipo de motor escolhido, o teste do motor analyzer fica visível. 
Para usar o recurso motor analyzer para motores rotativos e lineares, execute 
as etapas a seguir.

1. Selecione Motor > Analyzer.

2. Clique em Start para iniciar o processo de análise.
3. Após cada etapa do processo de análise ser concluída, uma janela de 

confirmação aparece; clique em OK.

Uma janela de resultados aparece com os valores de parâmetro sugeridos. 

Tipo de motor Tipo de realimentação

Ímã permanente rotativo e 
ímã permanente linear

AqB digital
AqB digital com UVW
Hiperface
Seno/cosseno

Motor de indução AqB digital
144 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
4. Clique em Accept se quiser usar esses valores ou clique em Cancel se 
quiser ficar com os parâmetros adicionados manualmente.

Motor Analyzer dinâmico — Motores de indução

O teste dinâmico do motor gera movimento, certifique-se de que seu motor 
esteja desacoplado para realizar este teste. Para usar o recurso motor analyzer 
para motores de indução, execute as etapas a seguir.

1. Selecione Motor > Analyzer.
2. Selecione Dynamic Analysis e clique em Start para iniciar a análise.

3. Após cada etapa do processo de análise ser concluída, uma janela de 
confirmação aparece; clique em OK.

Uma janela de resultados aparece com os valores de parâmetro sugeridos. 
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4. Clique em Accept se quiser usar esses valores ou clique em Cancel se 
quiser ficar com os parâmetros adicionados manualmente.

Motor Analyzer estático — Motores de indução

O teste do motor estático não gera movimento. Se a análise dinâmica não for 
possível para seu sistema, selecione a análise estática. Para usar o recurso 
motor analyzer para motores de indução, execute as etapas a seguir.

1. Selecione Motor > Analyzer.
2. Selecione Static Analysis e clique em Start para iniciar a análise.

IMPORTANTE Para a análise estática, os resultados do teste (usando um motor de 
indução) são afetados pelo valor do parâmetro de corrente de fluxo. 
Se não for possível usar a análise dinâmica (por exemplo, devido a 
restrições mecânicas), recomendamos definir o valor da corrente de 
fluxo nominal como 40% da corrente nominal do motor para executar a 
análise estática. A faixa de ajuste permitida para corrente de fluxo 
nominal é de 10 a 100% da corrente nominal do motor. 

IMPORTANTE Se o inversor estiver no status servo-on antes de executar a função 
Static Analysis, após clicar em Start, o software KNX5100C exibe uma 
mensagem de notificação “Servo off before running this function”.
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3. Após cada etapa do processo de análise ser concluída, uma janela de 
confirmação aparece; clique em OK.

Uma janela de resultados aparece com os valores de parâmetro sugeridos. 
4. Clique em Accept se quiser usar esses valores ou clique em Cancel se 

quiser ficar com os parâmetros adicionados manualmente.

 Motor Analyzer de estimativa de inércia — Motores de indução

Para usar o recurso de estimativa de inércia para motores de indução, execute 
as etapas a seguir.

1. Selecione Motor > Analyzer.
2. Selecione Inertia Estimation e clique em Start para iniciar a análise.

Uma caixa de diálogo de confirmação será mostrada.

3. Clique em Yes e uma caixa de diálogo aparece indicando que o inversor 
executará o servo-on para fazer a análise dinâmica.

Uma janela de resultados aparece com os valores de parâmetro sugeridos. 
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 147



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
4. Clique em Accept se quiser usar esses valores ou clique em Cancel se 
quiser ficar com os parâmetros adicionados manualmente.

Seleção dos modelos térmicos do motor

O inversor de frequência Kinetix 5100 contém dois algoritmos de proteção 
contra sobrecarga térmica do motor que são utilizados para evitar que o 
motor sobreaqueça.

Motores genéricos

O modelo térmico padrão é um modelo de proteção de sobre carga genérico I2 
T Classe 10. O modelo está ativo se os valores 
MotorWindingToAmbientResistance ID635 (PN.007) ou 
MotorWindingToAmbientCapacitance ID636 (PN.008) forem 0,0. A finalidade 
deste algoritmo é limitar o tempo que um motor opera com níveis excessivos 
de corrente. 

Figura 77 - Curva de sobrecarga do motor

A relação entre o tempo de sondagem do limite de fábrica de sobrecarga do 
motor e a corrente de saída do motor é mostrada na Figura 77. Quente ou frio é 
determinado aplicando-se um filtro de 1ª ordem, com uma constante de tempo 
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de 20 minutos, à corrente de saída. A curva a quente corresponde a uma 
corrente de saída filtrada de 100% ou mais corrente nominal. A curva a frio 
corresponde a uma corrente de saída do filtro de 0%.

Você pode usar o atributo MotorOverloadLimit ID629 (PN.001) (o padrão é 
100%, o máximo é 200%) para aumentar o tempo de sondagem de sobrecarga do 
motor aumentando artificialmente a corrente nominal do motor (somente para 
proteção térmica). Aumente o MotorOverloadLimit somente se 100% se opções 
de resfriamento forem aplicadas. Aumentar MotorOverloadLimit faz com que 
MotorCapacity ID656 (PN.038) aumente mais lentamente. O modelo térmico 
genérico do motor também reduz a corrente nominal do motor (somente para 
proteção térmica) ao operar em baixas velocidades. O fator de redução é de 30% 
a 0 Hz e 0% a 20 Hz, com interpolação linear entre esses pontos. Operar em 
frequências de saída menores que 20 Hz faz com que o MotorCapacity 
aumente mais rapidamente. Quando o modelo térmico do motor genérico 
está ativo, o atributo MotorCapacity aumenta apenas se a corrente de saída do 
motor for maior que a corrente nominal efetiva do motor (levando em 
consideração MotorOverloadLimit e o fator de redução de velocidade baixa). 
Os valores padrão de MotorThermalOverloadFactoryLimit e de 
MotorThermalOverloadUserLimit para este modelo térmico são ambos 100%. 

Motores termicamente caracterizados

Se os valores dos atributos ID635 (PN.007) 
MotorWindingToAmbientResistance e MotorWindingToAmbientCapacitance 
ID636 (PN.008) forem ambos diferentes de zero, o motor é considerado 
termicamente caracterizado e um modelo térmico alternativo do motor é 
executado. A finalidade deste algoritmo é limitar o tempo que um motor opera 
com níveis excessivos de corrente. Este modelo térmico usa a constante de 
tempo de primeira ordem determinada a partir dos valores 
MotorWindingToAmbientResistance e MotorWindingToAmbientCapacitance 
para estimar a capacidade térmica do motor com base na corrente de 
saída do motor. O atributo MotorOverloadLimit ID629 (PN.001) (padrão 
de 100%, máximo de 200%) pode ser usado para aumentar o tempo de 
sondagem de sobrecarga do motor aumentando o valor 
MotorThermalOverloadFactoryLimit. MotorOverloadLimit somente deve 
ser aumentado acima de 100% se opções de resfriamento forem aplicadas. 
Aumentar MotorOverloadLimit não modifica o comportamento de 
MotorCapacity ID656 (PN.038). Este modelo térmico suporta o ajuste do 
parâmetro MotorOverloadAction como Current Foldback. Selecionar a ação 
Current Foldback resulta na redução da referência de corrente por meio do 
valor do atributo MotorThermalCurrentLimit que é reduzido em proporção à 
diferença porcentual entre os valores MotorCapacity e MotorOverloadLimit. 
Quando este modelo térmico está ativo, o atributo MotorCapacity é diferente 
de zero se a corrente de saída do motor for diferente de zero. Os valores padrão 
de MotorThermalOverloadFactoryLimit e de 
MotorThermalOverloadUserLimit para este modelo térmico são ambos 110%.

IMPORTANTE O modelo térmico genérico do motor não suporta o foldback de 
corrente como uma ação de sobrecarga do motor.

IMPORTANTE Este modelo térmico não reduz a corrente nominal do motor ao operar 
em baixas velocidades. Operar em baixas frequências de saída não faz 
com que o comportamento de MotorCapacity seja alterado.
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Realimentação do motor

Com algumas seleções do tipo de motor, o tipo de realimentação é 
automaticamente selecionado para o motor correspondente. Para outros, 
a seleção pode ser alterada.

Figura 78 - Realimentação do motor compatível

Para escolher um tipo de realimentação do motor, execute as etapas a seguir. 
1. Em Motor, selecione Motor Feedback.
2. Em Motor Feedback Device Specification, escolha Incremental ou 

Absolute como método de partida.

IMPORTANTE Se você selecionar Digital AqB quando o motor conectado tiver um 
sensor Hall, o inversor ignorará o sensor Hall.

O método de partida escolhido determina como o dispositivo aplica o valor de 
contagem de realimentação durante a partida do inversor.
Para Incremental, o inversor usa zero no acumulador de contagem de 
realimentação na inicialização do inversor.
Para Absolute, o inversor usa o valor de posição de realimentação absoluta do 
encoder na inicialização.

IMPORTANTE Os inversores Kinetix 5100 são compatíveis apenas com realimentação 
incremental em motores Kinetix LDAT.
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3. Em Commutation, escolha uma das opções a seguir no menu Alignment.
• Offset do motor: essa configuração é padrão se o código de catálogo 

selecionado tiver um encoder inteligente. O inversor lê o offset de 
comutação interna salvo no encoder inteligente.

• Autodetecção: essa configuração habilita a detecção automática do 
campo magnético, em que o offset de comutação do inversor é 
detectado automaticamente sempre que ele for energizado.

• Offset do inversor: você deve inserir manualmente o offset de 
comutação e a polaridade do encoder.

Considerações para alinhamento do offset do inversor

Se você selecionar Drive Offset como o tipo de alinhamento de comutação, 
a faixa válida do offset de comutação será calculada com base no offset de 
comutação do valor interno do encoder (x): 

x-85 < Ajuste do offset de comutação < x+85 (unidade: grau)

Por exemplo:
Usando o software KNX5100C, escolha Start>Parameter 
Editor>Motor>CommutationOffset (ID 602, [PM.007]).

Com Motor Offset selecionado como o alinhamento de comutação, o 
parâmetro ID602 (PM.007) CommutationOffset é de 11,2°.

Portanto, o ajuste de parâmetro Commutation Offset para o tipo Drive Offset 
deve estar na faixa de 0 a 96,2° e 286,2 a 360°. 

Qualquer offset de comutação detectado pelo alinhamento da autodetecção não 
é mostrado no campo Offset em Motor Feedback Device Specification.
O alinhamento da autodetecção não pode ler o offset de comutação do 
parâmetro CommutationOffset ID602 (PM.007).
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Se você clicar em Download e o valor de entrada de 200 exceder a faixa, 
a seguinte advertência será exibida.

Você deve alterar o valor de entrada antes de clicar em Download novamente e 
ter o valor de entrada aceito.

Execução de um teste de comutação

O teste de comutação determina um offset de comutação desconhecido e 
também pode ser usado para determinar (ou verificar) a polaridade da fiação 
de comutação de partida.

Você pode optar por manter ou descartar os resultados do teste.

Os parâmetros a seguir são atualizados após o teste de comutação:
• Sequência de fases ID601 (PM.006)
• Offsets de comutação ID602 (PM.007)
• Largura da histerese do Hall ID603 (PM.008)

Para testar a comutação, faça as etapas seguintes.
1. Desacople o motor da carga.

IMPORTANTE Esse teste se aplica a motores de ímã permanente de terceiros ou 
personalizados equipados com codificadores incrementais (TTL com 
Hall) não disponíveis como código de catálogo no Motion Database.
Este teste também se aplica aos motores Kinetix MP e Kinetix TLP 
que estão disponíveis como um código de catálogo no banco de 
dados de controle de movimento e são usados para verificar um 
offset de comutação conhecido ou usam o resultado do teste 
diferente do offset de comutação especificado no banco de dados 
de movimento.

ATENÇÃO: Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, 
você deve desacoplar o motor de cada carga testada, pois pode ocorrer 
um movimento descontrolado se um eixo com um freio integral do 
motor for liberado durante o teste.
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2. No campo Alignment, selecione Drive Offset.

Diferentes tipos de encoder resultam em diferentes campos 
de configuração. 

3. Digite um offset.
4. Se o tipo de realimentação do motor conectado for Digital AqB with UVW 

(A na figura a seguir) e o alinhamento de comutação for Drive Offset (B), 
você deverá adicionar dados adicionais aos campos Hall Hysteresis 
Width (C) e Hall Feedback Polarity (D).

5. Clique em Test Commutation.

Após clicar em Test Commutation, a mensagem a seguir aparece para 
alertá-lo de que esta operação reinicializa o inversor.

6. Clique em Yes.

Uma janela de mensagem alerta que o processo pode levar algum tempo 
para ser concluído.

Quando o processo é concluído, uma janela de resultados aparece com os 
valores de parâmetro sugeridos. 

A

B

C

D
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7. Clique em Accept para usar os valores do resultado do teste ou clique em 
Cancel para permanecer com os valores do parâmetro original.

Editor de parâmetros Você pode ler todos os parâmetros do inversor Kinetix 5100 do servo-drive e 
carregá-los em seu microcomputador usando o software KNX5100C, escolha 
Function List>Kinetix Drive>Parameter Editor. Você também pode usar o 
Editor de parâmetros para visualizar ou modificar todos os parâmetros do 
inversor Kinetix 5100 e então fazer o download deles para o servo-drive.

O Editor de parâmetros consiste em categorias de parâmetros (página 155), 
uma barra de ferramentas (página 156) e um indicador de status que inclui a 
versão do firmware e outras informações.

Para acessar o Editor de parâmetro, selecione Start > Kinetix 5100 > Setting > 
Parameter Editor na Function List.

Barra de ferramentas
Categorias

Valores de status
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Todos os parâmetros do inversor Kinetix 5100 são divididos nas seguintes 
categorias: 

• Motor
• Inversor
• Geral
• Monitor de status
• Controle
• E/S
• Comunicação
• Diagnóstico
• Movimento

Clique em cada guia do grupo de parâmetros para alternar entre as guias.

As seguintes informações são exibidas para cada parâmetro:
• ID
• Nome — por exemplo, MotorType
• Status — R (somente leitura), S (definido quando o servo for 

desabilitado), P (requer um ciclo de alimentação, V (volátil; 
reinicialização do ciclo de alimentação)

• Valor — Clique na caixa à esquerda do valor do parâmetro para coletar os 
dados do inversor para o valor mais recente

• * — Indica que um ajuste de parâmetro foi alterado
• Unidade
• Mín. (valor)
• Máx. (valor)
• Padrão (valor)
• Número do parâmetro
• Descrição

O Editor de parâmetros fornece o status do parâmetro:
• (R) somente leitura
• (S) O valor é definido quando a alimentação do servo está desligada
• (P) O valor é aplicado após um ciclo de alimentação
• (V) O valor é volátil (apagado assim que a alimentação é desligada 

e ligada)

A versão do firmware também é mostrada nesta janela.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 155



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
Assistente de parâmetros

Clique duas vezes em um valor de parâmetro para abrir o assistente de 
parâmetro, que fornece um método simples para alterar os valores do 
parâmetro. 

Barra de ferramentas de parâmetros

A barra de ferramentas na parte superior do Editor de parâmetros contém 
seis ícones.

A função de cada ícone é a seguinte.

Salvar arquivo de parâmetros 

Todos os parâmetros do Kinetix 5100 mostrados na tela (aqueles que também 
são salvos em seu microcomputador) são salvos como um arquivo *.par.

Abrir arquivo de parâmetro 

Todos os arquivos de parâmetros do Kinetix 5100 (.par) em seu 
microcomputador podem ser abertos e exibidos.

Parâmetros de leitura 

Todos os parâmetros do Kinetix 5100 são lidos.

Parâmetros de download 

Quando on-line com o inversor Kinetix 5100, uma caixa de diálogo permite que 
você escolha fazer o download de todos os parâmetros ou apenas dos 
parâmetros que foram modificados.

Parar operação 

Isso para qualquer operação em andamento.
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Comparar parâmetros 

Use esta função para comparar o arquivo aberto com os parâmetros existentes.

1. Emseu microcomputador, navegue até o arquivo *.par de destino salvo.

2. Selecione o arquivo e clique em Open.

Uma mensagem aparece informando que o processo de comparação foi 
iniciado.
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Escolha um modo 
de operação

Há três maneiras de alterar o modo de operação no software KNX5100C:
• Usando a lista de seleção do modo de operação
• Usando a caixa de diálogo Setting
• Usando o Editor de parâmetros

Para obter informações detalhadas sobre como o inversor opera em cada 
modo, consulte o Capítulo 10, Modos de operação. 

Como usar a lista de seleção do modo de operação

Para selecionar um modo de operação, execute as etapas a seguir.
1. Use o menu para selecionar um ajuste do modo de operação.

Os modos de operação são essenciais para a usabilidade de diferentes 
recursos no inversor, para ver quais modos de operação estão disponíveis 
e seus usos, consulte o Capítulo 10.

Quando você escolhe uma nova configuração de modo de operação, a 
mensagem a seguir aparece.

Se você clicar em Yes, o inversor será reinicializado. Recomendamos esta 
opção.
Se clicar em No, você retornará à visualização Settings sem fazer o ciclo de 
alimentação. Porém, um lembrete aparece até que você inicie um ciclo de 
alimentação.

IMPORTANTE O parâmetro ControlMode ID117 (P1.001) é válido somente após o ciclo 
de alimentação.
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Uso da página Setting

Para mudar o ajuste do modo de operação, execute as etapas a seguir.
1. Em Function List, selecione Start > Kinetix 5100 > Settings.

2. No menu Operation Mode, selecione um modo de operação.

3. Clique em .

Quando você escolhe uma nova configuração de modo de operação, 
a mensagem a seguir aparece.

Se você clicar em Yes, o inversor será reinicializado.
Se você clicar em No, o modo de operação original será usado.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 159



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
Como usar o Editor de parâmetros

Para alterar o modo de controle no Editor de parâmetros, execute as etapas a 
seguir.

1. Em Function List, selecione Start > Kinetix 5100 > Setting > Parameter 
Editor.

2. Altere o valor ControlMode clicando diretamente no seu campo de valor e 
digitando um novo valor.

• Outra maneira de alterar o parâmetro é clicar duas vezes no valor, que 
abre a caixa de diálogo ControlMode.

3. No software KNX5100C, escolha o modo de operação no menu suspenso 
da tela principal. 

Quando o valor do parâmetro for alterado e não tiver sido baixado para o 
inversor, haverá um ‘*’ ao lado do campo de valor.

Clique na caixa imediatamente à esquerda do parâmetro para ver o valor atual 
do parâmetro no inversor. O inversor recebe a coleta de dados imediatamente e 
atualiza o campo Value.
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Depois que o valor do parâmetro for alterado, o seguinte lembrete será 
exibido.

Configurar ajustes 
de parâmetro

Na seleção Settings, você pode visualizar e alterar o modo de operação. 
O diagrama de malha de controle do modo de operação é atualizado com base 
no modo.

Quando o valor do modo de operação é alterado no menu suspenso, os menus 
suspensos subsequentes podem aparecer.
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As malhas de controle do bloco do modo de operação mudam conforme os 
valores são selecionados em ambos os menus.

Configurar ajustes gerais

A página General Setting permite configurar parâmetros relacionados à 
operação do motor, shunt e freio.

Para acessar a página General Setting, execute as etapas a seguir.
1. Em Function List, selecione Start > Kinetix 5100 > Settings > General 

Setting.
2. Em General Settings, altere os campos manualmente conforme 

necessário.

Quaisquer alterações nessas configurações exigem que o motor seja 
desabilitado. 

As caixas cinza mostram as funções incluídas em cada modo de operação.
Você pode clicar duas vezes em uma caixa para abrir uma caixa de diálogo e 
configurar as funções relacionadas.
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3. Clique em Download para enviar quaisquer parâmetros alterados para o 
servo-drive.

Habilitar controle de carga vertical (freio de suporte do motor)

Um requisito comum para uma carga é ser segurada usando um freio de 
retenção. Um freio de retenção pode ser usado com uma carga vertical ou 
horizontal. Uma carga vertical é classificada como uma carga que armazena 
energia potencial por efeito de gravidade ou de mola. Neste caso, o servo-motor 
Kinetix deve conter a carga parcial ou totalmente, mesmo quando o motor não 
está em movimento, mas ainda está energizado pelo inversor. Uma carga 
horizontal não armazena energia potencial (seja por efeito da mola ou da 
gravidade) quando o motor está desabilitado. Cargas verticais ou horizontais 
podem usar um freio de retenção do motor para manter a carga estacionária 
enquanto o motor está desabilitado. Os freios de retenção não são projetados 
para parar um motor, mas para segurá-lo quando ele está parado e desabilitado.

Embora esse recurso seja chamado de “Controle de carga vertical”, ele pode ser 
usado para configurar qualquer tipo de carga usada com um freio de retenção. 
Esse recurso está presente no software KNX5100C em Function 
List>Settings>General Setting e habilita o controle automático do freio de 
suporte do motor.

Uma vez que a caixa de seleção esteja marcada:
• O ajuste de parâmetro Brake DO é escolhido e um DO é atribuído como 

[0x08] Controle de frenagem
• Os tempos de engate/desengate do freio são ajustados para valores 

diferentes de zero (eles devem ser alterados para corresponder aos 
tempos de engate/desengate do freio de imobilização do motor; esses 
dados são obtidos em Kinetix Rotary Motion Specifications Technical 
Data, publicação KNX-TD001)

• O Zero Speed Range é definido com um valor diferente de zero; esse valor 
é usado como uma das condições para engatar o freio de retenção

• MotorStopMode ID675 (P1.032). Y é definido para usar Permitir controle 
de carga vertical

Deve haver um DI atribuído pelo usuário para fornecer a função habilitar/
desabilitar para o motor com a temporização associada usada com o controle 
de freio DO.

Há três DIs que podem ser usados, as características de cada DI são mostradas 
na Tabela 71.

Tabela 71 - Entradas digitais de freio de retenção

Sinal DI Característica

[0x01] Servo ligado

• Usa a temporização do freio.
• Fornece um sinal para habilitar/desabilitar a operação do motor.
• Pode ser usado com operação explícita de leitura/gravação.
• Por padrão, o usa a frenagem dinâmica quando a desaceleração está ativa 

(semelhante a uma operação de desaceleração de corrente), que pode ser 
agressiva.

• Pode usar desabilitar e parar por inércia o MotorStopMode ID675 (P1.032).
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O servo com freio de retenção está disponível a partir da versão 2 do firmware e 
é a entrada preferencial ao usar um freio de retenção do motor.

A temporização do freio de retenção é mostrada no software KNX5100C. 
Configure o recurso de controle de carga vertical usando estas etapas:

1. Marque a caixa de seleção Enable Vertical Load Control.
2. Verifique o tempo de atraso de engate para seu motor (isso é uma 

indicação negativa que o motor permanece habilitado enquanto o freio 
de retenção está engatando).

Verifique o tempo de atraso de desengate para seu motor.

3. Navegue até Function List > Settings > Parameter Editor > Motion e 
encontre ID296 (P5.003); clique duas vezes em Value.

4. Use o menu para C: PFQS (Profile Quick Stop) e selecione o tempo de 
desaceleração a ser usado antes que o motor seja desabilitado. 
(AutoProtectionDecelTime ID296 (P5.003))

Esse valor é programável usando o PR Mode Editor > Speed and Time 
Setting > Accel/Decel Time.

5. Navegue até Function List > Digital IO/Jog Control e marque “Edit DIO 
Configuration” e, em seguida, usando um DI disponível, use o menu 
para selecionar “Servo on with Holding Brake” e fazer deste um tipo de 
entrada NO.

[0x47] Profile Quick Stop

• Usa a temporização do freio.
• Esta entrada é usada somente para desacelerar e desabilitar o motor.
• Requer um sinal de habilitação (a segunda entrada é usada para habilitar o motor).
• Usa um perfil de desaceleração programável AutoProtectionDecelTime ID296 

(P5.003).
• O alarme é acionado no final da operação de desabilitação.

[0x48] Servo ligado com 
freio de retenção

• Usa a temporização do freio.
• Usa um perfil de desaceleração programável AutoProtectionDecelTime ID296 

(P5.003).
• No modo E/S, esta entrada não precisa ser atribuída, estas operações ocorrem 

com os comandos raC_xxx_K5100_MSO e raC_xxx_K5100_MSF.

Tabela 71 - Entradas digitais de freio de retenção (Continuação)

Sinal DI Característica
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6. Verifique se o freio de imobilização do motor foi selecionado; se não 
estiver selecionado, use o menu e associe um DO como controle de freio.

O rastreamento do escopo abaixo mostra o tempo do freio de retenção:
1. O DI está ativado e muda para desativado.
2. O motor está desacelerado (a caneta azul é a velocidade do motor).
3. O motor atinge velocidade zero
4. O controle de freio DO está desligado e o tempo de engate do freio 

começa a temporizar
5. Uma vez que o BrakeEngageTime expira, o motor é desabilitado 
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Configurar a fonte de comando

O modo de operação selecionado permite a modificação de diferentes 
parâmetros. A configuração da fonte de comando está disponível com: entrada 
do borne de E/S, modo de velocidade e modo de torque. A fonte de comando 
não está disponível para os modos de registro de posição (PR) ou E/S.

Configuração da fonte de comando para o modo de posição 
(entrada do borne de E/S -modo PT)

Para configurar a fonte de comando para o modo de posição, execute as etapas 
a seguir.

1. Em Function List, escolha Start>Kinetix 5100>Setting e selecione modo 
de operação como PT:Position Mode (entrada do borne de E/S).

Em Command Source, a guia Position Mode (entrada do borne E/S) 
é usada.

2. Na guia Position Mode, selecione Pulse Train ou Analog Input como 
fonte de comando de posição.

IMPORTANTE Se você tiver configurado um modo de operação dupla ou múltipla, 
mais de uma guia estará visível. Por exemplo, se você tiver o modo 
PT/S, haverá uma guia Position mode (entrada do borne de E/S) e 
uma guia Speed mode.
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3. Se selecionar trem de pulso, você pode especificar o tipo de entrada por 
pulso externo, fonte (a porta do inversor de onde se origina o comando), 
tipo de filtro e largura do filtro de pulso. 

4. Selecione a fonte a ser usada. 

Quando o modo de controle é PT (Terminal de posição), a fonte indica de 
qual porta os pulsos mestres se originam.

5. Clique em Download para fazer o download de qualquer parâmetro 
alterado para o servo-drive.

Para obter mais informações, consulte Modo PT (comando Position com 
entrada de borne de E/S) na página 239.

Configurar a fonte de comando para o modo de velocidade (modo -S)

1. Em Function List, escolha Start>Kinetix 5100>Setting e selecione modo 
de operação como S:Speed Control Mode.

2. Clique na caixa Speed Command.

IMPORTANTE A guia Speed Mode é visível se você tiver configurado um modo de 
operação dupla ou múltipla, como o modo PT/S.
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3. Na guia Speed Mode, selecione a fonte de comando de velocidade a partir 
de uma entrada analógica ou registros de velocidade pré-selecionados 
que são acionados usando sinais de entradas digitais ponderadas 
binárias DI.SPD0 e DI.SPD1.

Você pode alterar os valores dos registros de velocidade de 1 a 3 usando 
ID125 a ID127 (P1.009 a P1.011).

4. Clique em Download para enviar quaisquer alterações para o servo-drive.

Para mais informações, consulte Configurar e selecionar as velocidades 
pré-selecionadas na página 249.

Configuração da fonte de comando para o modo de torque (modo -T)

1. Em Function List, escolha Start>Kinetix 5100>Setting e selecione modo 
de operação como T:Torque Control Mode.

2. Clique na caixa Torque Command.

IMPORTANTE A guia Torque Mode é visível se você tiver configurado um modo de 
operação duplo ou múltiplo.
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3. Na guia Torque Mode, selecione a fonte de comando de torque a partir de 
uma entrada analógica ou registros de torque pré-selecionados que 
podem ser acionados usando sinais de entradas digitais ponderadas 
binárias DI.TCM0 and DI.TCM1.

Você pode alterar os valores dos registros de torque de 1 a 3 usando ID128 
a ID130 (P1.012 a P1.014).

Para obter mais informações, consulte Seleção do comando de torque na 
página 255.

Configurar as saídas de pulso

Use a saída de pulso como uma forma de saídas do encoder armazenado em 
buffer. Use esses pulsos para fornecer o sinal de realimentação mestre para 
outro inversor, para fornecer realimentação para operação em malha fechada 
ou use o controle do trem de pulso com um controlador externo.

Para acessar e usar as saídas de pulso, execute as etapas a seguir.
1. Em Function List, selecione Start > Kinetix 5100 > Setting > Pulse Output.

2. Na caixa de diálogo Pulse Output, você pode configurar o seguinte:
• A polaridade de saída de OA/OB/OZ para avanço ou reversão
• A fonte de saída de pulso do encoder do motor (MFB), encoder auxiliar 

(Aux) ou comando de pulso (E/S)
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• O tipo de pulso de saída para bypass, saída de taxa sem quádruplo ou 
saída de taxa com quádruplo

• O número de pulso de saída é a contagem de pulsos de saída que pode 
ser alterada para corresponder aos requisitos da aplicação. O número 
de pulso de saída é visível quando a saída de taxa com quádruplo é 
selecionada. Esse valor é definido como padrão e pode ser alterado 
para corresponder à sua aplicação. Quando a saída de taxa sem 
quádruplo é selecionada, você pode alterar o numerador e o 
denominador para que correspondam à sua aplicação.

3. Você também pode usar Settings>Parameter Editor>General para alterar 
manualmente a resolução de saída do encoder ID153 (P1.046), que são as 
contagens.

4. Clique em Download para enviar quaisquer alterações para o servo-drive.

Configuração da relação da engrenagem eletrônica (E-Gear)

A configuração da relação da engrenagem eletrônica é importante e serve para 
dois propósitos, dependendo do modo de operação:

• Modo de operação PT/modo IO — (somente instrução add-on 
xxx_K5100_MAG). A relação da engrenagem eletrônica representa uma 
relação pulso-pulso entre uma fonte mestre e escrava (seguidor 
pulso-pulso). Neste modo, o inversor não tem constante de conversão 
internamente (contagens/mm ou polegadas), quaisquer conversões de 
posição do usuário devem ser consideradas como pulsos.

• Modo de operação PR/modo de E/S. Quando neste modo, a relação da 
engrenagem eletrônica representa a conversão de escala de posição 
(PUU). Este modo permite definir o número de contagens de 
realimentação/rotação do motor.

IMPORTANTE A seleção do tipo de pulso de saída depende da origem da saída de 
pulso. Por exemplo, o bypass só está disponível quando o comando 
de pulso (E/S) é escolhido como a fonte.
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Independentemente do modo de operação, a relação da engrenagem eletrônica 
é sempre usada para fornecer uma representação de conversão de escala de 
posição (PUU) ou uma relação de pulso seguidor.

Se você alterar a relação de engrenagem em sua aplicação, quando o servo está 
desligado, você pode definir múltiplos numeradores, mas apenas um 
denominador. O numerador da relação da engrenagem eletrônica pode ser 
selecionado por meio dos sinais DI.GNUM0 e DI.GNUM1. Se os sinais 
DI.GNUM0 e DI.GNUM1 não estiverem definidos, ID151 (P1.044) é o 
numerador padrão. Para evitar vibração mecânica, altere os sinais DI.GNUM0 
e DI.GNUM1 quando o servo estiver desligado.

Consulte Descrição das funções de entrada digital na página 437.

Tabela 72 - Parâmetros relevantes(1)

(1) Não altere o valor de configuração com o servo ligado.

Parâmetro Nome
ID151 (P1.044) GearRatioslaveCountsN1
ID236 (P2.060) GearRatioslaveCountsN2
ID237 (P2.061) GearRatioslaveCountsN3
ID238 (P2.062) GearRatioslaveCountsN4
ID152 (P1.045) GearRatioMasterCounts (denominador)
ID170 (P1.068) PositionCmdMovingFilterTime

IMPORTANTE – Se você alterar a relação de engrenagem durante a operação, você pode causar um evento 
de movimento abrupto e descontrolado.

– ID236 (P2.060), ID237 (P2.061) e ID238 (P2.062) são apenas para o modo PT. ID151 (P1.044) é 
tanto para modo PR quanto para modo PT. Todos os parâmetros podem ser alterados 
apenas no modo PT.

– Se o modo PT/PR for selecionado e ID151 (P1.044) for alterado no modo PT, ele permanecerá 
ativo após qualquer execução subsequente se você alternar para o modo PR.

GNUM0, GNUM1

Position Command 
Moving Filter 
Time Constant
ID170 (P1.068)

Pulse

GearRatioFollowerCounts N1 - ID151 (P1.044)
GearRatioFollowerCounts N2 - ID236 (P2.060)
GearRatioFollowerCounts N3 - ID237 (P2.061)
GearRatioFollowerCounts N4 - ID238 (P2.062)

GearRatioMasterCounts - ID152 (P1.045)

Numerators

Denominator

Position Command 
Low Pass Filter 
Time Constant
ID124 (P1.008)

Feedback Pulse

Pulse

Error
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Para configurar a relação da engrenagem eletrônica, abra a caixa de diálogo 
E-Gear Ratio no software KNX5100C (em Function List, selecione Start > 
Kinetix 5100 > Setting > E-gear Ratio). As diferentes configurações na caixa de 
diálogo E-Gear Ratio são explicadas.

Figura 79 - Relação da engrenagem eletrônica

A seleção da taxa de engrenagem (1) e o GNUM0/1 (4) não são usados no 
modo de E/S. Eles são usados no modo PT para selecionar diferentes taxas 
de engrenagem.

Item Descrição

1 Seleção de taxa de engrenagem — Arraste o menu para baixo para escolher as diferentes taxas
(N1 a N4).

2 Gear Ratio Follower Counts (N1) — Defina este valor como a resolução de realimentação do motor.

3 Gear Ratio Master Counts (M) — Este valor é definido dependendo do modo de operação. Os valores 
padrão são de 100.000 contagens para um encoder de alta resolução.

4 GNUM0/1 — Essas escolhas são mapeadas para as entradas digitais que representam valores 
ponderados binários para selecionar o valor da relação de engrenagem.
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Ajuste das contagens do seguidor da taxa de engrenagem (ID151, P1.044)

A contagem do seguidor da taxa de engrenagem às vezes é chamada de 
numerador, porque da forma como ela é usada, determina a ‘relação’ interna 
do inversor (mostrada como 1677.72 na Figura 79). Portanto, o seguidor da 
relação da engrenagem eletrônica é igual à resolução efetiva da realimentação 
do motor.

Figura 80 - Seleção do motor > Caixa de diálogo Feedback

Ajuste das contagens mestre da taxa de engrenagem (ID152, P1.045) — Modo 
de operação PT

O parâmetro Contagens mestres da taxa de engrenagem ID152 (P1.045) 
às vezes é chamado de denominador, que por padrão é definido como 
100.000 contagens/rotação do motor. Você também pode usar com o modo 
E/S — instrução add-on raC_xxx_K5100_MAG.

Figura 81 - Contagens mestres da taxa de engrenagem

Quando as contagens do seguidor são ajustadas como resolução efetiva do 
motor, então as contagens mestres da relação de engrenagem são as contagens 
desejadas/rotação do motor. As contagens desejadas, neste caso, não são 
usadas para conversão de escala de posição, mas são usadas para definir a taxa 
de engrenagem. As contagens mestres são definidas com base no número de 
pulsos de realimentação que você espera receber da entrada da fonte mestre 
e são usadas para definir sua relação de engrenagem geral. Então, este valor 
de contagens mestres é usado para definir a ‘taxa’ efetiva da sua relação 
de engrenagens.

IMPORTANTE O numerador é sempre definido como a resolução efetiva. Usamos 
contagens mestre (denominador) para representar sua relação 
(dependendo do seu modo de operação). Ao usar DI.GNUM0 e DI.GNUM1 
para diferentes taxas de engrenagem, estamos alterando a entrada 
Slave/Follower Counts. DI.GNUM0/1 somente pode ser inserido como 
contagens do seguidor (ID236 a ID238, P2.060 a P2.062), isso significa 
que a relação desejada deve ser normalizada — pois podemos 
representar apenas DI.GNUM0/1 como o valor de contagens do seguidor, 
mas as contagens mestres representam sua relação. A normalização é 
feita alterando a relação do inversor (mostrada na Figura 79 
como 1677.72).
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 173



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
Por exemplo, o mestre em nosso sistema é um encoder de 4.000 ppr. O que 
significa que, quando o encoder faz uma rotação, esperamos que o inversor 
escravo 1 veja 4.000 pulsos. Nosso requisito de aplicação é o desejo de seguir 
este encoder em uma relação de 1:2. O que significa que, quando o encoder 
mestre gira 1 rotação, o motor gira 2 rotações. O PPR mestre não é inserido em 
nenhum lugar, mas é necessário que saibamos esse valor. Calculamos o valor 
das contagens mestres da engrenagem eletrônica conhecendo as contagens 
mestres de PPR e o relacionamento que desejamos no motor escravo 1. 
Em nosso exemplo, as contagens mestres da relação da engrenagem = 2.000, 
o que significa que quando o escravo 1 vê 2.000 pulsos do mestre, ele gira 
1 rotação e, portanto, conforme o mestre move 4.000 pulsos (uma rotação), 
o escravo 1 move 2 rotações.

IMPORTANTE Ao alterar a relação da engrenagem eletrônica, você está afetando a 
conversão de escala da posição do inversor. Então, você não pode 
esperar fazer o posicionamento correto se alterar para um modo de 
posicionamento quando terminar de seguir os pulsos. Você deve 
primeiro restabelecer uma posição inicial e, em seguida, definir a 
relação da engrenagem eletrônica corretamente para as unidades de 
posição da aplicação.

IMPORTANTE NÃO há capacidade de posicionamento enquanto estiver usando a 
função seguidor de pulso no modo PT. Além disso, quando a relação da 
engrenagem eletrônica é alterada no modo PT e você altera os 
submodos de volta para um modo de posição (isso significa usar 
qualquer outra Opr_AOI), sua conversão de escala de posição muda. 
Quando você mantém uma relação de engrenagem “fixa”, o 
posicionamento é mantido porque os valores da relação da 
engrenagem eletrônica não mudaram. O inversor segue pulsos com 
base no valor atual da relação da engrenagem eletrônica.
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Ajuste das contagens mestres da taxa de engrenagem (ID152, P1.045) — Usando 
qualquer outro modo de posicionamento

O parâmetro contagens mestres da relação da engrenagem (Figura 81) às 
vezes é chamado de denominador, que por padrão é definido como 
100.000 contagens/rotação do motor.

O valor de contagens mestres é a contagem desejada/rotação do motor. Então, 
este valor de contagens mestres é usado para definir a ‘conversão da escala de 
posição’ para seu eixo. O valor pode ser qualquer valor de contagem do encoder 
que possa ser convertido resultando nas unidades de posição/rotação do 
motor, o que inclui sua transmissão mecânica.

Por exemplo:

O passo do fuso de esferas é de 3 mm quando se usa um encoder de 4 bits. Se a 
relação da engrenagem eletrônica estiver ajustada para 16777216/3000, então a 
peça de trabalho se move 1 μm por 1 comando de pulso.

Você pode criar unidades de posição no ambiente Logix usando a instrução add-on 
Device Object Handler

IMPORTANTE Ao alterar a relação da engrenagem eletrônica, você está afetando a 
conversão de escala da posição do inversor. Portanto, não se pode 
esperar fazer o posicionamento correto após ter alterado a relação da 
engrenagem eletrônica. Você deve primeiro restabelecer uma posição 
inicial e, em seguida, definir a relação da engrenagem eletrônica 
corretamente para as unidades de posição.

Status da engrenagem 
eletrônica

Relação de 
engrenagem Comando de distância de movimentação por 1 pulso

A engrenagem eletrônica 
não é aplicada

A engrenagem eletrônica 
é aplicada

Motor

Plataforma

Peça de trabalho

Passo do fuso de esferas: 
3 mm = 3000 µm

1
= 1

1
1 (Unit: )rev

µm

pulse
µm

rev
pulse= =x

16777216

3000

16777216
3000

=
3000

16777216 1 (Unit: )rev
µm

pulse
µm

rev
pulse= =x

16777216

3000

3000
16777216
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Configurar filtro

Há diferentes filtros disponíveis para uso com o Kinetix 5100. Há um filtro 
passa baixa e um filtro de média móvel que são usados para remover a 
ressonância indesejada do inversor (esses tipos de filtro estão disponíveis 
para uso em diferentes modos de inversor). Consulte Filtro na página 259 para 
mais informações.

Use a caixa de diálogo Filter para configurar os filtros passa baixa e filtros de 
média móvel Kinetix 5100.

Para acessar Filtro, execute as seguintes etapas.
1. Na Function List, selecione Start > Kinetix 5100 > Setting > Filter.

2. Na caixa de diálogo Filter, você pode configurar o seguinte:

• Os parâmetros da constante de tempo de suavização do filtro passa 
baixa para o comando de posição ID124 (P1.008), comando de 
velocidade ID122 (P1.006) e ID123 (P1.007). Este é um filtro passa 
baixa de primeira ordem. Este é um filtro de suavização que cria uma 
saída gradualmente crescente quando uma etapa de entrada é 
aplicada. A constante de tempo determina a velocidade em que a 
saída do filtro passa baixa alcança o nível de entrada aplicado. 
Este filtro usa a constante de suavização do comando de posição ID124 
(P1.008) para determinar a frequência de corte. A frequência de corte é 
1/(2*PI*P1.008). As unidades para ID124 (P1.008) estão em 10 ms, o que 
significa que se o valor 100 for inserido em ID124 (P1.008), o valor real 
usado pela fórmula é de 1.000 ms. A mesma fórmula de frequência de 
corte é usada para a constante de suavização dos comandos de 
velocidade e torque (ID122 [P1.006] e ID123 [P1.007]), exceto pelas 
unidades que são ms e não 10 ms.
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• Os parâmetros da constante de tempo do filtro de média móvel 
para o comando de posição ID170 (P1.068) e comando de velocidade 
ID164 (P1.059).

• Curva-S.

Esses recursos são aplicáveis somente aos tipos de perfil de curva-S. 
As constantes de aceleração ID141 (P1.034) e desaceleração ID145 
(P1.035) vêm das configurações Ace/Des do perfil de ciclo. 
Nesta imagem, os valores de aceleração/desaceleração do índice 
PR é 200 ms. Esses valores são preenchidos em ID141 (P1.034) e 
ID145 (P1.035).

A constante de suavização (TSL) fornece uma maneira de adicionar 
suavização às propriedades de arrancada e é mostrada neste 
diagrama.

Os filtros disponíveis para o modo de posição, modo de velocidade e 
modo de torque estão descritos em Filtro na página 259 no Capítulo 10, 
Modos de operação.

3. Clique em Download para enviar quaisquer alterações para o servo-drive.
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Configurar filtro de encaixe

O filtro de encaixe é usado para atenuar uma frequência ressonante específica. 
O inversor de frequência Kinetix 5100 usa até cinco filtros de encaixe 
simultaneamente.

Para acessar o filtro de encaixe, execute as seguintes etapas.
1. Na Function List, selecione Start > Kinetix 5100 > Setting > Notch Filter.

2. Na caixa de diálogo Notch Filter, você pode modificar os cinco filtros 
de encaixe.

3. Clique em Download para enviar quaisquer alterações para o servo-drive.

Para obter mais informações, consulte Supressão de ressonância (filtro 
de encaixe, modo de velocidade) na página 262.

Para editar qualquer parâmetro de filtro de encaixe, você deve primeiro 
marcar Manual para esse filtro.

Você pode usar qualquer ferramenta de diagnóstico de frequência (FFT) 
para diagnosticar a frequência e a magnitude da ressonância.

Você pode usar a ferramenta System Analysis para diagnosticar a 
frequência de ressonância.
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Configurar limites

Na Function List, escolha Limit para configurar os limites de posição, 
velocidade e torque.

Na caixa de diálogo Limit, há duas guias: Position and Speed Limit e Torque 
Limit.

Limite de posição e velocidade

Na guia Position and Speed Limit, os limites do software definem uma faixa de 
contagens lineares para o percurso válido. Quando o percurso do motor está 
fora do limite de percurso, um alarme é gerado (A283/A284) e o movimento é 
permitido na direção oposta do limite. 

Você pode alterar as taxas de aceleração/desaceleração usadas para a detecção 
dos limites de software em Function List>Motion Control>PR Mode 
Editor>Deceleration Time para a proteção automática ID296 (P5.003)

Clique em Download para enviar quaisquer alterações para o servo-drive.

Para obter mais informações, consulte Monitoração e saídas analógicas na 
página 286.
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Limite de torque

Na guia Torque Limit, você pode habilitar ou desabilitar os limites de torque 
e definir os valores de limite de torque. É possível usar valores de torque 
limitados configurando P1.002.Y para 1 (Habilitar) ou 0 (Desabilitar) ou 
usando a entrada digital DI:TRQLM. Você também pode selecionar valores 
pré-selecionados de comando de torque alterando entradas digitais ponderadas 
binárias, TCM1 e TCM2.

Para obter mais informações sobre o limite de torque, consulte Monitoração e 
saídas analógicas na página 286. Para obter mais informações sobre descrições 
de funções de entrada digital, consulte Description of Digital Input Functions 
na página 431.

Configurar E/S analógica

O servo-drive Kinetix 5100 pode usar diferentes sinais de entrada analógica 
para comandos. Essas operações incluem o uso de entradas analógicas 
representando posição, velocidade ou torque de outra fonte de comando 
(outro controlador, por exemplo). 

O inversor pode usar até duas saídas analógicas para exibir os parâmetros do 
inversor selecionados. Essa saída é normalmente usada para fornecer 
informações de status para outro dispositivo. Este servo-drive fornece dois 
canais de saída para esta finalidade, MON1 e MON2. 

Em Function List, escolha Analog I/O para selecionar o tipo de entrada de 
comando analógico e os dados de saída a serem monitorados.
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Na caixa de diálogo Analog I/O, há duas guias: Command Input e Output 
Monitor.

Na guia Command Input, é possível configurar três tipos de entrada analógica: 
modo de posição (entrada do borne de E/S), entrada de velocidade e entrada 
de torque.

Guia Position Mode (entrada do borne de E/S)

Este modo é útil quando você deseja relacionar um comando de tensão 
analógica à posição do motor. Ao usar a entrada analógica, você pode 
relacionar uma tensão analógica a um número de rotações do motor. Use este 
recurso para rotações positivas (até +10 V) ou negativas (até –10V). A conversão 
das rotações de volts/motor usadas aqui é: 10 V produz um máximo de rotações 
de motor P1.066 (número máximo de rotação). O volts/rev é redimensionado 
usando esta fórmula. Nesta guia, você pode habilitar a função de posição 
analógica, definir a posição inicial do motor e o valor máximo de posição do 
motor (em rotações do motor).
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Guia de entrada de velocidade

Este modo é útil quando você deseja relacionar um comando de tensão 
analógica à velocidade do motor. Ao usar a entrada analógica, você pode 
relacionar uma tensão analógica a uma velocidade do motor em RPM. Use este 
recurso para definir velocidades positivas (até +10 V) ou negativas (até –10V). 
A conversão de volts/RPM do motor usada aqui é: 
10 V produz um máximo de P1.040 (velocidade máxima de saída) RPM. 
O volts/RPM é redimensionado usando esta fórmula. Por exemplo, se um 
módulo ControlLogix® 1756-M02AE foi configurado para o modo de 
velocidade, sua saída analógica poderia ser usada com esta entrada de 
velocidade para o inversor Kinetix 5100 para fornecer controle de malha 
fechada completa.

Nesta guia, você pode definir a velocidade máxima de saída usando os 
parâmetros ID147 (P1.040) e ID679 (P1.081). Selecione o valor Max Speed 
usando uma entrada digital.

Clique em Download para gravar qualquer parâmetro alterado no servo-drive.

Guia entrada de torque

Este modo é útil quando você deseja relacionar um comando de tensão 
analógica ao torque do motor. Ao usar a entrada analógica, você pode 
relacionar uma tensão analógica ao torque do motor. Use este recurso para 
definir limites de torque positivos (até +10 V) ou negativos (até –10V). 
A conversão de torque de volts/motor usada aqui é: 10 V produz um máximo de 
P1.041 (torque máximo de saída). A porcentagem de volts/torque do motor é 
redimensionada em escala usando esta fórmula. Por exemplo, se um módulo 
ControlLogix 1756-M02AE foi configurado para o modo de torque, sua saída 
analógica poderia ser usada com esta entrada de torque para o inversor 
Kinetix 5100 para fornecer controle de malha fechada completa.
182 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 7          Configuração do inversor com o software KNX5100C
Nesta guia, você pode alterar o comando de torque de saída máximo usando o 
parâmetro ID148 (P1.041).

Clique em Download para gravar qualquer parâmetro alterado no servo-drive.

Guia de monitoração de saída

Na guia Output Monitor, você pode alterar o valor monitorado usando um 
menu suspenso. Você pode alterar o redimensionamento, a proporção e a 
polaridade da saída.

A calculadora Mon permite que você insira uma velocidade de motor única 
(pode ser a velocidade máxima do motor) com a tensão analógica desejada 
nessa velocidade. Clique em Calculate para determinar os valores máximos 
correspondentes e a escala analógica ID120 (P1.004). Para obter mais 
informações, consulte Monitoração e saídas analógicas na página 286.
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Configurar malhas de 
posição, velocidade 
e corrente

A seleção Operation Mode determina quais malhas de controle estão ativas e 
quais podem ser modificadas. Cada caixa de diálogo permite configurar os 
parâmetros para os valores de ganho e filtro que correspondem ao tipo 
de comando.

Configurar malha de posição

Na Function List, escolha Position Loop para visualizar ou alterar os 
parâmetros que se aplicam ao comando de posição.

Clique em Download para fazer o download de qualquer parâmetro alterado 
para o servo-drive.

Tabela 73 - Parâmetros de malha de posição

Parâmetro Nome
ID185 (P2.000) PositionProportionalGain
ID187 (P2.002) VelocityFeedforwardGain
ID188 (P2.003) VelocityFeedforwardLowPassFilterTimeConstant
ID235 (P2.053) PositionIntegralGain
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Configurar malha de velocidade

Na Function List, escolha Velocity Loop para visualizar ou alterar os 
parâmetros que se aplicam ao comando de velocidade.

Clique em Download para gravar qualquer parâmetro alterado no servo-drive.

Tabela 74 - Parâmetros da malha de velocidade

Parâmetro Nome
ID189 (P2.004) VelocityProportionalGain
ID191 (P2.006) VelocityIntegralGain
ID192 (P2.007) AccelerationFeedforwardGain
ID232 (P2.049) VelocityFeedforwardLowPassFilterTimeConstant
ID144 (P1.037) LoadInertiaRatio
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Configurar malha de corrente

Na Function List, escolha Current Loop para visualizar ou alterar os 
parâmetros que se aplicam ao comando de corrente.

O parâmetro afetado é ID210 (P2.025) Resonance Suppression Low Pass Filter 
Time Constant. Este filtro passa baixa é usado para amortecer uma saída 
agressiva que pode potencialmente causar uma ressonância indesejada com o 
equipamento mecânico.

Clique em Download para gravar qualquer parâmetro alterado no servo-drive.

Função de jog e E/S digital 
no software KNX5100C 

Na Function List, escolha Digital IO/Jog Control para visualizar ou alterar a 
função de E/S e ver o status das entradas digitais (DI) e das saídas digitais (DO) 
ou para controlar os sinais de E/S manualmente.

Há três seções na caixa de diálogo: Digital Input (DI), Digital Output (DO) e 
Jog Control.
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Configuração e status dos sinais de entrada digital (DI) 
e saída digital (DO)

Nas seções Digital Input (DI) e Digital Output (DO), os sinais definidos pelo 
usuário são mostrados com suas configurações individuais. 

Se o tipo de contato do sinal DI ou DO estiver normalmente fechado, “NF” é 
adicionado ao final do nome do sinal. Clique em “Edit DIO Configurations” 
para alterar a configuração do sinal.

A coluna Status mostra o status da E/S digital. Este é o nível LÓGICO da 
entrada baseado no uso de N.A. ou N.F. Esta NÃO é a tensão real nos terminais 
(0 Vcc = DESLIGADO, 24 Vcc = LIGADO). 

Um exemplo é mostrado na Figura 82. DI3 é configurado como uma entrada 
N.F. A caixa de demonstração tem a chave de alternância DI3 LIGADA (24 Vcc 
para a entrada). Observe que o status no painel de controle está desligado. Isso 
ocorre porque a configuração é NF, o inversor interpreta (e espera) que este 
estado/condição esteja DESLIGADO.

Figura 82 - Exemplo de status

Esta caixa de diálogo também mostra o status On/Off dos sinais DI ou DO e 
oferece controle manual do estado do sinal DI ou DO. Este controle é útil ao 
testar ou localizar falhas nos sinais.
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Controle manual do sinal de entrada digital

Para controlar os sinais de entrada digital manualmente, fique on-line no 
inversor, desmarque a caixa de seleção Edit DIO Configurations e clique na 
caixa de seleção Enable. Use os botões liga/desliga no lado direito para 
habilitar o controle DI e DO. Você pode usar esses botões liga/desliga para 
controlar os sinais DI ou DO enquanto o inversor está conectado.

Para alterar e controlar os sinais DI manualmente, execute as etapas a seguir.
1. Marque Enable DIO Configurations.
2. Configure as entradas digitais conforme necessário.
3. Desmarque a caixa de seleção Edit DIO Configurations.
4. Fique on-line no inversor. Talvez seja necessário fazer download do 

arquivo de projeto KNX5100C.
5. Marque Enable para que On/Off fique visível.
6. Clique em On/Off para alterar o status dos sinais DI diretamente.

Você pode ver o status do sinal na janela Status.

Controle manual do sinal de saída digital

Para alterar e controlar as saídas digitais através das configurações do 
software de comunicação quando o servo-drive estiver conectado, execute as 
etapas a seguir.

1. Marque Edit DIO Configurations.
2. Configure as saídas digitais conforme necessário.
3. Desmarque a caixa de seleção Edit DIO Configurations.
4. Fique on-line no inversor. Talvez seja necessário fazer download do 

arquivo de projeto KNX5100C.
5. Marque Enable DO Override para que On/Off fique visível.
6. Clique em On/Off para alterar o status dos sinais DO diretamente.

Você pode ver o status do sinal na janela Status.
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Configurações Edit DIO

Quando Edit DIO Configurations estiver marcado, o estado real da entrada 
digital (DI) e da saída digital (DO) é sempre desligado. Para alterar a função e o 
status dos sinais DI e DO, execute as etapas a seguir.

1. Marque a caixa ao lado de Edit DIO Configurations para habilitar a 
função de edição.

2. Use o menu para alterar a função DIO no inversor.
3. Clique em OK para salvar as alterações e gravar no inversor.

4. Quando tiver configurado todas as suas E/S, desmarque a caixa de 
seleção Edit DIO Configurations.

Função Jog

Consulte Descrição das funções de entrada digital na página 437 para obter 
informações sobre as funções DI individuais.

Consulte Descrição das funções de saída digital na página 441 para obter 
informações sobre as funções DO individuais.

A função de jog comanda o motor a operar em uma velocidade constante 
(velocidade de jog). Para controlar a operação de jog, insira a velocidade de jog 
desejada e determine a direção de rotação do motor. A rotação do motor 
existente (Settings > General Setting > Rotation Direction) é usada como 
contexto de direção nesta caixa de diálogo.

Há duas maneiras de iniciar uma função Jog no inversor Kinetix 5100.
1. Use DIO para configurar as entradas digitais Jog e Servo On. Use Enable 

On/Off do sinal DI1 (Servo On) manualmente.
a. Marque Enable DIO Configurations.
b. Configure o servo na entrada digital.
c. Configure os JOGs do motor na entrada de direção para frente e, 

se necessário, configure a direção de ré. 
d. Desmarque a caixa de seleção Edit DIO Configurations.
e. Fique on-line no inversor.
f. Marque Enable para que On/Off fique visível.
g. Clique em On/Off para alterar o status dos sinais DI diretamente.
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Você pode ver o status do sinal na janela Status. Para fazer o jog do 
motor, primeiro habilite o inversor usando Servo On, depois faça o jog 
para frente ou para trás conforme a aplicação exigir.

2. Use o painel de controle de jog e marque Forced Servo On.
a. Quando Forced Servo ON estiver marcado, ou sua entrada digital 

estiver LIGADA, clique nas setas esquerda e direita para fazer o jog do 
motor nessa direção específica. 

b. Pare de clicar nas setas esquerda e direita para parar a rotação do 
motor.

c. Se a rotação observada for oposta à desejada, marque Invert Direction. 

A direção do comando de jog é invertida.
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Configure o inversor na aplicação 
Studio 5000 Logix Designer

Aplicação Studio 5000 
Logix Designer

Para obter ajuda sobre como usar a aplicação Studio 5000 Logix Designer® 
conforme aplicável à configuração dos controladores ControlLogix® ou 
CompactLogix™, consulte Recursos adicionais na página 10.

Histórico de versão

Cada liberação da aplicação Studio 5000 Logix Designer torna possível a 
configuração de motores Allen-Bradley®, atuadores, fontes de alimentação e 
recursos de inversor adicionais não disponíveis nas versões anteriores.

Tabela 75 mostra se o AOP deve ser baixado e instalado. Em versões posteriores 
da aplicação Logix Designer, o AOP já está instalado.

Tópico Página
Aplicação Studio 5000 Logix Designer 191
Configurar o controlador Logix 5000 192
Configurar os módulos do inversor de frequência Kinetix 5100 196
Suporta a configuração automática de dispositivos (ADC) no AOP versão 2 e posterior 199
Conexão RPI 199
Inibição/desinibição de uma conexão de E/S 200
Download do programa 200

IMPORTANTE O suporte ao Studio 5000 Logix Designer está disponível somente 
quando você ajusta o parâmetro de modo de controle (ID117 (P1.001)) 
para o modo E/S (0x0C).

IMPORTANTE Para configurar motores, atuadores e recursos de inversor 
adicionais com seu servo-drive Kinetix® 5100, você deve ter a versão 
do firmware do inversor 1.xxx or 2.xxx. Consulte a Tabela 75 para 
determinar se é necessário instalar o Add-on Profile Kinetix 5100.
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Instalar o Add-on Profile no Kinetix 5100

Se a Tabela 75 indicar que você deve fazer o download do Add-on Profiles, faça 
o download dos Add-On Profiles (AOP) no site do Product Compatibility 
Download Center (PCDC): rok.auto/pcdc.

Siga estas etapas para baixar o Add-on Profile do Kinetix 5100.
1. Acesse a Central de download e compatibilidade de produtos.

A página Compatibilidade e Downloads é exibida.
2. Clique em Download.

3. Digite Kinetix 5100 na janela de pesquisa do PCDC.
4. Clique na revisão de AOP apropriada e siga as instruções para baixar.
5. Extraia o arquivo zip do AOP e execute a configuração.

Configurar o controlador 
Logix 5000

Estes procedimentos pressupõem que você conectou o sistema de 
acionamento Kinetix 5100. Estes procedimentos mostram as caixas de diálogo 
para os seguintes dispositivos.

• Controlador ControlLogix 5570 com um módulo de comunicação 
1756-EN2TR EtherNet/IP™

• Controlador CompactLogix 5370 com uma conexão EtherNet/IP 
incorporada

Consulte a lista de outras plataformas do controlador Logix PAC® e CLP 
compatíveis no Visão geral do sistema de acionamento Kinetix 5100 na 
página 13.

Tabela 75 - Requisito de instalação do Add-on Profile

Versão do firmware do 
inversor de frequência Versão da aplicação Logix Designer O Add-on Profile do Kinetix 5100 

é necessário?

1.xxx or 2.xxx
30,00, 31,00, 32,00 Sim
33.00 ou posterior Não

IMPORTANTE Embora o AOP possa vir instalado com a aplicação Logix Designer, você 
pode precisar de recursos ou funções provisórias que ocorrem entre 
as versões principais da aplicação Logix Designer. Neste caso, você 
teria que instalar seu AOP manualmente.
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Para configurar seu controlador, faça o seguinte.
1. Ligue o controlador e execute a aplicação Studio 5000 Logix Designer.
2. No menu Create, selecione New Project.

A caixa de diálogo New Project aparece.

Neste exemplo, são mostradas as caixas de diálogo típicas para os módulos 
1756-ENxT EtherNet/IP e os controladores CompactLogix 5370 com Ethernet 
incorporada.

Siga estas etapas para configurar o controlador Logix 5000™.
1. Expanda a família de controladores Logix 5000 e selecione seu 

controlador.
2. Digite o nome de arquivo.
3. Clique em Next.

A caixa de diálogo New Project aparece.

4. No menu Revision, selecione sua versão de software.

IMPORTANTE Para usar seu servo-drive Kinetix 5100 com o AOP fornecido e 
instruções add-on predefinidas, você deve configurar seu inversor 
Kinetix 5100 no software KNX5100C primeiro e alterar o modo de 
controle para o modo de E/S. Consulte Obtenha o software KNC5100C 
na página 132.

Controlador CompactLogix 5370Controlador ControlLogix 5570

Controlador CompactLogix 5370Controlador ControlLogix 5570
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5. Clique em Finish.

O novo controlador aparece na pasta I/O Configuration do 
Controller Organizer.

6. Clique com o botão direito em E/S Configuration no organizador do 
controlador e escolha New Module.

7. Ao usar os filtros, marque Communication e Allen-Bradley e selecione 
1756-EN2T, 1756-EN2TR ou 1756-EN3TR conforme apropriado para sua 
configuração de hardware. Neste exemplo, o módulo 1756-EN2T 
é selecionado.

IMPORTANTE Se seu projeto incluir um controlador ControlLogix ou GuardLogix® 5570, 
você precisa adicionar um módulo de comunicação EtherNet/IP ao seu 
rack cód. cat. 1756 e configurá-lo para uso em sua aplicação.
• Para controladores ControlLogix 5570 e GuardLogix 5570, vá para 

a etapa 6.
• Para controladores CompactLogix 5370, Compact GuardLogix 5370, 

CompactLogix 5380, ControlLogix 5580 ou GuardLogix 5580, vá para a 
etapa 13.

Consulte EtherNet/IP Network Configuration User Manual, publicação 
ENET-UM006 para mais informações sobre módulos EtherNet/IP.

Controlador CompactLogix 5370Controlador ControlLogix 5570
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8. Clique em Create.

A caixa de diálogo New Module aparece.

9. Configure o novo módulo.
a. Digite o nome do módulo.
b. Insira o slot do módulo EtherNet/IP Logix (slot mais à esquerda = 0).
c. Selecione uma opção de endereço MAC.

Neste exemplo, o endereço Private Network está selecionado.
d. Insira o endereço de seu módulo EtherNet/IP.

Neste exemplo, o último octeto do endereço é 32.
e. Clique em Change na área Module Definition.

A caixa de diálogo Module Definition abre.

10. Para fechar a caixa de diálogo Module Definition, clique em OK.
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11. Quando solicitado a confirmar suas alterações de definição do módulo, 
clique em Yes.

12. Para fechar a caixa de diálogo New Module, clique em OK.

Seu novo módulo Ethernet 1756-ENxT aparece na pasta I/O 
Configuration no Controller Organizer.

13. Clique em OK.

Configurar os módulos do 
inversor de frequência 
Kinetix 5100

Neste exemplo, um inversor 2198-E1004-ERS é configurado.

Siga estas etapas para configurar inversores Kinetix 5100.
1. Clique com o botão direito em módulo de Ethernet/IP e escolha 

New Module.

A caixa de diálogo Select Module Type abre.

2. Usando os filtros, marque Motion e Allen-Bradley e selecione seu 
inversor de frequência 2198-Exxx-ERS conforme apropriado para sua 
configuração de hardware.

IMPORTANTE Para configurar os sistemas de acionamento Kinetix 5100, você deve 
usar a aplicação Logix Designer, versão 30.00 ou posterior.
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3. Clique em Create.

A caixa de diálogo New Module aparece.

4. Configure o novo inversor.
a. Digite o nome do inversor.
b. Selecione uma opção de endereço MAC.

Neste exemplo, o endereço Private Network está selecionado.
c. Digite o endereço do seu inversor de frequência 2198-Exxxx-ERS.

Neste exemplo, o último octeto do endereço é 2.
d. Em Module Definition clique em Change.

A caixa de diálogo Module Definition aparece.
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e. Defina a série e a revisão para corresponder ao seu inversor de 
frequência.

f. Escolha uma opção de codificação eletrônica.

O recurso de codificação eletrônica compara automaticamente o 
módulo esperado com o módulo físico antes de começar a 
comunicação, conforme mostrado na árvore de configuração. 
Recomendamos o uso de ‘Exact Match’ ou ‘Compatible Keying’. 
Não é possível usar Desabilitar codificação com aplicações de 
segurança. Para obter informações sobre codificação eletrônica, 
consulte Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application 
Technique, publicação LOGIX-AT001.

g. A partir do menu Connection, escolha o modo Connection para sua 
aplicação de controle de movimento.

Quando a conexão é Data, a instância de saída de montagem 104 está 
configurada ou o AOP revisão 2 é usado, então use as Instruções 
Add-On: raC_Dvc_K5100_MAG, raC_Dvc_K5100_ MAT e a estrutura 
AssemblyOutIOM da pasta do firmware ‘Version 1’.

Quando a conexão for Data com carne eletrônico ou a instância de 
saída do conjunto 106 estiver configurada, o AOP versão 2 ou posterior 
deverá ser usado. As Instruções Add-On de operação podem ser 
usadas. (raC_Opr_K5100_xxxx)

h. No menu suspenso Configured By:, quando “External Means” é usado 
com o AOP versão 2.0 ou posterior, a ADC (Configuração automática 
de dispositivos) não é usada. Quando “This Controller” é usado com o 
AOP versão 2.0 ou posterior, a ADC é usada.

5. Para fechar a caixa de diálogo Module Definition, clique em OK.
6. Para fechar a caixa de diálogo Module Properties, clique em OK.
7. Para fechar a caixa de diálogo Select Module Type, clique em Close.

Seu inversor de frequência 2198-xxxx-ERS aparece no Controller 
Organizer abaixo de Ethernet network na pasta I/O Configuration.

IMPORTANTE Para novas aplicações, é típico usar dados com came eletrônico. 
Para aplicações herdadas, use a seguinte orientação para 
escolher Dados ou Dados com came eletrônico.

Controlador CompactLogix 5370Controlador ControlLogix 5570
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Suporta a configuração 
automática de dispositivos 
(ADC) no AOP versão 2 
e posterior

A função ADC pode ser habilitada configurando “Configured by” como 
“This Controller”.

Conexão RPI Escolha o intervalo do pacote requisitado (RPI) para seu inversor. Em versões 
anteriores de firmware, o padrão era 2,0ms. Recomendamos 20 ms, pois este é 
um dispositivo de E/S simples e não um movimento integrado no inversor de 
frequência EtherNet/IP (CIP).
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 199



Capítulo 8          Configure o inversor na aplicação Studio 5000 Logix Designer
Inibição/desinibição de 
uma conexão de E/S

Para inibir a conexão de E/S, marque “Inhibit Module” e clique em “Apply”. 
Para desinibir a conexão de E/S, desmarque “Inhibit Module” e pressione 
“Apply”.

Figura 83 - Iniba o módulo

Download do programa Quando o desenvolvimento da aplicação Logix Designer estiver concluído, 
o arquivo será salvo. Você deve fazer o download de seu programa para o 
controlador Logix 5000.

Para aplicações herdadas, desenvolvemos uma lógica de amostra que pode ser 
usada para importar toda a biblioteca de instruções add-on para sua aplicação 
Studio 5000 Logix Designer usando um arquivo. L5X como mecanismo de 
importação. Consulte o Apêndice C na página 495 para obter detalhes sobre a 
biblioteca de Instruções Add-On.

Para novas aplicações, use a aplicação Logix Designer com o assistente de 
plug-in assim que a biblioteca de dispositivos de energia (que inclui as novas 
instruções add-on) for baixada do site do PCDC.

IMPORTANTE O software KNX5100C não permite alterações de configuração 
enquanto existir uma conexão de E/S com o controlador. Para habilitar 
as alterações de configuração usando o software KNX5100C, marque 
“Inhibit Module” e aplique as alterações. Se a ADC não estiver 
configurada, desmarque “Inhibit Module” e aplique as alterações após a 
conclusão das alterações de configuração. Se a ADC estiver 
configurada, importe as alterações de configuração para o projeto e 
controlador Studio 5000 antes de desinibir a conexão de E/S.
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Ajuste

Este capítulo fornece informações sobre ajustes.

Consulte Motion System Tuning, publicação MOTION-AT005 para obter mais 
informações sobre ajustes.

Tópico Página
Processo de ajuste 202
Ajuste automático 205
Ajuste via modo de ajuste 1 e modo de ajuste 2 214
Ajuste no modo manual 220
Análise do sistema 230

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos de 
falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, para 
códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do servo-drive 
Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. Faça o 
download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso off-line.

IMPORTANTE Motores lineares não são suportados com ajuste automático.
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Processo de ajuste Redefinir ganhos para o padrão

O inversor de frequência usa os ganhos de ajuste padrão quando o código de 
catálogo do inversor de frequência e do motor são escolhidos. Se você não tiver 
certeza do ajuste atual do inversor de frequência, pode ser necessário reverter 
o inversor de frequência para os ganhos padrão. Para reverter para o padrão, 
use GainAdjustMode ID217 (P2.032) = 4. Essa alteração redefine os ganhos para 
os valores padrão. Quando a reinicialização do ganho estiver concluída, 
restaure o valor para a configuração original onde:

• 0 = manual 
• 1 = Mode1, 
• 2 = Mode2, 
• 3 = reservado 
• 4 = redefinir para padrão

O teste de ajuste automático move o motor (e a carga, se conectada) e tenta 
determinar as configurações ideais para a combinação inversor de frequência/
motor relacionada aos ganhos e filtros. Se o ajuste automático não fornecer o 
desempenho adequado, então o modo de ajuste 1, modo de ajuste 2 e modo de 
ajuste manual podem ser usados. Você pode usar a ferramenta de análise do 
sistema para gerar uma resposta do sistema depois que os diferentes tipos de 
ajuste forem executados.

O fluxograma na Figura 84 fornece uma visão geral do processo de ajuste. 

Antes de examinarmos os ganhos (e considerarmos alterá-los) se o modelo de 
ganho padrão não for suficiente para sua aplicação, é importante entender 
alguns conceitos e termos da teoria de controle. Isso pode ajudá-lo a entender 
o que é importante sobre as ferramentas e configurações de ganho.

Largura de banda

A largura de banda é a medida do desempenho do sistema. A largura de banda 
é normalmente medida em Hertz (Hz). Quando a largura de banda é maior, 
isso indica um sistema responsivo, como pode ser visto a partir desta imagem; 
a linha pontilhada indica um sinal de comando e a linha sólida indica a 
resposta real da carga. Sistemas de largura de banda mais baixa indicam uma 
resposta mais baixa. Consulte MOTION-AT005 para obter detalhes adicionais 
sobre o termo largura de banda. 
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Uma boa maneira de entender as características do seu sistema (e seu 
desempenho) é usar um gráfico de Bode. 

Como mostrado neste gráfico de bode usando Hz (esquerda), a largura de 
banda utilizável é a área abaixo do ponto de –3,0 dB e frequência de corte. 
A mesma representação é mostrada em Hz (direita) e a largura de banda 
é indicada.
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Figura 84 - Fluxograma do procedimento de ajuste
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Ajuste automático O ajuste automático pode ser realizado por meio do software KNX5100C ou do 
painel do inversor de frequência. Atualmente, o ajuste automático não pode 
ser realizado através da aplicação Studio 5000 Logix Designer®. O ajuste 
automático funciona melhor quando realizado em um mecanismo com uma 
relação de carga (carga:relação de inércia do motor) de < 50:1.

Através da função de ajuste automático, o servo-drive ajuda a encontrar os 
parâmetros mais adequados para seu sistema mecânico. Os valores dos 
parâmetros listados nas tabelas a seguir podem mudar como resultado do 
ajuste automático. 

Parâmetros de configuração de ajuste automático

Os parâmetros ID264 (P2.105) AutoTuningBandwidth e ID265 (P2.106) Auto 
TuningOvershoot podem ser usados para ajustar a capacidade de resposta e a 
rigidez, respectivamente, no modo de ajuste automático.

Tabela 76 - Parâmetros relacionados ao ganho

Parâmetro Nome
ID144 (P1.037) LoadInertiaRatio
ID185 (P2.000) PositionProportionalGain
ID189 (P2.004) VelocityProportionalGain
ID191 (P2.006) VelocityIntegralGain
ID216 (P2.031) SystemGainResponseLevel
ID217 (P2.032) GainAdjustMode

Tabela 77 - Parâmetros de supressão de ressonância e filtro

Parâmetro Nome
ID135 (P1.025) LowFreqVibrationSuppression1Frequency
ID136 (P1.026) LowFreqVibrationSuppression1Gain
ID137 (P1.027) LowFreqVibrationSuppression2Frequency
ID138 (P1.028) LowFreqVibrationSuppression2Gain
ID208 (P2.023) NotchFilter1Frequency
ID209 (P2.024) NotchFilter1Depth 
ID210 (P2.025) ResonanceSuppressionLowPassFilterTime
ID226 (P2.043) Notch Filter2Frequency
ID227 (P2.044) Notch Filter2Depth
ID228 (P2.045) Notch Filter3Frequency
ID229 (P2.046) Notch Filter3Depth
ID232 (P2.049) VelocityFeedbackLowPassFilterTime
ID257 (P2.098) Notch Filter4Frequency
ID258 (P2.099) Notch Filter4Depth
ID260 (P2.101) Notch Filter5Frequency
ID261 (P2.102) Notch Filter5Depth
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ID264 (P2.105) — Parâmetro AutoTuningBandwidth

Este parâmetro é usado para ajustar a largura de banda do sistema em 
conjunto com o ajuste automático. Se esse valor for maior que a resposta 
padrão de 11, a largura de banda após o ajuste automático será maior, essa 
largura de banda mais alta pode ser problemática para sua carga, causando 
ressonâncias da máquina ou até mesmo instabilidade. Se esse valor for menor, 
a largura de banda após o ajuste automático será menor e a resposta do sistema 
será menor.

Figura 85 - Gráfico de parâmetro AutoTuningBandwidth

ID265 (P2.106) — Parâmetro AutoTuningOvershoot

Este parâmetro é usado para ajustar o overshoot máximo permitido durante o 
ajuste automático. A faixa de overshoot é definida de acordo com o usuário ou 
máquina. Se esse valor for maior, o overshoot máximo permitido pelo ajuste 
automático será maior e a resposta será mais rápida. Se esse valor for menor, 
o overshoot máximo permitido pelo ajuste automático será menor e a resposta 
será mais lenta.

Figura 86 - Gráfico de parâmetro AutoTuningOvershoot

Ajuste automático por meio do painel do inversor de frequência

Consulte a Figura 87 para obter uma visão geral do ajuste automático por meio 
do painel do inversor de frequência. Verifique se a parada de emergência e o 
limite positivo e negativo funcionam corretamente antes de começar a ajustar 
o sistema.

Value (dB)

Frequency
(Hz)

Bandwidth
Higher

Bandwidth
Moderate

Bandwidth
Lower

ID264 (P2.105)>11

ID264 (P2.105)=11

ID264 (P2.105)<11

Pulse Number (Pulse)

Feedback

Command

ID265 (P2.106)

Time (sec)
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Figura 87 - Fluxograma do ajuste automático por meio do painel do inversor de frequência
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Ajuste automático via software KNX5100C

O ajuste automático pode ser realizado usando o software KNX5100C. 
Quando o inversor de frequência e o motor estiverem conectados e o inversor 
de frequência estiver on-line com o software KNX5100C, siga estas etapas para 
ajustar automaticamente o inversor de frequência. Você pode fazer o ajuste 
automático com ou sem a carga conectada. O ajuste automático é eficiente 
quando usado com uma relação de inércia carga:motor menor que 50:1 com 
uma carga rígida.

Há duas opções disponíveis que determinam como o motor é comandado para 
o inversor de frequência. 

• O controlador de host planeja o caminho e emite o comando para acionar 
o motor

• O inversor de frequência planeja o caminho e emite o comando para 
acionar o motor

Conectar ao inversor de frequência e selecionar ajuste automático
1. Selecione Add New Drive no menu New. 
2. Na caixa de diálogo New Device, clique em Add. 

Uma vez que você estiver conectado ao seu inversor de frequência e 
estiver on-line, a seguinte janela será exibida. 

3. Clique em Auto Tuning na lista de funções Settings>Tuning.

4. Continue com as etapas mostradas em Comando de movimento do 
controlador ou Comando de movimento do servo-drive.

ATENÇÃO: O motor gira durante este procedimento de ajuste. Há perigo de 
ferimentos pessoais devido à rotação do eixo do motor e/ou movimento 
da máquina.
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Comando de movimento do controlador

Siga estas etapas para que o controlador de host planeje o caminho e emita o 
comando para acionar o motor. O caminho para o ajuste automático deve ser 
bidirecional e conter um dwell para suportar o firmware do inversor de 
frequência.

1. Selecione Controller: Motion Command From External Source e 
certifique-se de que o caminho de movimento esteja configurado 
corretamente.

O controlador está gerando um perfil bidirecional com um segmento 
dwell entre cada caminho. O gráfico mostra o caminho.

2. Depois que a configuração estiver concluída, execute o motor 
repetidamente usando o caminho que você acabou de definir e clique 
em Next.

Defina o motor para operar pelo menos um ciclo nas direções para frente 
e para trás.
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3. Aguarde até que a barra de progresso de ajuste atinja 100%, uma caixa 
de diálogo mostrando o ajuste automático concluído seja exibida e, 
em seguida, clique em OK.

Uma tabela é exibida mostrando os valores dos parâmetros antes e depois 
do ajuste automático. 

4. Clique em Download (aplicar o resultado de ajuste) ou Exit (ignorar o 
resultado de ajuste) para concluir o ajuste automático.

Você pode clicar em Emergency Stop para parar o processo de ajuste.
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Comando de movimento do servo-drive

Siga estas etapas para que o inversor de frequência planeje o caminho e emita o 
comando para mover o motor.

1. Selecione Drive: Motion Command From Servo Drive.

2. Conclua as etapas a seguir para definir o caminho de execução do motor. 
a. Defina o sistema para o estado Servo ON.
b. Defina o tempo de aceleração/desaceleração e a velocidade de jog. 

A configuração padrão do tempo de aceleração/desaceleração é 
de 500 ms. Defina a velocidade de jog para não menos que 500 rpm. 
Defina esses valores de forma semelhante aos requisitos da sua 
aplicação.

c. Clique em Download.
d. Quando a dinâmica do motor estiver definida (Etapa 2 da caixa de 

diálogo de ajuste automático), clique em Position 1 para registrar uma 
posição inicial para o índice de ajuste automático bidirecional. 

e. Use  ou  para movimentar o motor para longe da Posição 1 
e para gerar a Posição 2. Quando tiver escolhido um local para a 
Posição 2, clique em Posição 2. 

f. Em seguida, clique em Start para mover o motor entre as duas 
posições. O motor usa movimentos bidirecionais entre a Posição 1 
e a Posição 2.

g. Clique em Next.

(a)

(b)
(c)

(d)

(e) (f)

(g)
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3. Aguarde até que a barra de progresso de ajuste atinja 100%, uma caixa de 
diálogo mostrando o ajuste automático concluído seja exibida e, em 
seguida, clique em OK.

O processo de ajuste automático pode levar alguns minutos para ser 
concluído. O inversor de frequência está medindo a ressonância e o 
ganho de saída. Você pode ouvir vibrações e ruídos do motor durante o 
ajuste automático, o que é normal.

Uma tabela é exibida mostrando os valores dos parâmetros antes e depois 
do ajuste automático. 

4. Clique em Download (aplicar o resultado de ajuste) ou Exit (ignorar o 
resultado de ajuste) para concluir o ajuste automático.

Você pode clicar em Emergency Stop para parar o processo de ajuste.
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Alarmes relacionados ao ajuste automático

Ao usar Autotune: Motion Command from External Source, o ciclo de operação 
(como aceleração, velocidade constante e desaceleração) e o tempo de 
permanência são essenciais para a execução correta do teste de ajuste 
automático. Consulte a Figura 88. 

Figura 88 - Configurações necessárias para ajuste automático

Se qualquer uma dessas configurações não estiver correta, o servo-drive para e 
exibe uma falha. Consulte a Tabela 78 para ver as possíveis causas e soluções. 

Acc. time

Max.
 speed

Dwell

Operation
cycle

Operation
 cycle 

Speed

Time

Tabela 78 - Falhas relacionadas ao ajuste automático

Código de falha Nome da falha Causas possíveis Soluções possíveis

E 08A Erro de comando de ajuste 
automático

O comando de fonte externa não foi emitido. Verifique o comando da fonte externa.
Erro de conexão do cabo. Verifique o conexão do cabo.
As posições 1 e 2 eram as mesmas quando o comando 
foi emitido. Reconfigure as posições 1 e 2. 

E 08B Tempo de permanência 
muito curto Tempo de permanência muito curto. É necessário definir o tempo de permanência. Aumente o tempo 

de permanência para mais de 1 segundo.

E 08C Erro de estimativa de 
inércia

Tempo de aceleração/desaceleração muito longo. Verifique se o tempo de aceleração/desaceleração para o motor 
iniciar de 0 a 3.000 rpm está dentro de 1,5 s.

A velocidade é muito lenta. 
A configuração de velocidade mais baixa possível é 200 rpm. 
A velocidade máxima é de 3.000 rpm, defina o valor tão alto 
quanto sua aplicação permitir.

Diferença de inércia. Verifique se a inércia da carga não é mais do que 50 vezes a 
inércia do motor.

A variação da inércia é muito vigorosa. Redimensione os requisitos do sistema.
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Ajuste via modo de ajuste 1 
e modo de ajuste 2

Além da função de ajuste automático descrita anteriormente, há dois outros 
modos de ajuste fornecidos para ajustar o sistema com precisão. 

Processo do modo de ajuste

Consulte a Figura 89 para uma visão geral do processo de modo de ajuste. 

Figura 89 - Processo do modo de ajuste
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Modo de ajuste 1

Neste modo, o inversor de frequência continua estimando a inércia mecânica e 
atualizando o valor do parâmetro ID144 (P1.037). Como mostrado na Tabela 79, 
observe que você pode ajustar os parâmetros na coluna Manual Tuning 
enquanto estiver no Modo de ajuste 1, mas os parâmetros na coluna Autotune 
ainda são ajustados automaticamente. 

Estimativa de inércia

A estimativa de inércia ocorre enquanto o motor está em indexação e sob 
aceleração e desaceleração. Ela não estima enquanto o motor está parado. 
Quando o valor atual de inércia é semelhante ao valor estimado, o valor atual 
é mantido.

Requisitos para estimativa de inércia:
• Movimento definido pelo usuário (um PR de indexação, por exemplo).
• A velocidade do motor aumenta de 0 rpm a 3.000 rpm dentro de 

1,5 segundos.
• É sugerido definir a velocidade como 500 rpm ou mais. Defina a 

velocidade mais baixa não inferior a 200 rpm.
• A inércia da carga deve ser menor que 50 vezes a inércia do motor.
• A mudança na força externa ou na relação de inércia não pode ser 

muito grande.

Tabela 79 - Modo de ajuste 1, parâmetros relacionados

Valor de configuração 
ID217 (P2.032) Modo de ajuste Estimativa de inércia 

Parâmetro
Ajuste manual Ajuste automático

1 Modo de ajuste 1 Estimativa em tempo real ID216 (P2.031)

ID144 (P1.037)
ID185 (P2.000)
ID189 (P2.004)
ID191 (P2.006)
ID208 (P2.023)
ID209 (P2.024)
ID210 (P2.025)
ID229 (P2.046)
ID226 (P2.043)
ID 227 (P2.044)
ID228 (P2.045)
ID232 (P2.049)
ID257 (P2.098)
ID258 (P2.099)
ID260 (P2.101)
ID261 (P2.102)
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Modo de ajuste 1 no software KNX5100C 

Você pode usar o software KNX5100C para ajuste manual no Modo 1 
escolhendo Manual Tuning na lista de funções e selecionando Mode 1. 

Figura 90 - Seleção do Modo 1 Ajuste manual

A guia Smoothing and Filtering permite configurar os parâmetros 
relacionados aos filtros passa baixa e de movimento e curva S, dependendo do 
modo de operação configurado. Consulte o Capítulo 10 para obter detalhes 
sobre filtros e curvas em S.
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Modo de ajuste 2

Quando o modo de ajuste 1 não atender aos seus requisitos de desempenho, 
você pode tentar o modo de ajuste 2 para ajustar o sistema servo. No modo de 
ajuste 2, o sistema não estima automaticamente a inércia, mas permite que 
você escolha a estimativa de inércia para ocorrer uma vez usando um 
movimento definido pelo usuário criado no software KNX5100C. Como 
mostrado na Tabela 80, observe que os parâmetros na coluna Manual Tuning 
podem ser ajustados enquanto estiver em Tuning Mode 2, mas os parâmetros 
na coluna Autotune ainda são ajustados automaticamente. 

A relação de inércia mecânica correta deve ser inserida no parâmetro ID144 
(P1.037).

Tabela 80 - Modo de ajuste 2, parâmetros relacionados

Valor de configuração 
ID217 (P2.032) Modo de ajuste Estimativa de inércia 

Parâmetro
Ajuste manual Ajuste automático

2 Modo de ajuste 2 Valor de ID144 (P1.037) ID144 (P1.037)
ID216 (P2.031)

ID185 (P2.000)
ID189 (P2.004)
ID191 (P2.006)
ID208 (P2.023)
ID209 (P2.024)
ID210 (P2.025)
ID226 (P2.043)
ID227 (P2.044)
ID228 (P2.045)
ID229 (P2.046)
ID232 (P2.049)
ID257 (P2.098)
ID258 (P2.099)
ID260 (P2.101)
ID261 (P2.102)
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Configuração de ID216 (P2.031) SysGainResponseLevel

O parâmetro ID216 (P2.031) SysGainResponseLevel é fornecido para ajustar o 
sistema servo de uma maneira fácil e intuitiva. Ao usar a taxa de inércia fixa e 
aumentar este parâmetro, a largura de banda do servo também é aumentada. 
Se ocorrer ressonância, diminua os níveis de largura de banda e é possível usar 
técnicas de redução de ressonância para resolver a ressonância. Ajuste o nível 
da largura de banda de acordo com a aplicação real.

Por exemplo, se o valor de configuração de ID218 (P2.031) era 30, o nível de 
largura de banda pode ser reduzido para 28. Ao ajustar o valor deste 
parâmetro, seus parâmetros correspondentes são ajustados pelo sistema 
servo, como o ganho ID185 (P2.000) PositionProportionalGain e o ganho ID189 
(P2.004) VelocityProportional.

Figura 91 - Configurações para SysGainResponseLevel 
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Modo de ajuste 2 no software KNX5100C 

Você pode usar o software KNX5100C para ajuste manual no Modo 2 
escolhendo Manual Tuning na lista de funções e selecionando Mode 2. 

Figura 92 - Seleção do Modo 2 Ajuste manual

A guia Smoothing and Filtering permite configurar os parâmetros 
relacionados aos filtros passa baixa e de movimento e curva S, dependendo do 
modo de operação configurado. Consulte o Capítulo 10 para obter detalhes 
sobre filtros e curvas em S.
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Ajuste no modo manual Ajuste do ganho da malha P-I encadeada

Há dois tipos de ajuste de ganho para as malhas de posição e velocidade: 
automático e manual. 

O ajuste automático é alcançado quando um procedimento de ajuste 
automático é executado no inversor de frequência Kinetix 5100.

Para uma descrição detalhada, consulte Ajuste automático na página 205.

O ajuste manual é quando o método de ajuste de dentro para fora é usado e os 
ajustes do usuário são feitos.

Ajuste do modo manual

O ajuste manual pode resultar em um desempenho ideal para mecanismos 
complexos. Consulte Motion System Tuning, publicação MOTION-AT005 para 
obter mais informações sobre o ajuste no modo manual. Você pode consultar 
esta publicação para obter as melhores práticas que são comuns ao ajuste de 
dentro para fora.

Tabela 81 lista os parâmetros usados no ajuste do modo manual. 

A rigidez da máquina e a aplicação determinam a seleção da posição e a 
frequência de resposta de velocidade. Geralmente, para aplicações ou máquinas 
que exigem alta velocidade e alta precisão, é necessária maior largura de banda. 
No entanto, aumentar a largura de banda pode causar ressonância.

Tabela 81 - Ajuste do modo manual

ID 217 (P2.032)
Configuração do modo 
de ajuste de ganho

Modo de ajuste Estimativa de inércia
Parâmetro

Ajuste manual Ajuste automático

0 Manual Valor de ID144 (P1.037)

ID144 (P1.037)

–

ID188 (P2.000)
ID189 (P2.004)
ID191 (P2.006).
ID208 (P2.023)
ID 209 (P2.024)
ID210 (P2.025)
ID211 (P2.026)
ID226 (P2.043)
ID227 (P2.044)
ID228 (P2.045)
ID229 (P2.046)
ID232 (P2.049)
ID257 (P2.098)
ID258 (P2.099)
ID260 (P2.101)
ID 261 (P2.102
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Quando a frequência de ressonância é desconhecida, você pode aumentar 
gradualmente os valores do parâmetro de ganho para aumentar a faixa de 
resposta do sistema até ouvir o som da ressonância. Em seguida, diminua os 
valores do parâmetro de ganho até que a ressonância seja removida. Você pode 
usar o teste de análise do sistema para diagnosticar frequências ressonantes, 
também há muitas ferramentas FFT (Fast Fourier Transform) que você pode 
usar para diagnosticar frequências ressonantes. Você pode usar a filtragem do 
inversor de frequência descrita em Filtro na página 259. Geralmente, se a 
frequência ressonante dominante estiver dentro da largura de banda da malha 
servo, os valores de ganho (e a resposta do sistema) devem ser reduzidos.

A seguir estão as descrições dos parâmetros de ajuste de ganho usados com 
diferentes tipos de aplicação.

Tabela 82 - Seleção de ganho baseada no tipo de aplicação

Tipo de aplicação Aplicações KPI KVI 
Retenção do 
integrador KVFF KAFF

Básico Movimento suave básico X

Acompanhamento

• Conversão
• Impressão
• Web
• Tesoura suspensa
• Movimento coordenado
• Lâmina rotativa
• Embalagem

X X X

Ponto a ponto

• Coleta e posicionamento
• Indexação
• Robótica
• Paletização

X X

Velocidade 
constante

• Transportadores
• Eixos de transmissão
• Manivelas

X X

Posicionamento Controle de posição de alto 
desempenho X X X
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Ajuste de ganho da malha de posição

O ganho da malha de posição não deve ser maior que o ganho da malha de 
velocidade. 

Existem três tipos de ganhos:
1. Ganho proporcional: um ganho maior aumenta a resposta de sua malha.
2. Ganho integral: um ganho maior aumenta o desempenho em regime 

permanente.
3. Ganho de avanço: reduz o desvio do atraso de fase.

Ao usar o ajuste de dentro para fora, sintonizamos a malha interna (velocidade) 
primeiro. O VelocityProportional Gain ID189 (P2.004) e o VelocityIntegralGain 
ID191 (P2.006) estão na malha Velocity (velocidade) e, uma vez definidos, é 
possível alterar manualmente os ganhos da malha externa (posição). 
O PositionProportionalGain ID185 (P2.000), PositionIntegralGain ID235 
(P2.053) e VelocityFeedforwardGain ID187 (P2.002).

A curva de posição real muda de (1 a 3) com o aumento no valor de KPP.

Tabela 83 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID185 (P2.000) PositionProportionalGain (KPP) 
ID235 (P2.053) PositionIntegralGain (KPI) 
ID187 (P2.002) VelocityFeedForwardGain (KVFF) 

fp

KPP = 2 × π × fp

Where:
fv = response bandwidth of speed loop (Hz)
fp = response bandwidth of position loop (Hz)

Example: If the desired position bandwidth is 20 Hz, then
                  adjust the KPP (ID185, P2.000) to 125 (2 × π × 20 Hz = 125).

fv
4≤

Position Feed 
Forward Gain 

ID187 (P2.002)

Position 
Control Gain 

ID185 (P2.000)
Max. 

Speed Limit 
ID160 (P1.055)

Speed Command

Position Control Unit

Position
Command

Position 
Loop Izone 

ID654 (P2.123)

Integrator 
ID235 (P2.053)

Differentiator

Position Counter Encoder

Smooth Constant 
of Position Feed 

Forward Gain
ID188 (P2.003)

Changing Rate 
of Position 

Control Gain
ID186 (P2.001)

Gain switching 
condition and 

method selection
ID212 (P2.027)

+ + +

+

+

+

–
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ID185 (P2.000) PositionProportionalGain [KPP]

Este parâmetro determina a resposta da malha de posição. Quanto maior o 
valor de KPP, maior a frequência de resposta da malha de posição. Isso reduz o 
erro resultante e erro de posição e reduz o tempo de acomodação. No entanto, 
se você definir o valor muito alto, ele poderá causar instabilidade. O cálculo da 
resposta da frequência da malha de posição é o seguinte:

ID 235 (P2.053) PositionIntegralGain (Kpi)

Este ganho não pode ser usado (zero). Esse ganho é usado em aplicações de 
posicionamento e rastreamento para melhorar o posicionamento em regime 
permanente. Defina este ganho de forma que:

0 ≤ Kpi ≤ Kpp/4

Consulte Ajuste do ganho da malha P-I encadeada na página 220 para obter 
mais informações.

ID187 (P2.002) VelocityFeedforwardGain [PFG] 

Este parâmetro pode reduzir o erro de posição e encurtar o tempo de 
acomodação. No entanto, se você definir o valor muito alto, ele pode causar 
overshoot no posicionamento.

Frequency response bandwidth of position loop (Hz) KPP
2π

-----------=
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Ajuste de ganho da malha de velocidade

Modo manual

Quando o parâmetro do modo de ajuste de ganho ID217 (P2.032) é definido 
como 0, o ajuste do modo manual é usado e você deve definir os parâmetros 
VelocityProportionalGain ID189 (P2.004), VelocityIntegralGain ID191 (P2.006) 
e AccelFeedforwardGain ID192 (P2.007). Mais detalhes sobre o ajuste dos 
ganhos são os seguintes: 

• Ganho de malha de velocidade: quanto maior o ganho, maior a largura de 
banda da resposta da malha de velocidade.

• Ganho integral: aumentar esse ganho aumentará a rigidez de baixa 
frequência e reduzirá o erro de regime permanente. No entanto, 
a margem de fase é menor. Se este ganho for definido muito alto, 
a estabilidade do sistema será reduzida.

• Ganho de avanço: reduz o desvio do atraso de fase. 

Teoricamente, uma resposta clara pode ser usada para explicar o ganho 
proporcional (KVP), o ganho integral (KVI) e o ganho de avanço (KVF). 
Os diagramas de velocidade ao longo do tempo são mostrados abaixo para 
ilustrar o princípio básico.

Feed 
Forward Gain 

ID192 (P2.007)

Speed
Control Gain 

ID189 (P2.004)

Torque Constant
Reciprocal 

1/KT

Speed Control Unit

Speed Integral 
Compensation 
ID191 (P2.006)

Integrator 
ID235 (P2.053) Load Initiator 

ID144 (P1.037)

System Inertia J
(1 + ID144/P1.037)*JM

Motor Inertia 
JM

Low-pass Filter 
ID232 (P2.049)

Differentiator

Speed Estimator

Current Command
Torque Command

Encoder

Changing Rate 
of Speed 

Control Gain
ID190 (P2.005)

Gain switching 
condition and 

method selection
ID212 (P2.027)

+ + +

+

+
++

+

–

Gain switching 
condition and 

method selection
ID212 (P2.027)

Tabela 84 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID189 (P2.004) VelocityProportionalGain (KVP)
ID190 (P2.006) VelocityIntegralGain (KVI)
ID191 (P2.007) AccelFeedForwardGain (KAFF)
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Diagramas de temporização

ID189 (P2.004) VelocityProportionalGain [KVP] 

Este parâmetro determina a resposta da malha de posição. Quanto maior o 
valor de KVP, maior a frequência de resposta da malha de velocidade e menor o 
erro de velocidade. No entanto, se você definir o valor muito alto, isso pode 
causar instabilidade. Tipicamente, a frequência de resposta da malha de 
velocidade deve ser 4 a 6 vezes maior que a frequência de resposta da malha de 
posição; caso contrário, pode ocorrer instabilidade. O cálculo da resposta da 
frequência da malha de velocidade é o seguinte:

JM = Inércia do motor; JL: inércia da carga; ID144 (P1.037): 0,1 (vezes)

Impacto do ajuste de parâmetro de ganho proporcional 
de velocidade (KVP)
Quanto maior o valor de KVP, maior a largura de banda e 
o tempo de aumento da velocidade também encurta. No 
entanto, se o valor for definido muito alto, a margem de 
fase será muito pequena. O efeito não é tão bom quanto 
KVI para o erro de regime permanente, mas é melhor 
para o efeito no seguinte.

Impacto do ajuste de parâmetro de ganho integral 
de velocidade (KVI)
Quanto maior o valor de KVI, maior o ganho de baixa 
frequência. Ele encurta o tempo para o erro de regime 
permanente para reduzir a zero. No entanto, ele não 
reduz significativamente o erro a seguir. 

Impacto do ajuste do ganho antecipativo de aceleração 
(KVF)
Quanto mais próximo o valor de KVF estiver de 1, mais 
completa a compensação de avanço. O erro a seguir 
torna-se muito pequeno. Mas um valor KVF definido 
muito alto também causa vibração.

fv KVP
2π

----------- 
  1 P1,037( ) 10⁄+

1 JL
JM
-------+

--------------------------------------
 
 
 
 

Hz×=
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Quando ID144 (P1.037) (estimativa automática ou valor definido manualmente) 
é igual à relação de inércia real (JL/JM), a resposta da frequência da malha de 
velocidade real é:

ID191 (P2.006) VelocityIntegralGain [KVI] 

KVI é usado para fornecer um melhor acompanhamento durante o 
movimento. Quanto maior o valor, menor o erro de acompanhamento. Defina 
o valor da seguinte maneira:

ID210 (P2.025) ResonanceSuppressionLowPassFilterTime [NLP]

Uma grande diferença de inércia força uma redução na resposta de frequência 
da malha de velocidade. Portanto, você deve aumentar o valor de KVP para 
manter a frequência de resposta. O aumento do valor de KVP pode causar 
ressonância da máquina. Use este parâmetro para reduzir a ressonância. 
Quanto maior o valor, melhor a capacidade de reduzir o ruído de alta 
frequência. No entanto, se você definir o valor muito alto, ele pode causar 
instabilidade na malha de velocidade e overshoot no posicionamento. 
É sugerido que você defina o valor da seguinte forma:

ID211 (P2.026) AntiInterferenceGain [DST] 

Use este parâmetro para aumentar a capacidade de resistir à força externa e 
reduzir o overshoot durante a aceleração/desaceleração. O valor padrão é de 0. 
Esse valor não é normalmente definido quando você usa o ajuste manual. 
É definido quando você usa o Modo 1, Modo 2 ou Ajuste automático.

fv KVP
2π

------------- 
 Hz=

KVI (P2.006) 0 Kvi Kvp 4⁄≤ ≤ ≤

NLP (P2.025) 10.000
6 Speed loop frquency response (Hz)×
-----------------------------------------------------------------------------------≤
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Ajuste de modo manual no software KNX5100C 

Você pode usar o software KNX5100C para ajuste de modo manual escolhendo 
Function List>Tuning>Manual Tuning. 

Figura 93 - Seleção do ajuste do modo manual

A guia Smoothing and Filtering permite configurar os parâmetros 
relacionados aos filtros passa baixa e de movimento e curva S, dependendo do 
modo de operação configurado. Consulte o Capítulo 10 para obter detalhes 
sobre filtros e curvas em S.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 227



Capítulo 9          Ajuste
Supressão de vibração de baixa frequência no modo de posição

Se o mecanismo estiver em conformidade, a ressonância pode estar presente 
mesmo quando o motor para de funcionar após o comando de posicionamento 
ser executado completamente. A supressão de vibração de baixa frequência 
pode reduzir ou remover a ressonância. A faixa de supressão é entre 1,0 Hz e 
100,0 Hz. A configuração manual e a configuração automática estão 
disponíveis.

Configuração automática

Se você tiver dificuldade em determinar a frequência ressonante, é possível 
habilitar a função de supressão de vibração de baixa frequência, que pesquisa a 
frequência ressonante. Quando o parâmetro 
LowFreqVibrationSuppressionMode ID139 (P1.029) é definido como 1, o 
inversor de frequência pesquisa automaticamente a frequência ressonante. 
Este estado permanece ativo (ID139 (P1.029) =1) até que uma frequência 
ressonante seja determinada ou nenhuma vibração ou ressonância seja 
detectada. Uma vez que a supressão de vibração é aplicada e a ressonância é 
removida, este parâmetro é redefinido para 0 e a frequência ressonante que foi 
obtida é armazenada em LowFreqVibrationSuppression1Frequency (ID135, 
P1.025). Recomendamos usar um LowFreqVibrationSuppressionGain ID138 
(P1.028) de 1. A segunda supressão de frequência é usada quando várias 
ressonâncias estão presentes. Uma segunda supressão de ressonância opera da 
mesma maneira que a primeira supressão de ressonância opera.

LowFreqVibrationDetectionLevel ID140 (P1.030) é usado quando 
LowFreqVibrationSuppressionMode = 1. O valor do nível de detecção é a 
dimensão da ressonância nas contagens do encoder. Ajustar este valor muito 
grande pode resultar na deturpação de uma ressonância para o movimento 
real ou na ausência total da ressonância. Definindo um valor muito pequeno, 
o ruído típico da corrente do motor pode ser diagnosticado incorretamente 
como uma ressonância. O padrão para este valor é 8.000 contagens. Esse valor 
muda com base no seu valor de fator de escala do E-Gear.

Você pode usar qualquer ferramenta FFT para diagnosticar a frequência 
ressonante que existe no mecanismo.

Tabela 85 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID135 (P1.025) LowFreqVibrationSuppression1Frequency
ID136 (P1.026) LowFreqVibrationSuppression1Gain
ID137 (P1.027) LowFreqVibrationSuppression2Frequency
ID138 (P1.028) LowFreqVibrationSuppression2Gain
ID139 (P1.029) LowFreqVibrationSuppressionMode
ID140 (P1.030) LowFreqVibrationDetectionLevel

IMPORTANTE Quando o nível de detecção é definido muito pequeno, o ruído pode 
ser considerado como vibração de baixa frequência.
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Supressão de ressonância mecânica

Figura 94 mostra uma visão geral do procedimento para suprimir a 
ressonância mecânica. São fornecidos cinco conjuntos de filtros de encaixe 
para suprimir a ressonância mecânica. Todos os cinco conjuntos podem ser 
definidos para supressão de ressonância automática (definida pelo parâmetro 
ID230 (P2.047) ResonanceSuppressionConfig) e ajuste manual. 

Figura 94 - Fluxograma de supressão de ressonância mecânica
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Análise do sistema O inversor de frequência Kinetix 5100 pode criar um gráfico de Bode usando o 
teste de análise do sistema. O gráfico de Bode permite que você veja a resposta 
de frequência de um sistema. Ao aplicar um sinal de entrada e compará-lo com 
um sinal de saída, podemos ver uma variação na magnitude e mudança na fase 
desse sinal. O gráfico de bode mostra essas variações como parte do teste de 
análise do sistema no software KNX5100C.

Margem de fase e margem de ganho

A margem de fase é a quantidade de mudança de malha aberta necessária para 
tornar um sistema de malha fechada instável. Em outras palavras, a fase (grau) 
disponível antes que o sistema se torne instável. A margem de fase é medida no 
ponto de magnitude de 0 dB do gráfico de Bode. Quando a fase (grau) atinge 
–180, o sinal muda, o que causa instabilidade. A margem de fase é a fase 
disponível da medição de fase do sistema até o ponto de –180 graus. Se a 
margem de fase estiver próxima de zero (ou negativa), o sistema é suscetível 
a toques de chamada e overshoot, o que é mostrado na Figura 95.

A margem de ganho é uma medida de amplificação de ganho usada para 
reduzir o erro entre os sinais de entrada e saída. A margem de ganho é o ganho 
disponível antes que o sistema se torne instável. Quando a fase (grau) atinge 
–180, o sinal muda, causando instabilidade. A margem de ganho é medida 
neste ponto do gráfico de Bode e é mostrada como o ganho disponível até que o 
ponto 0 dB seja atingido, o que é mostrado na Figura 95.

Figura 95 - Fase e margem de ganho
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Orientações para margem de ganho/fase
• A margem de ganho e de fase deve ser de valores positivos.
• A faixa de margem de fase entre 30 e 60 é considerada aceitável. Um valor 

inferior a 30 levará à instabilidade. Isso significa que você deve reduzir os 
ganhos para aumentar a margem da fase, o que significa que você reduz 
o desempenho (largura de banda). Um valor maior que 45 significa que 
você tem um sistema estável e pode aumentar os ganhos ainda mais, 
o que significa aumentar o desempenho (largura de banda).

• A faixa de margem de ganho entre 5 e 10 dB é considerada aceitável. Isso 
deve ser positivo, se negativo, o sistema está instável.

• Se as curvas de resposta nunca cruzarem 0 dB ou –180 graus, o sistema 
terá baixo desempenho, mas provavelmente estará estável. 

• Os valores de margem de ganho e de fase variam por tipo de máquina 
(mecanismo) e por inércia refletida no eixo do motor.

Figura 96 - Ferramenta de análise do sistema — Gráfico de Bode

Método para usar a ferramenta de análise do sistema

Você pode usar a ferramenta de análise do sistema para desenvolver um 
gráfico de Bode e, por fim, caracterizar seu sistema. Este tipo de informação é 
útil com mecanismos complexos que são difíceis de ajustar.

Antes que qualquer ajuste seja tentado, um teste de análise do sistema de 
avaliação inicial deve ser realizado para que você possa quantificar as melhorias 
de quaisquer alterações de ajuste (ajuste padrão, ajuste automático ou ajuste 
manual). Uma vez que as alterações de ajuste forem feitas, a análise do sistema 
pode ser usada novamente para verificar a resposta e ver se ela melhorou. 

A análise do sistema também pode mostrar ressonâncias que existem em seu 
sistema. Se não conseguir usar uma ferramenta FFT (Fast Fourier Transform), 
você pode usar a ferramenta de análise do sistema.
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Ferramenta de análise do sistema

A análise do sistema pode ser acessada no software KNX5100C em Function 
List>Settings>System Analysis. Essa análise tentará estimar a margem de fase 
e a margem de ganho para sua carga.

Tipo de análise:
• Malha aberta de velocidade — O controle de velocidade é realizado com 

malha aberta. A análise do gráfico de Bode é baseada em Kvp (ganho 
proporcional da malha de velocidade) e Kvi (ganho integral da malha de 
velocidade). Este é o método geralmente usado para bons resultados.

• Módulo do sistema — O módulo do sistema tenta analisar seu 
mecanismo. Este tipo de análise não fornecerá margem de ganho ou de 
fase; em vez disso, ele tenta fornecer uma representação mecânica do 
sistema e não será afetado por seus ganhos existentes. Esse método não 
deve ser usado em um mecanismo compatível, pois a variação desses 
mecanismos não pode ser tipicamente transferida para o gráfico de 
Bode. Quando for necessário analisar a resposta ou ressonância de 
comando permitida, ou se ocorrer vibração anormal que não possa ser 
removida, o módulo do sistema pode ser usado para analisar o 
mecanismo.

• Corrente nominal (%) — Este é o nível de corrente a ser usado para o 
teste. Ele pode ser ajustado em até 300%. Quanto maior a inércia da 
carga do mecanismo, maior deve ser esta configuração. No entanto, o 
ajuste de parâmetro normalmente está abaixo de 100%. Os resultados do 
teste podem ser relatados incorretamente usando valores muito grandes 
(ou muito pequenos).

• Habilitar análise de baixa frequência — Geralmente é usado quando você 
deseja que a análise seja concentrada na resposta de baixa frequência, ou 
seja, dentro da largura de banda da malha servo. Isso geralmente não 
é usado.

Executar a análise do sistema

Quando o sistema estiver pronto para ser testado, pressione Run. O teste 
gerará pequenas oscilações em diferentes frequências. Quando o teste estiver 
concluído, você pode clicar em Ok e o gráfico Bode é gerado. A figura abaixo 
mostra a largura de banda utilizável (ponto –3dB — área verde do gráfico). 
O teste de análise do sistema mostra uma linha cinza para mostrar o ponto 
–3dB do seu sistema.

• Linha A — Figura 96 na página 231 mostra o gráfico Linha-A (curvas 
vermelhas). Essas curvas são as medições após a realização do teste de 
análise do sistema. Após cada teste ser executado, essas curvas são os 
únicos valores que mudam.

• Linha B — Figura 96 na página 231 mostra o gráfico da Linha B. Essas 
curvas são as medições antes da análise do sistema ser realizada. Para 
transferir essas medições da Linha A para a Linha B, clique em >>.
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Resultados da análise do sistema

Agora que o gráfico de Bode é compreendido, podemos mostrar alguns 
exemplos do teste.

Quanto maior a magnitude do ganho acima de 0 dB, melhor a capacidade de 
rastrear (comando vs. real). Geralmente, uma magnitude maior significa que o 
comando está sendo seguido rigorosamente pelo motor e um sistema de 
melhor desempenho. Se os ganhos forem alterados, você poderá executar a 
análise do sistema para ver os novos resultados do gráfico de Bode, que 
informa se a resposta do sistema melhorou. 

Uma vez que passamos a frequência de cruzamento, queremos um alto nível 
de atenuação no sinal, o que indica uma boa rejeição de ruído.

O gráfico de Bode é uma boa maneira de ver a ressonância que ocorre 
naturalmente ou por causa de um problema em seu sistema. É comum usar 
uma ferramenta FFT (Fast Fourier Transform) que possa ajudar a diagnosticar 
a frequência da ressonância (consulte MOTION-AT005). Se essa ferramenta 
não estiver disponível, você também poderá ver frequências de ressonância 
(e antirressonância) a partir do gráfico de Bode.
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Modos de operação

As seções a seguir descrevem a operação de cada modo, incluindo a estrutura 
do modo, a fonte de comando, a seleção e o processamento do comando e 
ajuste de ganho.

Tópico Página
Selecionar modo de operação e controle de direção 236
Controle de posição 238
Modo de velocidade 249
Modo de torque 255
Filtro 259
Funções de limite de velocidade e torque 266
Modos duplos e múltiplos 272
Modo de E/S 275
Monitoração e saídas analógicas 286

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos de 
falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, para 
códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do 
servo-drive Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. 
Faça o download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso 
off-line.

Tabela 86 - Modos de controle do inversor Kinetix 5100

Modo de controle Abreviação Descrição

Modo de posição 
(entrada de borne de E/S) PT

Esse modo é referido, às vezes, como saída de trem de pulso ou etapa e direção. O servo-drive recebe o comando de 
posição e comanda o motor para funcionar na posição alvo. A comunicação com o comando de posição é feita através 
do borne de E/S e o tipo de sinal é pulso.

Modo de posição 
(entrada de registro) PR

Este modo contém os recursos de indexação do inversor de frequência. O servo-drive recebe o comando de posição e 
comanda o motor para funcionar na posição alvo. Os comandos Position são emitidos dos registros do programa 
(99 conjuntos no total). Você pode selecionar o número do registro com sinais ponderados binários de DI ou através da 
comunicação.

Modo de velocidade S
O servo-drive recebe o comando de velocidade e comanda o motor para funcionar na velocidade alvo. O comando Speed 
é emitido a partir dos registros internos de velocidade pré-selecionados (3 conjuntos no total) ou por tensão analógica
(–10 V a +10 V), que é comunicada através de entradas analógicas no borne de E/S. Você pode selecionar o comando com 
sinais de DI ponderados binários.

Modo de velocidade 
(sem entrada analógica) Sz

O servo-drive recebe o comando de velocidade e comanda o motor para funcionar na velocidade alvo. O comando Speed 
só pode ser emitido a partir dos registros internos de velocidade pré-selecionados (4 conjuntos no total, um fixo em 0). 
Você pode selecionar o comando com sinais de DI ponderados binários.

Modo de torque T
O servo-drive recebe o comando de torque e comanda o motor para funcionar usando o torque alvo. Os comandos 
Torque podem ser emitidos a partir dos registros internos de torque pré-selecionados (3 conjuntos no total) e por tensão 
analógica (–10 V a +10 V), que é comunicada através do borne de E/S. Você pode selecionar o comando com sinais de DI 
ponderados binários.

Modo de torque 
(sem entrada analógica) Tz

O servo-drive recebe o comando de torque e comanda o motor para funcionar usando o torque alvo. O comando Torque 
só pode ser emitido a partir dos registros internos de torque pré-selecionados (4 conjuntos no total, um fixo em 0). Você 
pode selecionar o comando com sinais de DI ponderados binários.

Modo de E/S E/S O servo-drive recebe comandos do controlador Logix através da conexão de rede EtherNet/IP Classe 1. Os comandos são 
emitidos através do Add-On Profile (AOP) e usam as instruções add-on na aplicação Logix Designer.
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Selecionar modo de 
operação e controle 
de direção

Você pode alterar o controle de direção e o modo de operação usando o 
software KNX5100C e alterando parâmetros, programaticamente ou usando 
o editor de parâmetros.

Alterar usando o editor de parâmetros usando o software KNX5100C 
ou programaticamente

Alteração do modo de operação com programação/editor de parâmetros
1. Desabilite o inversor de frequência (a energia do servo está desligada). 
2. Defina ID117 (P1.001) e consulte YX: ajuste de parâmetro do modo de 

controle para a seleção do modo.
3. Após ajustar o parâmetro, desligue e ligue o servo-drive.

As tabelas a seguir mostram como definir o parâmetro de modo de controle 
ID117 (P1.001). 

Configurações:

Modo duplo(1)

PT-S Alterna os modos PT e S com os sinais DI.
PT-T Alterna os modos PT e T com os sinais DI.
PR-S Alterna os modos PR e S com os sinais DI.
PR-T Alterna os modos PR e T com os sinais DI.
S-T Alterna os modos S e T com os sinais DI.
– Reservado
PT-PR Alterna os modos PT e PR com os sinais DI.

Modo múltiplo(1) PT-PR-S Alterna os modos PT, PR e S com os sinais DI.
PT-PR-T Alterna os modos PT, PR e T com os sinais DI.

(1) Quando esses modos são usados, as alterações são imediatas, o que pode resultar em movimento indesejado.

Tabela 86 - Modos de controle do inversor Kinetix 5100 (Continuação)

Modo de controle Abreviação Descrição

YX = Configuração do 
modo de controle Z = Controle direcional U = Controle do valor de 

ajuste de parâmetro DIO

Em que: Ver abaixo
0 = Direção de avanço 0 = Mesmo valor
1 = Direção reversa 1 = Redefine o valor padrão
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• YX: ajuste de parâmetro do modo de controle

• Z: controle de direção

• U: controle do valor de ajuste de parâmetro DIO

Nº do ajuste 
de parâmetro Descrição

0 Ao alternar modos, os ajustes de parâmetro DIO ID195 a ID207 (P2.010 a P2.022) 
permanecem com o mesmo valor.

1 Ao alternar modos, os ajustes de parâmetro DIO ID195…ID207 (P2.010…P2.022) e 
ID220…ID225 (P2,036…P2.041) são redefinidos para o padrão de cada modo.

Direção para a frente

Direção para trás
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Alterar o modo de operação usando o software KNX5100C 

Em Lista de funções > Configurações, use o menu para selecionar seu novo 
modo de operação do inversor ou selecione o modo na barra de status superior 
próxima ao status Off-line/On-line.

Alterar a polaridade de rotação do motor usando o software KNX5100C

Em Lista de funções > Configurações > Configuração geral, escolha a direção 
que representa a direção desejada de rotação.

Controle de posição Três modos de entrada para controle de posição estão disponíveis no inversor: 
pulso externo ou entrada analógica (modo PT), registro interno (modo PR) e 
modo de E/S. 

No modo PT, o servo-drive é capaz de receber entrada analógica (entrada 
analógica +/- 10 V) usada para posicionar ou pulsar comandos que representam 
a etapa de posição e a direção do motor. O inversor de frequência pode lidar 
com uma taxa de pulso de entrada de até 4 MHz.

No modo PR (registro de posição), são usados os recursos de indexação e 
programa do inversor de frequência. O inversor de frequência fornece 
99 registros de comando e esses registros de posição são executados de uma 
das duas maneiras a seguir:

• Usando o modo de operação autônoma PR.
- Programe previamente os registros do programa (até 99 registros 

individuais)
- Desabilite o inversor de frequência
- Use os sinais DIPOS0 a DIPOS6 no conector de E/S para representar o 

número de PR ponderado binário a ser executado
- Execute os comandos PR usando o comando DI acionado
- Você pode definir diretamente os valores do registro através 

da comunicação
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• Usando o modo de operação de E/S.

O comando de posição também pode vir do controlador Logix quando o 
modo de operação ID117 (P1.001) está definido para o modo de E/S (0xC). 
Há vários comandos do inversor de frequência que você pode executar 
neste modo. Esses comandos incluem: 
- Jogging 
- Indexação
- Engrenagem

Os detalhes são encontrados no Modo de E/S na página 275.

Modo PT (comando Position com entrada de borne de E/S)

Você pode configurar o modo PT usando o software KNX5100C ou alterando 
diretamente os parâmetros do inversor de frequência. Há três tipos de pulso e 
cada tipo tem uma lógica positiva/negativa, que pode ser definida em ID116 
(P1.000).

As tabelas a seguir explicam como definir o parâmetro ID116 (P1.000) Tipo de 
pulso externo.

Configurações:

X = Fonte de comando Z = Tipo lógico UY = Largura do filtro

Em que:

0 = E/S, pulso de fase AB (4x)
1 = E/S, pulso em sentido horário e anti-horário
2 = E/S, pulso + direção
3 = Reservado
4 = AUX, pulso de fase AB (4x)
5 = AUX, pulso em sentido horário e anti-horário
6 = AUX, pulso + direção

0 = Lógica positiva
1 = Lógica negativa

Consulte UY: Configuração da 
largura do filtro na página 241
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• Z: Tipo lógico

Os circuitos digitais usam 0 e 1 para representar o nível de tensão baixo e 
alto respectivamente. Usando lógica positiva, 1 representa alta tensão e 
0 representa baixa tensão; usando lógica negativa, 1 representa baixa tensão 
e 0 representa alta tensão.

Por exemplo:

MHz

kHz

kHz

MHz

Lógica positiva Lógica negativa

Tipo 
lógico

Tipo 
lógico

Tipo de 
pulso

Tipo de 
pulso

Condutor de fase de pulso Atraso de fase de pulso
Avanço Retrocesso

RetrocessoAvanço
Sinal = baixo Sinal = alto

Especificação 
do pulso

Mín. Período de tempo permitidoMáx. Frequência 
de entrada

Máx. Frequência de entradaEspecificação do pulso

Sinal de diferencial

Sinal de diferencial

Coletor aberto

Coletor aberto

Tensão Corrente de avanço

62,5

1,25 2,5 2,5 2,5

Entrada por pulso

Entrada por pulso
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• UY: Configuração da largura do filtro

À medida que a frequência de pulso aumenta, a largura de pulso torna-se 
menor. Quando a largura de pulso torna-se menor que o ajuste de parâmetro 
da largura do filtro, esses pulsos são filtrados como ruído. Assim, a largura do 
filtro deve ser menor que a largura de pulso real. A largura do filtro deve ser 
quatro vezes menor que a largura de pulso real.

Por exemplo:

Valor do ajuste de 
parâmetro Y

U = 0
Unidade: µs (kHz)

U = 1
Unidade: µs (kHz)

0 Sem função de filtro Sem função de filtro
1 2 (250) 0,2 (2.500)
2 3 (166) 0,3 (1.666)
3 4 (125) 0,4 (1.250)
4 5 (100) 0,5 (1.000)
5 6 (83) 0,6 (833)
6 7 (71) 0,7 (714)
7 8 (62) 0,8 (625)
8 9 (55) 0,9 (555)
9 10 (50) 1 (500)
A 11 (45) 1,1 (454)
B 12 (41) 1,2 (416)
C 13 (38) 1,3 (384)
D 14 (35) 1,4 (357)
E 15 (33) 1,5 (333)

Se Então
U é definido como 1 e Y é definido como 1 (a largura do 
filtro é 0,2 μs [2.500 kHz]) e a largura de trabalho alta e 
baixa do pulso de comando é maior que 0,8 μs (625 kHz) 
(a largura do filtro é quatro vezes 0,2 μs [2.500 kHz])

O comando de pulso não é filtrado.

Quando a largura de trabalho alta ou baixa do pulso é menor que a largura do filtro, o comando de pulso é 
filtrado.

Se esta primeira largura de pulso for menor que 0,8 μs 
(625 kHz), ela pode ser filtrada e, portanto, dois pulsos de 
entrada são considerados um pulso. Se esta largura de 
pulso for menor que 0,2 μs (2.500 kHz), ela é filtrada.

Se esta largura de pulso de nível baixo for menor 
que 0,8 μs (625 kHz), ela pode ser filtrada e, 
portanto, dois pulsos de entrada são 
considerados um pulso. Se esta largura de pulso 
de nível baixo for menor que 0,2 μs (2.500 kHz), 
ela é filtrada.

Se o pulso de entrada de 125 ns (4 MHz) for usado, defina o valor de ajuste do filtro Y para 0 já que não há 
função de filtro.

IMPORTANTE Quando o sinal é a especificação de pulso de alta velocidade de 
125 ns (4 MHz) e o valor de ajuste do filtro é 0, então, o pulso não 
é filtrado.

,
,

,
, ,
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Inibidor de entrada de comando de pulso (INHP)

No modo PT, quando um DI é configurado como Desabilitar pulso externo 
(DI.INHP) e o sinal está ligado, o inversor de frequência ignora os pulsos de 
admissão e o motor para o movimento. O uso deste recurso de inibição de 
comando de pulso requer que você configure DI8 como o DI Desativar pulso 
externo. Uma entrada digital diferente não pode ser usada para este recurso.

Para obter mais informações sobre a função INHP, consulte a Descrição das 
funções de entrada digital na página 437.

Entrada analógica

A posição que usa o modo de entrada analógica está ativa quando o inversor de 
frequência está no modo PT e a fonte de comando está definida para a entrada 
analógica ID167 (P1.064 X=1). A fonte para o comando de posição analógica vem 
de dois terminais do conector de E/S de 50 pinos: 42 (V_REF) e 44 (GND).

Figura 97 - Entrada analógica

DI.INHP
ENERGIZADO

DESENERGIZADO
ENERGIZADO

Comando de pulso
242 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 10          Modos de operação
A descriptografia de ID167 (P1.064) é mostrada na imagem de exibição do 
segmento que corresponde à tabela:

Ajustes de parâmetro para ID168 (P1.065):

A constante de suavização do comando de posição analógica só é válida para 
comandos de posição analógica. Esse valor é a quantidade de suavização usada 
essencialmente para o controle de velocidade quando o motor está se movendo 
em direção à referência analógica. O valor menor (0) é uma velocidade muito 
agressiva usada para ir até a referência analógica. O valor maior (1.000) é uma 
velocidade muito lenta usada para ir até a referência analógica.

Tabela 87 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID167 (P1.064) AnalogToPositionStartupConfiguration
ID168 (P1.065) AnalogToPositionSmoothTime
ID169 (P1.066) AnalogToPositionMaxRotationNum

Bit X: Bit Y: Bit U/Z:

0 = A função de posição 
analógica não é usada 
(desabilitada).

0 = Quando o inversor de frequência muda para ON, a posição atual do 
motor é considerada 0 V; o motor agora se move para a posição 
correspondente com base no nível de tensão em V_REF/GND. A quantidade 
de movimento é definida pelo ajuste de parâmetro de volts/rev mostrada 
abaixo e a velocidade do movimento usa a constante de suavização 
descrita abaixo.

Reservado

1 = A função de posição 
analógica é usada 
(habilitada).

1 = Quando o inversor de frequência muda para ON, a posição atual do 
motor é considerada 0 V; o motor agora se move para a posição 
correspondente com base no nível de tensão em V_REF/GND. A quantidade 
de movimento é definida pelo ajuste de parâmetro de Volt/rev mostrada 
abaixo e a velocidade do movimento usa a constante de suavização 
descrita abaixo.

IMPORTANTE Escolha a constante de suavização com cuidado, pois os ajustes de 
parâmetro de velocidade agressiva podem potencialmente danificar 
seu equipamento. Ao usar uma constante de suavização de 0 ou 1, você 
está criando, essencialmente, uma entrada em degrau até a velocidade 
máxima conforme definido por Volt/(Número máximo de rotações). Um 
valor típico para a constante de suavização é de 200 a 400.
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Ajustes de parâmetro para ID169 (P1.066):

Este parâmetro é o número máximo de revoluções usadas quando a tensão de 
entrada analógica máxima (+10 V) é atingida. O comando de posição analógica 
é determinado da seguinte forma:

Por exemplo:

Se o parâmetro ID169 (P1.066) for definido como 30 a partir do painel e a tensão 
externa for 5 V de entrada, então, o comando de posição analógica é o seguinte:

Função de trava do comando de posição analógica (código DI:0x0C)

Quando uma entrada digital (DI) é configurada para a função de trava do 
comando de posição analógica e este DI está ON, a posição do motor é mantida 
na posição atual quando o DI foi acionado. Enquanto esta DI está ON, o motor 
não se move, mesmo que haja uma mudança no comando de entrada 
analógica. Quando este DI está OFF, o motor completa qualquer alteração no 
comando de posição enquanto o DI estava ON.

x ID168 (P1.066) setting = Analog position command revolutionsInput voltage value
10

x 30 = 15 revolutions
5V
10

Posição do 
motor 
quando DI 
é acionado

Tensão 
quando DI é 
acionado

Quando DI está 
ativado, o 
comando de 
entrada analógica 
alterou a 
quantidade; 
o motor não 
se move

Quando DI está desligado, 
o motor opera na posição 
correspondente inserida 
por analógico

Posição do motor 
(Tum)

Comando de entrada 
analógica (V)
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Função de limpeza do comando de posição analógica (código DI:0x0D)

Quando uma entrada digital (DI) é configurada para a função de limpeza do 
comando de posição analógica e esta DI está ON, a posição do motor é mantida 
na posição atual quando a DI muda para ON.

Enquanto esta DI está ON, o motor não se move, mesmo que haja uma 
mudança no comando de entrada analógica. Quando o motor faz a transição 
para OFF, a posição atual do motor é redefinida para a posição que 
corresponde à tensão de entrada analógica em VREF/GND.

Modo PR (comando Position com entrada de registro interno)

O modo PR é normalmente usado para controlar sua aplicação quando a 
operação autônoma é necessária. Este modo contém a funcionalidade de 
indexação e o controle de programa que você pode personalizar para 
sua aplicação.

O inversor de frequência suporta os seguintes tipos de comando de 
movimento, que são descritos em detalhes no Capítulo 11, Controle de 
movimento no modo PR:

• Retorno à posição inicial
• Velocidade
• Posição (indexação)
• Salto
• Gravação de parâmetro
• Operação aritmética

Posição do 
motor 

quando DI 
é acionado

Tensão quando DI 
é acionado

Quando DI está ligado, 
todo comando de 

entrada é removido

Quando DI está desligado, 
o motor continua, mas sua 
coordenada é redefinida

Posição do motor 
(Tum)

Comando de entrada 
analógica (V)

Comando de entrada 
analógica (V)
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O inversor de frequência fornece os seguintes métodos para iniciar um PR:
• Entrada digital (DI)
• Acionamento por evento
• Entrada digital PRCmdTrigger ID300 (P5.007) com seleção PR usando 

entradas digitais ponderadas binárias
• Captura (captura de posição de alta velocidade)
• Acionamento por comparação (comparação de posição de alta 

velocidade)
• E-CAM

Você pode escolher o método de acionamento mais adequado de acordo com as 
aplicações e os requisitos. Para descrições detalhadas dos métodos, consulte 
Métodos de disparo para comandos PR na página 358. 

Estrutura de controle do modo de posição

A estrutura básica de controle é a seguinte:

Unidade de controle 
de posição

Comando de posição

Malha de 
velocidade

Malha de 
corrente

Motor

Unidade de 
processamento de 

comando de posição
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Para melhor controle, os sinais de pulso são processados pela unidade de 
processamento de comando de posição. A estrutura é mostrada no diagrama 
a seguir.

Command Source
ID397…ID524

(P6.000…P7.027)

Notch Filter
ID135…ID136

(P1.025…P1.026)

Command Selection
ID117 (P1.001)

1. P1.001
2. P1.064

1. P1.001
2. I/O mode par

1. P1.001
2. I/O mode par

1. P1.001
2. I/O mode par

Moving Filter
ID170 (P1.068)

Accel/Decel Time
ID312…ID327

(P5.020…P5.035)

Low-pass Filter
ID124 (P1.008)

Notch Filter
ID137…ID138

(P1.027…P1.028)

Pulse Type
Selection

ID116 (P1.000) Counter

Position Command Processing Unit

High
Speed

Pulse Signal

Inhibit(1)

Inhibit(1)

I/O Controller
POS0…POS6

CRTG

Low
Speed

Delay Time
ID332…ID347

(P5.040…P5.055)

CyclicMove Type
(for example, YX

of ID399 [P6.002])

Acceleration
Reference

Starting Index
I/O Mode - Index

Position Reference
I/O Mode - Position

Deceleration
Reference

Acceleration
ReferencePosition Reference

I/O Mode - Home

I/O Mode - Gear

Home 
Return
Speed

Speed
Reference

Homing
Method

Deceleration
Reference

Target Speed
ID352…ID367

(P5.060…P5.075)

GNUM0, GNUM1

GearRatioFollowerCounts N1 - ID151 (P1.044)
GearRatioFollowerCounts N2 - ID236 (P2.060)
GearRatioFollowerCounts N3 - ID237 (P2.061)
GearRatioFollowerCounts N4 - ID238 (P2.062)

GearRatioMasterCounts - ID152 (P1.045)

Numerators

Denominator

S-curve Filter
ID143 (P1.036)

Analog Input
Scaling

ID169 (P1.066)

Analog
Command Filter

ID168 (P1.065)

PTO

AUX

(1) Para obter mais informações, consulte Inibidor de entrada de comando de pulso (INHP) na página 242.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 247



Capítulo 10          Modos de operação
Temporização do modo de posição (modo PR)

No modo PR, o programa (PR) é selecionado usando DI (POS0 a POS6 
ponderado binário) e aciona o programa (PR) usando a entrada digital 
acionada por comando (CTRG). Estes diagramas de temporização mostram a 
temporização usada para executar programas no modo PR. SON representa a 
entrada digital Servo ON.

O seguinte se aplica ao diagrama de temporização da saída digital interna 
(DO):

• Cmd_OK é ativado quando o comando PR é concluído.
• TPOS é ativado quando o erro é menor que o valor definido pelo 

parâmetro ID159 (P1.054) na janela de posição.
• MC_OK é ativado quando Cmd_OK e TPOS são ativados.

Quando o desvio entre a posição alvo e a posição real do motor é menor que a 
faixa de ajuste de parâmetro de ID159 (P1.054) no modo PR, o sinal DO.TPOS 
está ativado.

Tabela 88 - Parâmetro relevante

Parâmetro Nome
ID159 (P1.054) InPositionWindow

Interno 
registre-se 
(PR#0…99)

Controle de movimento
Curva

(Velocidade)

Externo
DI

Interno
DO

Definir o tempo de resposta 
com ID194 (P2.009)
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Modo de velocidade Este modo é usado quando o modo de operação é definido para controle de 
velocidade (S) ou modo de registro de velocidade zero/velocidade interna (Sz).

Os comandos de velocidade podem vir dos terminais de entrada analógica 
(COMMAND2-Speed, 42, Analog GND, 13). A tensão analógica (+/–10 V) 
representa um sinal de velocidade bidirecional e é configurada com a página 
E/S Analógica no software KNX5100C.

Os comandos de velocidade podem vir de registros de velocidade 
pré-selecionados com E/S digital para selecionar velocidades, os DIs ponderados 
binários representam quais velocidades pré-selecionadas são selecionadas. Use 
esses pré-selecionados com os modos Speed (S) e Speed Register (Sz).

Ao usar o modo de E/S, a Instrução add-on raC_xxx_K5100_MAJ é usada para 
fornecer uma velocidade constante ao motor.

Quando velocidades pré-selecionadas são usadas consecutivamente, pode 
haver um problema com a descontinuidade da velocidade. Você pode usar o 
filtro de tempo de suavização de curva-S para suavizar a transição entre as 
velocidades pré-selecionadas. O filtro de curva-S é explicado na página 177 e 
na página 259.

Configurar e selecionar as velocidades pré-selecionadas

Um exemplo de como definir os pré-selecionados de velocidade é mostrado na 
página 267.

A origem do comando de velocidade depende do ajuste de parâmetro do modo 
de operação. O modo de controle de velocidade, o modo Sz e o modo de E/S 
podem gerar comandos de velocidade.

Quando o modo de controle de velocidade é usado, uma tensão analógica é 
usada para gerar o comando de velocidade. Os pré-selecionados também estão 
disponíveis no modo de controle de velocidade. Quando o valor pré-selecionado 
de velocidade ponderada binária de 0 é usado para a velocidade pré-selecionada, 
os terminais de velocidade analógica são usados para o comando de velocidade. 
Quando o modo Sz é usado, os terminais de velocidade analógica são ignorados.
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No software KNX5100C:
1. Em Lista de funções > E/S digital/Controle de jog, edite a configuração 

DIO para adicionar os bits de seleção do comando de velocidade (bits 0 e 1).
2. Em Lista de funções > E/S analógica, use os menus para SPD0 e SPD1 

para associar a E/S digital à ponderação binária apropriada.
3. Insira as velocidades pré-selecionadas a serem usadas para sua 

aplicação. 

Observe que você pode alterar as velocidades pré-selecionadas usando 
ID125, ID126 e ID127 (P1.009, P1.010 e P1.011), respectivamente.

Esta tabela mostra a representação de ponderação binária:

Conversão de escala do comando analógico (modo de velocidade)

O comando de velocidade do motor é determinado pela diferença de tensão 
analógica entre V_REF e VGND. Use os parâmetros AnalogToVelocityScale 
ID147 (P1.040) e AnalogToVelocityScale2 ID679 (P1.081) para ajustar a 
curvatura da velocidade e sua faixa.

Comando de velocidade SPD0 SPD1
Tipo de entrada analógica 0 0
Registro de velocidade 1 0 1
Registro de velocidade 2 1 0
Registro de velocidade 3 1 1

Tabela 89 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID147 (P1.040) AnalogToVelocityScale
ID679 (P1.081) AnalogToVelocityScale2

IMPORTANTE: Use uma entrada digital 0x0F (mostrada abaixo) para alternar entre ID147 (P1.040) e ID679 (P1.081).

A rampa é definida por ID147 
(P1.040)/ID679 (P1.081)

A rampa é definida por ID147 
(P1.040)/ID679 (P1.081)

Entrada analógica de 
tensão (V)

6.000 rpm

3.000 rpm

3.000 rpm

6.000 rpm
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Estrutura de controle do modo de velocidade

O diagrama a seguir ilustra a estrutura básica de controle.

A unidade de processamento de comando de velocidade é selecionar a fonte de 
comando, incluindo o ajuste de parâmetro de escala do parâmetro ID147 
(P1.040) para velocidade de rotação e o ajuste de parâmetro de curva-S para 
suavizar a velocidade. A unidade de controle de velocidade gerencia os 
parâmetros de ganho do servo-drive e calcula o comando de corrente para o 
servo-motor. 

MotorCurrent LoopSpeed
Control

Speed Command

Speed
Command 
Processing

Resonance
Suppression

Speed Estimator

Torque Limit

Processamento 
de comando de 

velocidade

Comando de velocidade

Estimador de velocidade

Controle de 
velocidade

Supressão 
de 

ressonância
Limite de torque Malha de corrente Motor

Preset Speed
Command

ID125…ID127
(P1.009…P1.011)

Smoothing Time
of S-curve

ID143 (P1.036) Control Mode
ID117 (P1.001)

Speed Command
Low Pass Filter
Time Constant
ID122 (P1.006)

Velocity Command
Moving Filter

Time Constant
ID164 (P1.059)

Analog to
Speed Scale

ID147 (P1.040)
A/D

Deceleration
Reference

Smoothing Time
of S-curve

ID143 (P1.036)
Acceleration

Reference
Speed

ReferenceI/O Mode - Speed = I/O Assembly Output Parameter

Analog Signal Feedback Pulse
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 251



Capítulo 10          Modos de operação
Temporização do modo de velocidade

No diagrama de temporização do modo de velocidade, o seguinte se aplica.
• “Off” significa que o contato está aberto enquanto “On” significa que o 

contato está fechado.
• Quando o inversor de frequência está no modo de operação Sz, o 

comando de velocidade é desabilitado, portanto, S1 = 0.

Quando o inversor de frequência está no modo de controle de velocidade 
S, o comando de velocidade S1 é representado como a entrada analógica 
de tensão.

• SON representa a entrada digital Servo On e está ligado quando o 
inversor de frequência está habilitado.

• Quando o inversor de frequência está habilitado (SON = on), o comando é 
selecionado de acordo com o estado das entradas digitais SPD0 e SPD1.

Função de limite de velocidade zero

A função Limite de velocidade zero é habilitada quando as seguintes condições 
são atendidas:

• Condição 1: modo de operação é controle de velocidade (modo de 
operação = S ou Sz)

• Condição 2: uma entrada digital configurada como limite de velocidade 
zero (0x05) e esta entrada está ativada.

• Condição 3: a velocidade do motor é menor que o valor do parâmetro 
ZeroSpeedWindow ID145 (P1.038) 

• A entrada analógica é usada neste exemplo. 
Entrada analógica ID167 (P1.064 X = 1)

Tabela 90 - Parâmetro relevante

Parâmetro Nome
ID145 (P1.038) ZeroSpeedWindow

Registro 
interno

Tensão 
analógica 

externa ou zero

E/S externa
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O recurso Limite de velocidade zero (às vezes chamado de ZClamp) usa o 
comando de velocidade analógica sem aceleração/desaceleração para 
determinar se é necessário definir alguma limitação de velocidade do motor. 
A velocidade do motor é limitada a zero quando as condições de limite de 
velocidade zero são verdadeiras.

O recurso Limite de velocidade zero (às vezes chamado de ZClamp) usa os 
comandos de velocidade pré-selecionada sem aceleração/desaceleração para 
determinar se é necessário definir alguma limitação de velocidade do motor. 
A velocidade do motor é limitada a zero quando as condições de limite de 
velocidade zero são verdadeiras.

Janela de velocidade 
zero ID145 (P1.038)

Comando de 
velocidade analógico

Velocidade do motor 
(antes de ZCLAMP ser estabelecido)

Velocidade do motor 
(após ZCLAMP ser estabelecido)

Velocidade do motor 
(após ZCLAMP ser estabelecido)

Comando de velocidade analógico

Janela de velocidade 
zero ID145 (P1.038)

Velocidade do motor 
(antes de ZCLAMP ser estabelecido)
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 253



Capítulo 10          Modos de operação
Estes dois exemplos mostram o limite de velocidade zero usando as diferentes 
condições de comando de velocidade.

• 1: A fonte de comando é a tensão analógica.

O recurso Limite de velocidade zero usa o comando de velocidade 
analógica sem aceleração/desaceleração para determinar se esta função 
está habilitada. Quando as condições do limite de velocidade zero são 
atendidas, a velocidade do motor desacelera para 0 rpm pela 
desaceleração da curva-S. Caso contrário, o motor segue o comando de 
velocidade analógica através da curva-S.

• 1: A fonte de comando é o registro.

O recurso Limite de velocidade zero usa o comando de velocidade de 
registro com aceleração/desaceleração para determinar se esta função 
deve ser habilitada. Quando as condições do limite de velocidade zero são 
atendidas, a velocidade do motor é definida para 0 rpm.

Para obter mais informações sobre o recurso Limite de velocidade zero, 
consulte a Descrição das funções de entrada digital na página 437.

Comando de 
velocidade analógico

Janela de velocidade 
zero ID145 (P1.038)

Velocidade do motor 
(antes de ZCLAMP ser estabelecido)

Velocidade do motor 
(antes de ZCLAMP ser estabelecido)

Comando de velocidade analógico

Janela de 
velocidade zero 
ID145 (P1.038) Velocidade do motor 

(após ZCLAMP ser estabelecido)

Velocidade do motor 
(após ZCLAMP ser estabelecido)

Velocidade do motor 
(antes de ZCLAMP ser estabelecido)

Registrar comando de velocidade

Janela de 
velocidade zero 
ID145 (P1.038)

Velocidade do motor 
(após ZCLAMP ser estabelecido)
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Modo de torque Os comandos de torque podem vir dos terminais de entrada analógica 
(COMMAND1-Torque, 18, Analog GND, 13). A tensão analógica (+/–10 V) 
representa um sinal de torque bidirecional e é configurada com a página E/S 
Analógica no software KNX5100C.

Os comandos de torque podem vir de registros de torque pré-selecionados com 
E/S digital para selecionar valores de torque diferentes, os DIs ponderados 
binários representam quais torques pré-selecionados são selecionados. Esses 
valores pré-selecionados podem ser usados com os modos de operação T 
(Controle de torque) e Tz.

Ao usar o modo de E/S, a Instrução add-on raC_xxx_K5100_MAT é usada para 
fornecer um torque constante ao motor.

Seleção do comando de torque

A origem do comando de torque depende da ajuste de parâmetro do modo de 
operação. O modo de controle de torque, o modo Tz e o modo de E/S podem 
gerar comandos de torque.

Quando o modo de controle de torque é usado, uma tensão analógica é usada 
para gerar o comando de torque. Os valores pré-selecionados também estão 
disponíveis no modo de controle de torque. Quando o valor pré-selecionado de 
torque ponderado binário de 0 é usado para o torque pré-selecionado, os 
terminais de torque analógico são usados para o comando de torque. Quando o 
modo Tz é usado, os terminais de torque analógico são ignorados.

Configurar e selecionar os torques pré-selecionados

No software KNX5100C, é possível configurar o seguinte.
1. Em Lista de funções > E/S digital/Controle de jog, edite a configuração 

DIO para adicionar os bits de seleção do comando de torque (bits 0 e 1).
2. Em Lista de funções > E/S analógica, use o menu para TCM0/TCM1 para 

associar a E/S digital à ponderação binária apropriada.
3. Insira os torques pré-selecionados a serem usados para sua aplicação. 

Observe que você pode alterar os torques pré-selecionados usando ID128, 
ID129 e ID130 (P1.012, P1.013 e P1.014), respectivamente. 
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Esta tabela mostra a representação de ponderação binária:

Estrutura de controle do modo de torque

O diagrama a seguir mostra a estrutura básica de controle do modo de torque:

A unidade de comando de torque especifica a fonte de comando de torque, 
incluindo o parâmetro Analog Voltage Scaling ID148 (P1.041) e o ajuste de 
parâmetro de curva-S. A unidade de controle de torque gerencia os parâmetros 
de ganho do servo-drive e calcula a corrente para o servo-motor em tempo. 
Isso só pode ser definido por comandos.

A estrutura de uma unidade de comando de torque é a seguinte.

O caminho superior é o comando do registro de torque pré-selecionado, 
enquanto o caminho do meio é o comando analógico externo. O comando é 
selecionado de acordo com o status dos sinais DI.TCM0 e DI.TCM1 e com o 
modo de operação definido como T ou Tz.

O caminho inferior é usado quando o modo de operação é o modo de E/S. 
A intenção é usar a instrução add-on raC_xxx_K5100_MAT.

Comando de torque TCM0 TCM1
Torque de entrada analógica 0 0
Registro de torque 1 0 1
Registro de torque 2 1 0
Registro de torque 3 1 1

Tabela 91 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID117 (P1.001) ControlMode
ID123 (P1.007) TorqueCmdLowPassFilterTime
ID148 (P1.041) AnalogToTorqueScale

MotorCurrent LoopSpeed
Control

Speed
Command

Speed
Command 
Processing

Resonance
Suppression

Current Sensor

Torque Limit

Processamento 
de comando de 

velocidade

Comando de velocidade

Sensor de corrente

Controle de 
velocidade

Supressão de 
ressonância Limite de torque Malha de corrente Motor

Analog Voltage
Scaling

ID148 (P1.041)
A/D

Register
ID116 …ID118

(P1.012…P1.014)

Command
Selection

ID117 (P1.001)

Low-pass
Filter

ID123 (P1.007)

I/O Connector DI.TCM0, DI.TCM1 signal

Torque
Ramp Time

Torque
ReferenceI/O Mode - Torque

Analog Signal

= I/O Assembly Output Parameter
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Conversão de escala do comando analógico (modo de torque)

O comando de torque do motor é controlado pela diferença de tensão analógica 
entre os sinais analógicos T_REF e GND. A curvatura do torque e sua faixa 
podem ser ajustadas pelo parâmetro Analog to Torque Scale.

O comando de torque do motor é baseado na seguinte equação:

Se o parâmetro ID148 (P1.041) for definido em seu ajuste de parâmetro padrão 
de 100 e a tensão de entrada analógica externa for 10 V, o comando de torque 
será 100% do torque nominal.

Se o parâmetro ID148 (P1.041) for definido como 300 e a tensão de entrada 
analógica externa for 10 V, o comando de torque será 300% do torque nominal.

Se o parâmetro ID148 (P1.041) for definido em seu ajuste de parâmetro padrão 
de 100 e a tensão de entrada analógica externa for 5 V, o comando de torque 
será 50% do torque nominal.

Em Speed, os modos PT e PR definem o limite de torque correspondente a 10 V 
(tensão máxima) para o limite de torque analógico.

Tabela 92 - Parâmetro relevante

Parâmetro Nome
ID148 (P1.041) AnalogToTorqueScale

Torque control command = = Unit %
External analog input voltage  x  ID148 (P1.041) setting value

10

Torque control command = = 100%
10V  x  100

10

Torque control command = = 300%
10V  x  300

10

Torque control command = = 50%
5V  x  100

10

A rampa é definida por 
ID148 (P1.041)

Entrada analógica 
de tensão (V)

Comando de torque
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Temporização do modo de torque

• “Off” significa que o contato está aberto enquanto “On” significa que o 
contato está fechado.

• Quando está no modo Tz, o comando de torque T1 é igual a 0; quando 
está no modo T, o comando de torque T1 é a entrada analógica de tensão 
externa.

• No estado servo-on (SON), o comando é selecionado de acordo com o 
estado das entradas DI.TCM0 e DI.TCM1.

Registre-se

Tensão analógica 
externa ou zero

DI/O externa
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Filtro Os modos de posição, velocidade e torque usam filtros diferentes para remover 
a ressonância indesejada do inversor de frequência (esses tipos de filtro estão 
disponíveis para uso em diferentes modos do inversor de frequência). Para 
configurar filtros, consulte Configurar filtro na página 176 e Configurar filtro 
de encaixe na página 178. 

Modo de posição

Esses filtros são usados no modo de posição.

Filtro de curva-S (modo de posição)

O filtro de curva-S suaviza o comando de movimento no modo de posição. 
Com este filtro, a velocidade/aceleração pode ser contínua e a arrancada é 
reduzida. Além disso, é possível obter uma operação mecânica mais suave. 
Se a inércia da carga aumenta, a operação do motor é influenciada pelo atrito e 
pela inércia quando ele começa ou para de girar. Definir uma constante de 
aceleração/desaceleração maior de curva-S (TSL) e tempo de aceleração/
desaceleração (números 0 a 15) em ID312 a ID327 (P5.020 a P5.035) pode 
aumentar a suavidade da operação. Quando a fonte de comando de posição é 
pulso, sua velocidade e aceleração angular são contínuas, portanto, o filtro de 
curva-S não é obrigatório.

Filtro passa baixa (modo de posição)

O filtro passa baixa para comandos é geralmente usado para filtrar resposta ou 
ruído de alta frequência indesejado para que a velocidade se torne mais suave.

Tabela 93 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID124 (P1.008) PositionCmdLowPassFilterTime

IMPORTANTE As funções de filtro são desabilitadas quando os valores do 
parâmetro são definidos como 0.

Posição alvo

Filtro de posição
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Modo de velocidade

Esses filtros são usados no modo de velocidade.

Filtro da curva-S (modo de velocidade)

Durante a aceleração ou desaceleração, o filtro da curva-S aplica a curva de 
aceleração de três estágios e adapta uma trajetória de movimento mais suave. 
É usado para evitar a arrancada (a diferenciação da aceleração), a ressonância, 
bem como o ruído causado pela variação abrupta de velocidade. Você pode 
usar o parâmetro ID141 (P1.034), Constante de tempo de aceleração do perfil do 
veículo da curva-S (TACC), para ajustar a curva alterada pela aceleração; o 
parâmetro ID142 (P1.035), Constante de tempo de desaceleração do perfil do 
veículo da curva-S (TDEC), para ajustar a curva alterada pela desaceleração, e o 
parâmetro ID143 (P1.036), Tempo de suavização da curva-S (TSL), para 
melhorar o status de ativação e parada do motor. O inversor de frequência 
pode calcular o tempo total para executar o comando.

T (ms) significa o tempo de operação e S (rpm) significa o comando de 
velocidade absoluta, que é o valor absoluto da velocidade inicial menos a 
velocidade final.

IMPORTANTE Estes três parâmetros podem ser definidos individualmente e 
mesmo quando o parâmetro ID143 (P1.036), Tempo de suavização de 
curva-S, é definido como 0 (desabilitado), a curva-S ainda tem 
aceleração/desaceleração de um perfil trapezoidal.

Função de compensação de erro Quando ID143 
(P1.036) = 0

Quando ID143 
(P1.036) = 1

Quando ID143 
(P1.036) >1

Função de suavização da curva-S Desabilitar Desabilitar Habilitar

Após a função de compensação de erro Desabilitar Habilitar Determinar por ID 241 
(P2.068.X)(1)

(1) Para ID241 (P2.068) após compensação de erro, 0: Desabilitar ou 1: Habilitar.

Velocidade
Aceleração DesaceleraçãoVelocidade 

nominal

Torque

Tempo 
(ms)

Tempo 
(ms)ID141 (P1.034)ID143 

(P1.036)/2
ID143 

(P1.036)/2
ID143 

(P1.036)/2
ID143 

(P1.036)/2
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Filtro de comando de velocidade analógica

O filtro de comando de velocidade analógica fornecido pelo inversor de 
frequência ajuda a suavizar o movimento para o motor quando o sinal de 
entrada analógica (velocidade) muda rapidamente.

O diagrama acima é a curva de comando de velocidade e torque do motor 
quando o filtro de comando de velocidade analógica é aplicado. No diagrama 
acima, as curvaturas do comando de velocidade em aceleração e desaceleração 
são diferentes. Você pode definir o ajuste de parâmetro de tempo usando os 
parâmetros SCurveAccelTime ID141 (P1.034), SCurveDecelTime ID142 (P1.035) 
e SCurveSmoothTime ID143 (P1.036) conforme necessário para seu perfil 
de ciclo.

Filtro passa baixa (modo de velocidade)

O parâmetro ID122 (P1.006) filtra ruídos ou ressonâncias de alta frequência 
indesejados para que a velocidade se torne mais suave.

VelocityCmdLowPassFilterTime ID122 (P1.006) é um filtro passa baixa, 
enquanto VelocityCmdMovingFilterTime ID164 (P1.059) é um filtro móvel. 
O filtro móvel aplica a suavização no início e no final do ciclo de aceleração, 
o passa baixa aplica a suavização no final do ciclo.

Se o modo de operação contiver uma malha de posição, use 
VelocityCmdLowPassFilterTIme ID122 (P1.006). Se o modo de operação 
for controle de velocidade (ou Sz), use VelocityCmdMovingFilterTime 
ID164 (P1.059).

Tabela 94 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID122 (P1.006) VelocityCmdLowPassFilterTime
ID164 (P1.059) VelocityCmdMovingFilterTime

Comando de velocidade Torque do motor

Tempo (s)

3.000

–3.000

Velocidade alvo

Filtro de velocidade
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Supressão de ressonância (filtro de encaixe, modo de velocidade)

Quando a ressonância ocorre, ela pode estar presente naturalmente no 
mecanismo ou pode ser resultado do aumento dos ganhos da malha de controle 
além dos limites do mecanismo. A redução desses dois fatores pode melhorar a 
situação. Além disso, o parâmetro Filtro passa baixa ID210 (P2.023) e 5 filtros de 
encaixe (consulte a Tabela 95 na página 262) são fornecidos para suprimir a 
ressonância se os parâmetros de controle permanecerem inalterados. 

O inversor de frequência fornece dois tipos de supressão de ressonância, um é 
um filtro de encaixe e o outro é um filtro passa baixa. Consulte os diagramas a 
seguir para ver os resultados da supressão de acordo com o tipo.

Como mostrado nos dois exemplos anteriores, se o valor do parâmetro 
ResonanceSuppressionLowPassFilterTime ID210 (P2.025) é aumentado de 0, 
a largura de banda (BW) torna-se menor. Embora solucione o problema de 
ressonância, ele também reduz a largura de banda de resposta e a margem de 
fase, de modo que os ganhos da malha de controle precisam ser reduzidos ou o 
sistema pode se tornar instável. 

Se a frequência de ressonância for conhecida, você pode reduzir a supressão 
usando o filtro de encaixe, que é melhor que o filtro passa baixa neste caso. 
Se a frequência de ressonância desvia juntamente com o tempo ou outras 
causas e a quantidade de desvio for muito grande, não é recomendado usar 
um filtro de encaixe.

Tabela 95 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID208 (P2.023) NotchFilter1Frequency
ID209 (P2.024) NotchFilter1Depth
ID226 (P2.043) NotchFilter2Frequency
ID227 (P2.044) NotchFilter2Depth
ID228 (P2.045) NotchFilter3Frequency
ID229 (P2.046) NotchFilter3Depth
ID254 (P2.095) NotchFilter1QValue

O ganho de malha aberta do sistema com ressonância:

(1) Frequência de corte do filtro passa baixa = 1000/ID210 (P2.025) Hz

OBSERVAÇÃO: BW = largura de banda

Filtro de encaixe

Filtro passa baixa

Ponto de ressonância 
suprimido pelo filtro 

de encaixe

Ponto de ressonância 
suprimido pelo filtro 

passa baixa

Ponto de ressonância

Ponto de ressonância

Ganho

Ganho Ganho Ganho

GanhoGanhoGanho

Frequência 
de ressonância

Frequência 
de ressonância

Frequência 
de ressonância

Frequência 
de ressonância

 Frequência  Frequência  Frequência

 Frequência Frequência Frequência

LARGURA DE BANDA LARGURA DE BANDA

LARGURA DE BANDALARGURA DE BANDA

Taxa de atenuação (–3 dB)

Filtro de encaixe
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A figura a seguir mostra o ganho de malha aberta do sistema com supressão 
de ressonância.

Quando o valor do parâmetro ResonanceSuppressionLowPassFilterTime 
ID210 (P2.025) é aumentado de 0, a largura de banda do sistema torna-se 
menor. Embora solucione o problema da frequência de ressonância, a largura 
de banda do sistema e a margem de fase são reduzidas. 

Se a frequência de ressonância for fornecida, o filtro de encaixe pode reduzir a 
ressonância diretamente. A frequência do filtro de encaixe é de 50 a 5.000 Hz e 
a atenuação de supressão é de 0 a 40 dB. Se a frequência de ressonância não 
estiver dentro desses valores, sugere-se o uso do filtro passa baixa para reduzir 
a ressonância.

Modo de supressão de ressonância automática

Ajustes de parâmetro:

• X: Função de supressão de ressonância automática

0 = Desabilitar — Após esta função ser desabilitada, os valores de 
supressão existentes permanecem com seu último valor.

1 = Habilitar — Quando este ajuste de parâmetro é verdadeiro, o inversor 
de frequência determina o seguinte:
- Se o servo estiver estável e a ressonância for suprimida e não houver 

nenhuma outra ressonância, o servo salva os dados de supressão de 
ressonância e altera a função Auto Suppression = 0. Se ainda houver 
uma ressonância ou o inversor de frequência estiver instável, defina 
este valor novamente como 1 e o inversor de frequência executa esse 
processo outra vez.

Tabela 96 - Parâmetro relevante

Parâmetro Nome
ID230 (P2.047) ResonanceSuppressionConfig

Ganho

 Frequência

Ganho

 Frequência

LARGURA 
DE 

BANDA
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• ZY: parâmetro fixo de supressão de ressonância

Na supressão de ressonância automática, você pode definir os filtros de 
encaixe que exigem supressão de ressonância manual.

• U = Reservado

Figura 98 - Modo de supressão de ressonância automática

Por exemplo:
Se o usuário definir o parâmetro ResonanceSuppression Config ID230 (P2.047) 
como 0x0021, que é o Filtro de encaixe 2 habilitado; mostrado na Figura 98 com 
a supressão de ressonância automática habilitada, o servo pesquisa a 
ressonância e a suprime. Quando Y é definido como 0010 (decimal 2), você 
pode definir manualmente o segundo conjunto de supressão de ressonância. 
Assim, se o servo encontra duas frequências ressonantes, ele grava os dados do 
primeiro ponto no primeiro conjunto de parâmetros de supressão de 
ressonância. Em seguida, os dados do segundo ponto são gravados no terceiro 
conjunto de parâmetros de supressão de ressonância. Portanto, a primeira e a 
segunda frequências ressonantes são atenuadas.

Bit Função Descrição

0 Ajuste de parâmetro automático/
manual de Entalhe 1

• 0: supressão de ressonância automática
• 1: definir manualmente o primeiro conjunto de supressão 

de ressonância

1 Ajuste de parâmetro automático/
manual de Entalhe 2

• 0: supressão de ressonância automática
• 1: definir manualmente o segundo conjunto de supressão 

de ressonância

2 Ajuste de parâmetro automático/
manual de Entalhe 3

• 0: supressão de ressonância automática
• 1: definir manualmente o terceiro conjunto de supressão 

de ressonância

3 Ajuste de parâmetro automático/
manual de Entalhe 4

• 0: supressão de ressonância automática
• 1: definir manualmente o quarto conjunto de supressão 

de ressonância

4 Ajuste de parâmetro automático/
manual de Entalhe 5

• 0: supressão de ressonância automática
• 1: definir manualmente o quinto conjunto de supressão 

de ressonância
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Nível de detecção de ressonância automática

Quanto menor for o valor deste parâmetro, mais sensível será a ressonância do 
inversor de frequência. Quando o valor do parâmetro ID231 (P2.048) é maior, 
a sensibilidade de ressonância é menor.

Filtro passa baixa do modo de torque

O filtro passa baixa para comandos é geralmente usado para filtrar resposta ou 
ruído de alta frequência indesejado para que o comando de torque se torne 
mais suave.

Tabela 97 - Parâmetro relevante

Parâmetro Nome
ID231 (P2.048) ResonanceDiagnosticLevel

Tabela 98 - Parâmetro relevante

Parâmetro Nome
ID123 (P1.007) TorqueCmdLowPassFilterTime

 Torque 
de destino

TorqueCmdLowPassFilterTime

 t
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Funções de limite de 
velocidade e torque

O inversor de frequência Kinetix 5100 pode aplicar limites de velocidade 
e torque dependendo do modo de operação do inversor de frequência.

Limites de velocidade

Os limites de velocidade são usados para limitar a velocidade máxima do 
motor para a aplicação (Limite máx. de velocidade) e para fornecer uma 
velocidade limitada no modo de torque

• Modo de operação: modo de posição (PR/PT) e modo de velocidade (S/Sz)

Limite máximo de velocidade ID160 (P1.055)

• Modo de operação: torque (T/Tz)

A velocidade pode ser limitada enquanto estiver no modo de torque. O 
VelocityTorqueLimitAction ID118 (P1.002) é usado para habilitar o limite 
e os registros pré-selecionados contêm os valores limitados de 
velocidade.

Você pode alterar o limite de velocidade:
• Uma vez — O limite de velocidade permanece ativo indefinidamente. 

Primeiro, escolha Enable with ID118 (P1.002.X). Essa mudança de 
velocidade não requer uma entrada digital (SPDLM=Nenhum) e requer 
apenas a habilitação de X.1 em VelocityTorqueLimitAction ID118 
(P1.002). A velocidade pré-selecionada é escolhida com as entradas 
digitais SPD0/1.

• Mais de uma vez — O limite de velocidade é alterado usando uma 
entrada digital. (DI.Speed Limit/SPDLM) — Primeiro, escolha Disable 
with ID118 (P1.002.X). Essa limitação é flexível para que o limite de 
velocidade possa ser alterado enquanto o limite de torque estiver ativo. 
As velocidades pré-selecionadas são selecionadas usando o valor 
266 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 10          Modos de operação
ponderado binário de entradas digitais SPD0/1. O limite de velocidade 
é aplicado quando DI.Speed Limit/SPDLM está ON.

O limite de velocidade geral ainda está ativo. Isso significa que o limite 
máximo de velocidade ID160 (P1.055) ainda é observado.

Aplicar um limite de velocidade

A velocidade máxima em cada modo é determinada pelo parâmetro interno 
ID160 (P1.055). Esse limite de velocidade bidirecional é aplicado ao final da 
geração do perfil, por isso limita a velocidade independentemente do modo ou 
fonte de comando. 

O limite de velocidade é aplicável somente no modo de torque (T) para 
controlar a velocidade máxima do motor. Se estiver usando tensão analógica 
externa no modo de torque, os sinais DI estão disponíveis e podem ser 
definidos como SPD0 a SPD1 para seleção do limite de velocidade do motor 
(parâmetros internos). Você pode calibrar o valor máximo da entrada 
analógica para a velocidade máxima de rpm do motor. Quando o parâmetro 
ID118 (P1.002) é definido como 1, a função de limite de velocidade é habilitada. 
Consulte o diagrama de temporização a seguir.

Tabela 99 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID118 (P1.002) VelocityTorqueLimitAction
ID125 (P1.009) PresetVelocityCmd_Limit_1
ID126 (P1.010) PresetVelocityCmd_Limit_2
ID127 (P1.011) PresetVelocityCmd_Limit_3

ID160 (P1.055) MaximumSpeed
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Para definir o limite de velocidade, consulte o diagrama a seguir.

Limites de torque

Os limites de torque são usados para limitar o torque máximo do motor para 
a aplicação.

• Modo de operação: modo de posição (PR/PT) e modo de velocidade (S/Sz)

Nestes modos, você pode usar a limitação de velocidade e de torque para 
controlar o motor.

Você pode alterar o limite de velocidade (usado com limitação de torque). 
As configurações de torque estão nas seguintes imagens:
• Uma vez — Neste caso, o limite de velocidade é usado com a limitação 

de torque. Primeiro, escolha Enable with ID118 (P1.002.Y). Esse limite 
de torque não requer uma entrada digital (TRQLM=Nenhum) e requer 
apenas a habilitação de Y.1 em VelocityTorqueLimitAction ID118 
(P1.002). O torque pré-selecionado é escolhido com as entradas 
digitais TCM0/1.

• Mais de uma vez — Usando uma entrada digital. (DI.Torque 
Limit/TRQLM) — Primeiro, escolha Disable with ID118 (P1.002.Y). 
Essa limitação de torque é flexível para que o limite de torque possa ser 
alterado. Os torques pré-selecionados são escolhidos usando o valor 
ponderado binário de entradas digitais TCM0/1. O limite de torque é 
aplicado quando DI.Torque Limit/TRQLM está ON.

Select by I/O Connector DI.SPD0, DI.SPD1 signal

Vref
(analog

command)

(0)

PresetVelocityCmd_Limit_1
ID125 (P1.009)

PresetVelocityCmd_Limit_2
ID126 (P1.010)

Speed Limit
Command

PresetVelocityCmd_Limit_3
ID127 (P1.011)
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• Modo de operação: modo de torque (T/Tz)

O limite de torque pode ser alterado usando os registros de torque 
pré-selecionados e as entradas digitais TCM0/1. Uma vez que o motor 
esteja habilitado, o limite de torque está ativo. Você pode usar o limite 
de velocidade (descrito acima) para controlar o limite de velocidade 
enquanto estiver no modo de torque. Quando as entradas digitais para 
TCM0/1 são alteradas, os limites de torque são alterados dinamicamente.

Esta tabela mostra a representação de ponderação binária:

Comando de velocidade TCM0 TCM1
Torque de entrada analógica 0 0
Registro de torque 1 0 1
Registro de torque 2 1 0
Registro de torque 3 1 1
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Aplicar o limite de torque

O método de emissão do comando de limite de torque e o comando de torque 
são idênticos. A fonte de comando pode ser a tensão analógica externa, que é 
usada com o comando de torque máx. ID148 (P1.041) ou os parâmetros internos 
ID128 a ID130 (P1.012 a P1.014).

O limite de torque pode ser usado no modo de posição (PT, PR) ou no modo de 
velocidade (S). Ele é usado para limitar a saída de torque do motor. Quando o 
comando no modo de posição é emitido pelo pulso externo ou o comando no 
modo de velocidade é emitido pela tensão analógica externa, os sinais DI estão 
disponíveis e podem ser definidos como TCM0 a TCM1 para determinar o 
comando de limite de torque (parâmetros internos). Se não houver sinais DI 
suficientes disponíveis, é possível limitar o torque usando o comando de 
tensão analógica com o comando de torque máximo ID148 (P1.041). Quando o 
parâmetro ID118 (P1.002) é definido como 1, são usados os valores 
pré-selecionados de limitação de torque diferentes. Quando ID118 (P1.002) é 
definido como 0, o valor de ID148 (P1.041) do comando de torque máximo é 
usado para limitar o torque. Consulte o diagrama de temporização a seguir.

Para definir o limite de torque, consulte o diagrama a seguir.

Tabela 100 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID118 (P1.002) VelocityTorqueLimitAction
ID128 (P1.012) PresetTorqueCmd_Limit_1
ID128 (P1.013) PresetTorqueCmd_Limit_2
ID130 (P1.014) PresetTorqueCmd_Limit_3

Select by I/O Connector DI.TCM0, DI.TCM1 signal

Vref
(analog

command)

(0)

PresetTorqueCmd_Limit_1
ID128 (P1.012)

PresetTorqueCmd_Limit_2
ID129 (P1.013)

Torque Limit
Command

PresetTorqueCmd_Limit_3
ID130 (P1.014)
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Habilitar/desabilitar limites usando VelocityTorqueLimitAction

A configuração VelocityTorqueLimitAction é definida pelo software 
KNX5100C.

Escolha Enable em P1.002.Y para habilitar ou desabilitar o limite de torque. 
Uma vez que o limite de torque esteja habilitado, a função de limite de torque 
pode ser alterada:

• Uma vez — Essa mudança de torque não requer uma entrada digital e 
requer apenas a habilitação de Y.1 em VelocityTorqueLimitAction 
(ID118, P1.002).

• Mais de uma vez — Usando uma entrada digital. (DI.Torque Limit) Isso é 
flexível para que o limite de torque possa ser modificado alterando os 
valores pré-selecionados de torque e alternando a entrada digital.

Tabela 101 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID118 (P1.002) VelocityTorqueLimitAction
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Escolha Enable em P1.002.X para habilitar ou desabilitar o limite de 
velocidade. Uma vez que o limite de velocidade esteja habilitado, a função de 
limite de velocidade pode ser alterada:

• Uma vez — Essa mudança de velocidade não requer uma entrada digital 
e requer apenas a habilitação de X.1 em VelocityTorqueLimitAction 
(ID118, P1.002).

• Mais de uma vez — Isso é flexível para que o limite de velocidade possa 
ser modificado alterando os valores pré-selecionados de velocidade e 
alternando a entrada digital.

Modos duplos e múltiplos Oito modos duplos/múltiplos são fornecidos para operação além dos modos 
simples. As funções de modo duplo e múltiplo são escolhidas usando o ajuste 
de parâmetro de modo de operação no ajuste de parâmetro KNX5100C (modo 
de controle, ID117, P1.001) e, em seguida, usando entradas digitais que contêm 
todas as combinações de modo.

Modo duplo de velocidade/posição

O gráfico de temporização mostra o comportamento da operação em modo 
duplo ao mudar do modo de velocidade para o modo de posição.

• CTRG (Entrada digital = CmdTriggered)
• S-P (Entrada digital = Seleção dos modos de posição/velocidade, 

0 = Posição, 1 = Velocidade conforme mostrado)

Modo Abreviação Código de ajuste 
de parâmetro Descrição

Duplo

PT-S 06 PT e S podem ser alternados usando o sinal DI, S_P.
PT-T 07 PT e T podem ser alternados usando o sinal DI, T_P.
PR-S 08 PR e S podem ser alternados usando o sinal DI, S_P.
PR-T 09 PR e T podem ser alternados usando o sinal DI, T_P.
S-T 0A S e T podem ser alternados usando o sinal DI, S_T.
PT-PR 0D PT e PR podem ser alternados usando o sinal DI, PT_PR.

Modo 
múltiplo(1)

(1) Os modos múltiplos (multi) são uma combinação de um modo duplo e um modo simples.

PT-PR-S 0E PT, PR e S podem ser alternados usando o sinal DI, S_P e 
PT_PR.

PT-PR-T 0F PT, PR e T podem ser alternados usando o sinal DI, T_P e 
PT_PR.

IMPORTANTE Quando os modos duplo/múltiplo são usados, a alteração de modo é 
imediata, o que pode resultar em movimento indesejado.
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• POS0 a POS6 indica que um PR ponderado binário válido está 
selecionado

• SPD0/1 indica que os registros de velocidade pré-selecionados são válidos

Aqui está a configuração típica para esta operação:
1. Escolha o modo de operação PR/S.
2. Defina sua E/S digital (neste exemplo, estamos usando PR1 e SPD0).
3. Defina a seleção do modo de posição/velocidade — alterna entre os dois 

modos dinamicamente.
4. A opção Command Triggered DI (CTRG) é selecionada.

No modo de velocidade, quando a transição para o modo de posição ocorre, 
exigimos que a entrada CTRG (CmdTriggered) mude de OFF para ON para 
iniciar o PR selecionado.

No modo de posição, quando a transição para o modo de velocidade ocorre e a 
velocidade pré-selecionada é válida, o motor começa a executar a velocidade 
pré-selecionada. 

Para obter mais informações, consulte Controle de posição na página 238 e 
Modo de velocidade na página 249.

IMPORTANTE Para evitar grandes mudanças de velocidade ao alternar os modos, 
certifique-se de definir a constante de Suavização da curva-S para 
o tempo que sua aplicação necessita para fazer a transição para 
a velocidade pré-selecionada no pior cenário. Quando os modos 
são alterados dinamicamente, a mudança nas malhas de controle 
é imediata. Deve-se tomar cuidado para que os limites de 
velocidade/torque não excedam os requisitos da aplicação.
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Modo duplo de velocidade/torque

O gráfico de temporização abaixo mostra o comportamento da operação em 
modo duplo ao mudar do modo de velocidade para o modo de torque. 

• S-T (Entrada digital = seleção dos modos de torque/velocidade, 
0 = torque, 1 = velocidade conforme mostrado

• TCM0/TCM1 indica que os valores do registro de torque pré-selecionado 
são válidos

• SPD0/1 indica que os registros de velocidade pré-selecionados são válidos

IMPORTANTE Para evitar grandes mudanças de velocidade ao alternar os modos, 
certifique-se de definir a constante de Suavização da curva-S para o 
tempo que sua aplicação necessita para fazer a transição para a 
velocidade pré-selecionada no pior cenário. Quando os modos são 
alterados dinamicamente, a mudança nas malhas de controle é 
imediata. Deve-se tomar cuidado para que os limites de velocidade/
torque não excedam os requisitos da aplicação.
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Modo duplo de torque/posição

O gráfico de temporização abaixo mostra o comportamento da operação em 
modo duplo ao mudar do modo de torque para o modo de posição. 

• CTRG (Entrada digital = CmdTriggered)
• T-P (Entrada digital = seleção dos modos de torque/posição, 0 = torque, 

1 = posição)
• POS0 a POS6 indica que um PR ponderado binário válido está 

selecionado
• TCM0/1 indica que os registros de torque pré-selecionados são válidos

Para obter mais informações, consulte Controle de posição na página 238 e 
Modo de torque na página 255.

Modo de E/S

Quando o modo de operação Kinetix 5100 é configurado como modo de E/S, 
a operação e o status do inversor de frequência vêm de um controlador Logix 
capaz de uma conexão Ethernet/IP Classe 1. Um exemplo desta operação é um 
controlador CompactLogix (por exemplo, um 1769-L18). Este controlador usa a 
aplicação Studio 5000 Logix Designer® para programação com um Add-On 
Profile predefinido do inversor de frequência Kinetix 5100 para trocar dados 
entre o inversor e o controlador.

Quando o Kinetix 5100 está usando o modo de E/S, as mensagens explícitas de 
Classe 3 não podem ser usadas para esse inversor em particular.

IMPORTANTE Quando os modos são alterados dinamicamente, a mudança nas malhas 
de controle é imediata. Deve-se tomar cuidado para que os limites de 
velocidade/torque não excedam os requisitos da aplicação.

IMPORTANTE  Os motores lineares e de indução não são compatíveis com o modo 
de E/S.

IMPORTANTE Embora o inversor de frequência Kinetix 5100 use instruções add-on de 
movimento para programar e um Add-On Profile (AOP) que se parece 
com o movimento integrado nos inversores Ethernet/IP (CIP), o inversor 
Kinetix 5100 não funciona da mesma maneira. O inversor de frequência 
Kinetix 5100 é um dispositivo de E/S padrão em uma rede Ethernet/IP. 
Ele não opera no grupo de movimento e não usa o grupo de movimento 
para sincronização. O inversor de frequência Kinetix 5100 opera como 
um dispositivo de E/S Classe 1 em uma rede Ethernet/IP. Este não é um 
inversor CIP Motion.
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O conjunto de entrada e saída é mostrado para sua conveniência. Embora você 
possa manipular diretamente esses conjuntos, eles dependem da sua lógica 
para operar corretamente, incluindo temporização, condições preexistentes 
do inversor de frequência e assim por diante. É típico usar as instruções add-on 
de operação de movimento predefinidas para realizar operações de 
movimento. Essas instruções contêm intertravamentos e verificação de 
condição para facilitar o esforço de programação. Consulte o Apêndice C 
para ver detalhes das instruções.

Tabela 102 - Dados do conjunto de saída Kinetix 5100 (Instância 104)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0 Modo de operação

1 Iniciar 
movimento

Reinicialização 
da falha

Parar 
movimento

Servo 
desligado Servo ligado

2
3 Método de retorno à posição inicial
4

Referência de velocidade (DINT)
5
6
7
8

Referência de aceleração (DINT)
9
10
11
12

Referência de desaceleração (DINT)
13
14
15
16

Referência de posição (DINT)
17
18
19
20

Velocidade de retorno à posição inicial (DINT)
21
22
23
24 Tipo de movimento não cíclico
25 Tipo de movimento cíclico
26 Modo de percurso

27
Seleção de 

posição 
capturada

Sobreposição 
do comando 
de posição

Cancelamento 
do comando 
de posição

28

Referência de torque (DINT)
29
30
31
32

Tempo da rampa de torque (DINT)
33
34
35
36 Início da indexação
37
38
39
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Tabela 103 - Dados do conjunto de saída Kinetix 5100 (Instância 106)

Instância Byte Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0

106

0 OperatingMode (SINT)

1 Iniciar 
movimento

Reinicialização 
da falha

Parar 
movimento ServoOff ServoOn

2
3 HomingMethod (SINT)
4

SpeedReference (DINT)
5
6
7
8

AccelReference (DINT)
9
10
11
12

DecelReference (DINT)
13
14
15
16

PositionReference (DINT)
17
18
19
20

HomeReturnSpeed (DINT)
21
22
23
24 NonCyclicMoveType (SINT)
25 CyclicMoveType (SINT)
26 TravelMode (SINT)

27
Seleção de 

posição 
capturada

Sobrepo-
sição do 
comando 

de 
posição

Cancela-
mento do 
comando 

de 
posição

28

TorqueReference (DINT)
29
30
31
32

TorqueRampTime (DINT)
33
34
35
36 StartingIndex (SINT)
37
38
39
40 CamMasterReference (SINT) (Futuro)
41 CamExecutionSchedule (SINT) (Futuro)
42 CamExecutionMode (SINT) (Futuro)

43 Modo CamStop 
(Futuro)
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106

44

CamSlaveScaling (DINT) (Futuro)
45
46
47
48

Reservado
49
50
51
52

CamLockPosition (DINT) (Futuro)
53
54
55
56

CamMasterLockPosition (DINT) (Futuro)
57
58
59
60

CamMasterLeadingCounts (DINT) (Futuro)
61
62
63
64

CamMasterUnlockCounts (DINT) (Futuro)
65
66
67
68

CamMasterCyclicLeadingCounts (DINT) (Futuro)
69
70
71
72

Reservado
73
74
75
76

GearRatioSlaveCounts (DINT)
77
78
79
80

GearRatioMasterCounts (DINT)
81
82
83

Tabela 103 - Dados do conjunto de saída Kinetix 5100 (Instância 106) (Continuação)

Instância Byte Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
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Tabela 104 - Descrição dos dados do conjunto de saída do inversor de frequência 
Kinetix 5100 

Nome Tipo 
de dados Descrição Semântica dos valores

Modo de 
operação (saída)

Número 
inteiro 
simples

Este valor enumerado indica o ajuste de 
parâmetro do modo interno do inversor de 
frequência. O inversor de frequência pode 
operar em diferentes submodos enquanto 
estiver no modo de E/S.

• –128 a –1: reservado
• 0: modo não especificado
• 1: modo de posição
• 2: modo de velocidade
• 3: modo de posição inicial
• 4: modo de torque
• 5: modo de engrenagem
• 6: modo de índice
• 7: modo ECAM
• 8 a 127: reservado

Servo ligado

BOOL

Uma transição de 0 para 1 habilita o motor. —

Servo desligado Uma transição de 0 para 1 desabilita o 
motor. —

Parar 
movimento

Uma transição de 0 para 1 para o 
movimento no motor. —

Reinicialização 
da falha

Uma transição de 0 para 1 remove uma 
falha ativa do inversor de frequência. —

Iniciar 
movimento

Uma transição de 0 para 1 significa que o 
comando de movimento é emitido a partir 
do controlador externo.

—

Método de 
retorno à 
posição inicial

Número 
inteiro 
simples

Método de retorno à posição inicial. Consulte a Tabela 112 na página 305.

Referência de 
velocidade

DINT

A velocidade comandada para o motor.

• As unidades são 0,1 RPM
• –80.000 a +80.000
• 1 a 20.000 (modo de retorno à 

posição inicial)
Referência da 
aceleração

A taxa de aceleração comandada para o 
motor. As unidades são 0,1 RPM/s

Referência de 
desaceleração

A taxa de desaceleração comandada para 
o motor. As unidades são 0,1 RPM/s

Referência de 
posição

A posição comandada usada para 
indexação.

Unidades de usuário conforme 
definido pela relação de escala da 
relação E-Gear no software 
KNX5100C.

Velocidade de 
retorno à 
posição inicial

A velocidade de retorno quando o modo de 
retorno à posição inicial é o modo de 
operação.

As unidades de 1 a 5.000 são 0,1 RPM 
(motores rotativos)

Tipo de 
movimento não 
cíclico

Número 
inteiro 
simples

Valor enumerado usado para determinar o 
tipo de movimento não cíclico. 

• –128 a –1: reservado
• 0: absoluto
• 1: relativo
• 2: incremental
• 3: captura de alta velocidade
• 4 a 127: reservado

Tipo de 
movimento 
cíclico

Valor enumerado usado para determinar o 
tipo de movimento cíclico.

• –128 a –1: reservado
• 0: positivo rotativo
• 1: negativo rotativo
• 2: caminho mais curto rotativo
• 3 a 127: reservado

Modo de 
percurso

Valor enumerado usado para determinar as 
restrições de percurso do eixo.

• –128 a +1: reservado
• 2: movimento não cíclico
• 3 a 9: reservado
• 10: movimento cíclico
• 11 a 127: reservado
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Cancelamento 
do comando de 
posição

BOOL

Ao executar um comando de movimento, o 
próximo movimento pode cancelar o 
movimento anterior.

• 0: não cancela o movimento 
anterior

• 1: pode cancelar o movimento 
anterior

Sobreposição do 
comando de 
posição

O final do movimento atual pode ser 
sobreposto pelo próximo movimento.

• 0: não sobrepõe o próximo 
movimento

• 1: sobrepõe o próximo movimento
Seleção de 
posição 
capturada

BOOL
Seleciona entre as entradas digitais de alta 
velocidade usadas para capturar a 
realimentação da posição.

Específico do fornecedor.
0: DI9 está selecionado
1: DI10 está selecionado

Referência do 
torque

DINT

Representa o nível de torque de saída 
quando o modo de operação é o modo de 
torque (3). Este valor é a porcentagem do 
torque nominal do motor.

A enumeração de –4.000 a 4.000 é 
0,1x

Tempo da 
rampa de torque

Representa o tempo para atingir a 
referência de torque. Estas unidades são 
ms.

1 a 65.500

Início da 
indexação

Número 
inteiro 
simples

O primeiro índice (registro de posição) que 
o inversor de frequência deve executar.

• –128 a –1: reservado
• 0: PR 0
• 1 a 99: PR1 a PR99
• 100 a 127: específico do 

fornecedor

Tabela 105 - Dados do conjunto de entrada do Kinetix 5100 (instância 154)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 Diagnóstico 
ativo

Falha na 
conexão

Modo de 
operação 

1 Contagem de sequência de diagnóstico
2

Bytes de enchimento para alinhamento LINT

3
4
5
6
7
8 Incerto Falha

9 Na 
referência Parado

Status da 
posição 
inicial

Comando 
em 

andamento
Pronto Ativo Presença de 

advertência

10 Reservado
11 Modo de operação
12 Índice ativo
13

Reservado
14
15 Tipo de motor
16

Velocidade real (DINT)
17
18
19
20

Código de falha (UINT)
21
22

Código de advertência (UINT)
23

Tabela 104 - Descrição dos dados do conjunto de saída do inversor de frequência 
Kinetix 5100  (Continuação)

Nome Tipo 
de dados Descrição Semântica dos valores
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24

Posição real (DINT)
25
26
27
28

Torque real (DINT)
29
30
31
32

Valor do monitor de parâmetro 1 (DINT)
33
34
35
36

Valor do monitor de parâmetro 2 (DINT)
37
38
39
40

Valor do monitor de parâmetro 3 (DINT)
41
42
43
44

Valor do monitor de parâmetro 4 (DINT)
45
46
47
48

Valor do monitor de parâmetro 5 (DINT)
49
50
51

Tabela 106 - Descrição dos dados do conjunto de entrada do inversor de frequência 
Kinetix 5100 

Nome Tipo de 
dados Descrição Semântica dos valores

Modo de 
operação

BOOL

Indica se o inversor de frequência 
está em modo de operação

• 0: o inversor de frequência está inativo
• 1: o inversor de frequência está em modo 

de operação
Falha na 
conexão Indica se há falha na conexão • 0: não há falha na conexão

• 1: há falha na conexão
Diagnóstico 
ativo Indica se o diagnóstico está ativo • 0: o diagnóstico não está ativo

• 1: o diagnóstico está ativo
Contagem de 
sequência de 
diagnóstico

Número 
inteiro 
simples

A contagem de sequência para o 
diagnóstico —

Falha

BOOL

Indica se o inversor de frequência 
está em estado de falha

• 0: sem falha
• 1: com falha

Incerto Indica se a validade de dados é 
questionável

• 0: os dados são válidos
• 1: a validade dos dados é questionável

Presença de 
advertência

Indica se o inversor de frequência 
está em estado de advertência

• 0: sem advertências
• 1: o inversor de frequência está em 

estado de advertência

Tabela 105 - Dados do conjunto de entrada do Kinetix 5100 (instância 154) (Continuação)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
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Ativo

BOOL

Indica se o motor está habilitado • 0: o motor não está habilitado
• 1: o motor está habilitado

Pronto Indica se o motor está pronto para 
ser habilitado

• 0: o motor não está pronto
• 1: o motor está pronto

Comando em 
andamento

Indica se o inversor de frequência 
recebeu o comando do controlador

Indica que o novo comando foi recebido 
pelo inversor de frequência K5100. Alterna 
entre 0 e 1 após um novo comando ter sido 
recebido pelo inversor de frequência K5100. 
Quando este bit alterna, ele permanece no 
estado de alternância até que um novo 
comando seja recebido.

Status da 
posição inicial

Indica se o inversor de frequência 
concluiu a operação de posição 
inicial

1: o inversor de frequência concluiu a 
operação de posição inicial

Parado Indica se o motor está parado 1: o motor está parado

Na referência
Motor real na referência (posição, 
velocidade, torque) com base no 
modo

1: motor real na referência (posição, 
velocidade, torque) com base no modo

Modo de 
operação 
(entrada)

Número 
inteiro 
simples

Indica o modo de operação do 
inversor

Seu valor pode ser:
• –128 a +1: reservado
• 0: modo não especificado
• 1: modo de posição
• 2: modo de velocidade
• 3: modo de posição inicial
• 4: modo de torque
• 5: modo de engrenagem
• 6: modo de índice
• 7 a 127: reservado

Índice ativo Indica o índice atualmente em 
execução (PR)

Índice atualmente em execução:
• –128 a +1: reservado
• 0: PR 0: retorno à posição inicial
• 1 a 99: PR 1 a PR 99
• 100 a 127: reservado

Tipo de motor Indica qual tipo de motor está 
conectado ao inversor de frequência

• 0: nenhum motor conectado
• 1: motor rotativo conectado
• 2: motor linear conectado

Velocidade real DINT Velocidade real do motor O valor é RPM
Código de falha

UINT
Código de falha

Consulte Visualizar status e falhas na 
página 455Código de 

advertência Código de advertência

Posição real

DINT

Posição real do motor PUU (contagens ou unidades do usuário)
Torque real Torque real do motor % de torque do motor nominal

Valor do 
monitor de 
parâmetro 1

Seleção do monitor de parâmetro 1
0 — nenhum parâmetro selecionado
0x0001 a 0xFFFF — valor retornado 
mapeado de KNX5100C Lista de funções > 
Editor de parâmetros > StatusMonitor ID060

Valor do 
monitor de 
parâmetro 2

Seleção do monitor de parâmetro 2
0 — nenhum parâmetro selecionado
0x0001 a 0xFFFF — valor retornado 
mapeado de KNX5100C Lista de funções > 
Editor de parâmetros > StatusMonitor ID061

Valor do 
monitor de 
parâmetro 3

Seleção do monitor de parâmetro 3
0 — nenhum parâmetro selecionado
0x0001 a 0xFFFF — valor retornado 
mapeado de KNX5100C Lista de funções > 
Editor de parâmetros > StatusMonitor ID062

Valor do 
monitor de 
parâmetro 4

Seleção do monitor de parâmetro 4
0 — nenhum parâmetro selecionado
0x0001 a 0xFFFF — valor retornado 
mapeado de KNX5100C Lista de funções > 
Editor de parâmetros > StatusMonitor ID063

Valor do 
monitor de 
parâmetro 5

Seleção do monitor de parâmetro 5
0 — nenhum parâmetro selecionado
0x0001 a 0xFFFF — valor retornado 
mapeado de KNX5100C Lista de funções > 
Editor de parâmetros > StatusMonitor ID064

Tabela 106 - Descrição dos dados do conjunto de entrada do inversor de frequência 
Kinetix 5100  (Continuação)

Nome Tipo de 
dados Descrição Semântica dos valores
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Modo de E/S — Posição

Quando o modo de E/S é usado e o submodo interno do inversor de frequência é 
o modo de posição (1), o comando do inversor é uma operação de índice ou 
velocidade constante. Tipicamente, a instrução add-on de movimento é usada 
para executar a operação de índice (raC_xxx_K5100_MAM) ou Jog 
(raC_xxx_K5100_MAJ). A estrutura de controle do modo de posição é a seguinte.

Consulte o Apêndice C, Use as instruções add-on na página 495, para obter 
mais informações.

Modo de E/S — Início

Quando o modo de E/S é usado e o submodo interno do inversor de frequência 
é o modo de posição inicial (3), o comando do inversor de frequência é uma 
operação de posição inicial. Tipicamente, a instrução add-on de movimento é 
usada para executar a operação de posição inicial (raC_xxx_K5100_MAH).

A estrutura de controle do modo de posição inicial é a seguinte.

Consulte o Apêndice C, Use as instruções add-on na página 495, para obter 
mais informações.

Consulte Posição inicial na página 301 para obter mais informações.

GNUM0, GNUM1

GearRatioFollowerCounts N1 - ID151 (P1.044)
GearRatioFollowerCounts N2 - ID236 (P2.060)
GearRatioFollowerCounts N3 - ID237 (P2.061)
GearRatioFollowerCounts N4 - ID238 (P2.062)

GearRatioMasterCounts - ID152 (P1.045)

O.PositionReference

Position
Command
Generator

1.  ID117 (P1.001)
2.  O. Operation
      Mode Setting

Other
Position

Commands

Numerators

Denominator

Filters
ID124 (P1.008)

ID134…ID138 (P1.024…P1.028)
ID143 (P1.036)
ID170 (P1.068)

O.SpeedReference

O.Acceleration

O.Deceleration

O.Selection

O.CyclicMoveType

O.MoveMethod

O.CaptureSource

O.Overlap

O.Interrupt NOTE: ‘O.xxx’ are the output parameters of the I/O assembly.

Gráfico a ser recriado no 
Adobe Illustrator e a incluir os 
números de identificação.

GNUM0, GNUM1

GearRatioFollowerCounts N1 - ID151 (P1.044)
GearRatioFollowerCounts N2 - ID236 (P2.060)
GearRatioFollowerCounts N3 - ID237 (P2.061)
GearRatioFollowerCounts N4 - ID238 (P2.062)

GearRatioMasterCounts - ID152 (P1.045)

O.HomingMethod

Position
Command
Generator

1.  ID117 (P1.001)
2.  O. Operation
      Mode Setting

Other
Position

Commands

Numerators

Denominator

Filters
ID124 (P1.008)

ID134…ID138 (P1.024…P1.028)
ID143 (P1.036)
ID170 (P1.068)

O.PositionReference

O.SpeedReference

O.HomeReturnSpeed

O.Acceleration

O.Deceleration

NOTE: ‘O.xxx’ are the output parameters of the I/O assembly.
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Modo de E/S — Engrenagem

Quando o modo de E/S é usado e o submodo interno do inversor de frequência 
é o modo de engrenagem (5), o comando do inversor de frequência é uma 
operação de pulso-pulso fixa (Equipamento). Este modo usa um pulso-pulso 
seguido entre este inversor de frequência (escravo) e um mestre que fornece 
pulsos através dos terminais PT ou da entrada de realimentação AUX. 
Tipicamente, há configuração adicional no software KNX5100C e a instrução 
add-on de movimento é usada para executar a operação de engrenagem 
(raC_xxx_K5100_MAG).

A estrutura de controle do modo de engrenagem é a seguinte.

Command Source
ID397…ID524

(P6.000…P7.027)

Notch Filter
ID135…ID136

(P1.025…P1.026)

Command Selection
ID117 (P1.001)

1. P1.001
2. P1.064

1. P1.001
2. I/O mode par

1. P1.001
2. I/O mode par

1. P1.001
2. I/O mode par

Moving Filter
ID170 (P1.068)

Accel/Decel Time
ID312…ID327

(P5.020…P5.035)

Low-pass Filter
ID124 (P1.008)

Notch Filter
ID137…ID138

(P1.027…P1.028)

Pulse Type
Selection

ID116 (P1.000) Counter

Position Command Processing Unit

High
Speed

Pulse Signal

Inhibit(1)

Inhibit(1)

I/O Controller
POS0…POS6

CRTG

Low
Speed

Delay Time
ID332…ID347

(P5.040…P5.055)

CyclicMove Type
(for example, YX

of ID399 [P6.002])

Acceleration
Reference

Starting Index
I/O Mode - Index

Position Reference
I/O Mode - Position

Deceleration
Reference

Acceleration
ReferencePosition Reference

I/O Mode - Home

I/O Mode - Gear

Home 
Return
Speed

Speed
Reference

Homing
Method

Deceleration
Reference

Target Speed
ID352…ID367

(P5.060…P5.075)

GNUM0, GNUM1

GearRatioFollowerCounts N1 - ID151 (P1.044)
GearRatioFollowerCounts N2 - ID236 (P2.060)
GearRatioFollowerCounts N3 - ID237 (P2.061)
GearRatioFollowerCounts N4 - ID238 (P2.062)

GearRatioMasterCounts - ID152 (P1.045)

Numerators

Denominator

S-curve Filter
ID143 (P1.036)

Analog Input
Scaling

ID169 (P1.066)

Analog
Command Filter

ID168 (P1.065)

PTO

AUX

(1) Para obter mais informações, consulte Inibidor de entrada de comando de pulso (INHP) na página 242.
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Modo de E/S — Índice

Quando o modo de E/S é usado e o submodo interno do inversor de frequência 
é o modo de índice (6), o inversor usa um PR (registro de posição) que você 
especifica e está armazenado no inversor de frequência para execução. 
Tipicamente, a instrução add-on de movimento é usada para executar a 
seleção de PR ou de índice (raC_xxx_K5100_MAI). Para obter mais informações 
sobre o modo PR, consulte o Capítulo 11, Controle de movimento no modo PR.

A estrutura de controle do modo de índice é a seguinte.

Modo de E/S — Velocidade

Quando o modo de E/S é usado e o submodo interno do inversor de frequência 
é o modo de velocidade (2), o inversor executa um perfil de velocidade 
constante. Tipicamente, a instrução add-on de movimento é usada para 
executar o perfil de velocidade constante (raC_xxx_K5100_MAJ).

A estrutura de controle do modo de velocidade é a seguinte.

Modo de E/S — Torque

Quando o modo de E/S é usado e o submodo interno do inversor de frequência 
é o modo de torque (4), o inversor produz um torque constante. Tipicamente, 
a instrução add-on de movimento é usada para executar a saída de torque 
constante (raC_xxx_K5100_MAT).

A estrutura de controle do modo de torque é a seguinte.

GNUM0, GNUM1

GearRatioFollowerCounts N1 - ID151 (P1.044)
GearRatioFollowerCounts N2 - ID236 (P2.060)
GearRatioFollowerCounts N3 - ID237 (P2.061)
GearRatioFollowerCounts N4 - ID238 (P2.062)

GearRatioMasterCounts - ID152 (P1.045)

Target Speed
ID352…ID367

(P5.060…P5.075)

1.  ID117 (P1.001)
2.  O. Operation
      Mode Setting

Other
Position

Commands

Numerators

Denominator

Filters
ID124 (P1.008)
ID134…ID138 

(P1.024…P1.028)
ID143 (P1.036)
ID170 (P1.068)

Delay Time
ID332…ID347

(P5.040…P5.055)

Accel/Decel Time
ID312…ID327

(P5.020…P5.035)

Command Source
ID397…ID596

(P6.000…P7.099)
O.StartingIndex

NOTE: ‘O.xxx’ is the output parameter of the I/O assembly.

Low-pass Filter
ID122 (P1.006)

1.  ID117 (P1.001)
2.  O. Operation
      Mode Setting

Other
Speed Commands

S-curve Filter
ID143 (P1.036)

Speed
Command 
Generator

O.SpeedReference

O.Acceleration

O.Deceleration

NOTE: ‘O.xxx’ are the output parameters of the I/O assembly.

Low-pass Filter
ID122 (P1.006)

1.  ID117 (P1.001)
2.  O. Operation
      Mode Setting

Other
Torque Commands

Torque
Command 
Generator

O.TorqueReference

O.TorqueSlope

NOTE: ‘O.xxx’ are the output parameters of the I/O assembly.
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Monitoração e saídas 
analógicas

Existem duas saídas analógicas disponíveis nos pinos 15 (AOUT2), 16 (AOUT1) e 
19 (AGND) do conector de E/S. Essas saídas podem ser dimensionadas com 
base na tensão de saída e no valor usado. Você pode usar as saídas analógicas 
MON1 e MON2 ao mesmo tempo.

Siga estas etapas para configurar a saída analógica.
1. No software KNX5100C, escolha Lista de funções > Inversor de 

frequência > Ajustes de parâmetro > E/S analógica > Monitor de saída.
2. Escolha a tensão de saída usada para a saída analógica.
3. Escolha a polaridade da saída analógica.
4. No menu, atribua um parâmetro do inversor de frequência à saída 

analógica.

Se necessário, você pode dimensionar o parâmetro do inversor de 
frequência para fornecer melhor granularidade de saída.

5. Use a calculadora Mon para dimensionar o parâmetro do inversor com o 
fator de escala de saída analógica. 

Ao inserir o mapeamento de requisitos para XX Volts, clique em Calcular 
para registrar o fator de escala em ID120 (P1.004).

Você deve desabilitar o inversor de frequência e fazer o download de 
todas as alterações para o inversor.

Por exemplo:
Ao usar as etapas acima, este exemplo mostra a seleção de RPM do motor com 
a Saída Analógica1 (MON1) para especificar uma velocidade do motor de 
1.000 rpm para corresponder a uma saída analógica de 8 V para um motor com 
uma velocidade máxima de 5.000 rpm, use a seguinte equação:

Tabela 107 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID103 (P0.003) AOMonitorSelection
ID119 (P1.003) EncoderOutputPolarity
ID120 (P1.004) AnalogOutput1Scale
ID121 (P1.005) AnalogOutput2Scale
ID290 (P4.020) AnalogOuput1Offset
ID291 (P4.021) AnalogOuput2Offset

ID120 (1.004) = x 100% x 100% = 20%
Required speed

Max speed =
1000 rpm
5.000 rpm
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Para adquirir a saída de tensão correspondente para a velocidade atual do 
motor, use as seguintes equações:

Desvio de tensão

Se ocorrer um desvio de tensão analógica, o nível de tensão definido como zero 
volts é diferente do ponto de zero volts medido. Para compensar esses offsets, 
AnalogOutput1Offset DOF1 ID290 (P4.020) e AnalogOutput2Offset DOF2 
ID291 (P4.021) podem ser usados para calibrar a saída de tensão de offsets.

Tabela 108 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID290 (P4.020) AnalogOuput1Offset
ID291 (P4.021) AnalogOuput2Offset

P1.004
100

MON1 = 8V x x 100% = 2.4V
Current speed

Max speed x = 20
100

8V x x 100%
300 rpm

5.000 rpm x 

P1.004
100

MON1 =

For a motor current speed of 300 rpm:

For a motor current speed of 900 rpm:

8V x x 100% = 7.2V
Current speed

Max speed x = 20
100

8V x x 100%
900 rpm

5.000 rpm x 
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Observações:
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Capítulo 11

Controle de movimento no modo PR

Este capítulo fornece informações sobre como usar o modo de operação PR 
(registro de posição). Nesse modo, os comandos são executados com base nos 
registros internos (chamadas PRs) do servo-drive. Vários comandos estão 
disponíveis, incluindo retorno à posição inicial, velocidade, posição, salto, 
gravação, posição de índice e operação aritmética. Este capítulo contém uma 
descrição detalhada de cada comando.

Tópico Página
Operação detalhada no modo PR 290
Posição inicial 301
Controle de velocidade constante 328
Comando de controle de posição 330
Comando Jump 333
Comando Write 335
Comando de posição do índice 337
Comandos de operação aritmética 343
Usar o editor de modo PR no software KNX5100C 346
Exibição do procedimento PR no software KNX5100C 352
Métodos de disparo para comandos PR 358
Processo de execução de PR 362

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos de 
falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, 
para códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do 
servo-drive Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. 
Faça o download das planilhas eletrônicas agora para ter 
acesso off-line.
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Operação detalhada no 
modo PR

No modo PR, os registros internos (PR) do inversor de frequência Kinetix 5100 
geram comandos. O inversor de frequência fornece 100 PRs (registros de 
posição) que permitem que comandos diferentes sejam executados pelo 
inversor de frequência. A figura abaixo mostra a localização das funções das 
teclas do modo PR no software KNX5100C.

Figura 99 - Operação no modo PR

Editor de Parâmetros

Os valores de início e PR (configurações e dados) podem ser acessados usando 
os parâmetros ID397 a ID596 (P6.000 a P7.099). Eles são agrupados em pares, 
conforme mostrado na Figura 100.

1. Abra Parameter Editor; Function List>Settings>Parameter Editor.
2. Escolha a guia Motion.

Esta guia mostra os locais para as configurações individuais de PR.
3. Altere os parâmetros usando mensagens explícitas de leitura/gravação 

Ethernet/IP com um controlador externo.

Item Descrição
1 Modo de operação — definido para o modo PR (Modo de posição — Entrada de registro).
2 Editor de modo PR — escolha Function List>Settings>Motion Control>PR Mode Editor.
3 Menu PR Mode Setting — a PR individual (registros) — PR#01 a PR#99 são exibidas.
4 PR#01 — a caixa de diálogo PR# mostra as configurações para o tipo de PR que foi escolhido.

PR#00 é usado como configuração de retorno à posição inicial, portanto, não pode ser usado para 
nenhuma outra finalidade.

5 Parameter Editor — escolha Function List>Settings>Parameter Editor para visualizar ou como um 
método alternativo para definir os dados de movimento.

6 Em Parameter Editor, escolha a guia Motion. Aqui são mostrados PR Settings e PR Data. Agora, um 
controlador externo pode usar mensagens explícitas para ler/gravar esses dados.
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Figura 100 - Ajuste de parâmetro para cada comando de PR

Definições do modo PR

Quando um PR individual é selecionado (Figura 99, etapa ) e a caixa de diálogo 
aparece (Figura 99, etapa ) no software KNX5100C. A seleção TYPE escolhe 
quais valores OPTION são visíveis.

Tabela 109 - Definições do modo PR — Parte 1

Tipo Descrição
[0] NA —
[1] Controle de velocidade constante Consulte Controle de velocidade constante na página 328
[2] Comando ponto a ponto Consulte Comando de controle de posição na página 330
[3] Comando ponto a ponto 
(Prossiga para o próximo comando quando concluir) —

[7] Saltar para o comando especificado Consulte Comando Jump na página 333
[8] Gravar nos parâmetros ou vetor de dados Consulte Comando Write na página 335
[0xA] Controle de posição do índice Consulte Comando de posição do índice na página 337
[0xB] Declaração Consulte Comandos de operação aritmética na página 343

 

PR#0

PR#1

PR#2

ID397 (P6.000)

ID399 (P6.002)

ID401 (P6.004)

ID398 (P6.001)

ID400 (P6.003)

ID402 (P6.005)

PR#50

PR#99

ID497 (P7.000) ID498 (P7.001)

ID595 (P7.098) ID596 (P7.099)

Comando de PR Configuração de comando Dados de comando
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Algumas das opções mostradas são visíveis somente quando TYPE é 
selecionado.

Configuração do comando de PR

Se você precisar ler/gravar os valores de ajuste de parâmetro do comando de 
PR (incluindo indexação), a decodificação desses valores hexadecimais é 
mostrada abaixo.

É possível usar um controlador externo com capacidade de mensagens de 
Classe 3 Ethernet/IP para realizar leituras/gravações explícitas para alterar as 
configurações de índice, o que envolve alterações na configuração de 
controle. Este parâmetro ID399 (P6.002) para PR1 contém uma palavra alta e 
baixa que pode ser alterada de hexadecimal para decimal. Esta seção mostra 
como “decodificar” as configurações para que você possa alterar qualquer 
valor de indexação.

Tabela 110 - Definições do modo PR — Parte 2

OPÇÕES SEMÂNTICA DESCRIÇÃO
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le 
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e 
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do
s

Co
nt

ro
le 
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 po

siç
ão

 do
 

índ
ice

De
cla

ra
çã

o

Interromper PR anterior
Consulte Comando 
interrompe execução 
na página 367

0=NÃO, 1=SIM
Quando esta PR for executada, 
ela interromperá (parará) 
qualquer PR atualmente em 
execução

X X X X X X X

Sobrepor próxima PR 
Consulte Execução do 
comando de 
sobreposição na 
página 373

0=NÃO, 1=SIM Irá sobrepor a próxima PR com 
a PR atualmente em execução X X X

AUTO 0=NÃO, 1=SIM
Carregar automaticamente o 
próximo comando de PR 
quando o comando de PR atual 
for concluído

X X X

UNIT 0=0,1 RPM, 1=PPS (PUU/s) X
Fator de velocidade 0=0,1 RPM, 1=0,01 RPM X

CMD: tipos de comando 
de posição

00: Posição absoluta
01: Posição relativa REL
02: INC Posição incremental
03: Captura de posição de alta 
velocidade CAP

X

Direção 0=avanço, 1=reverso, 2=direção mais curta X

ROM 0=NÃO, 1=SIM Gravar no EERPOM ao carregar 
um parâmetro X
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Configurações:

Formato deste parâmetro: (palavra alta h) DCBA: (palavra baixa L) UZYX

Os valores de palavra alto/baixo correspondem às seguintes seleções 
individuais mostradas usando a seleção de índice real no software KNX5100C. 
Observe que o inversor de frequência usa seleções de menu para diferentes 
dinâmicas de índice como velocidade, aceleração e desaceleração. Figura 101 
mostra um comando ponto a ponto (indexação) e como esses valores 
decodificados se relacionam ao software KNX5100C.

Mostramos como decodificar a configuração de controle para que possamos 
modificar o ID399 (P6.002) usando uma gravação explícita. Essa abordagem 
para leitura/gravação de valores de índice funciona bem para uma abordagem 
de índice simples. Isso também implica que você usa toda a velocidade/
aceleração/desaceleração/atraso possíveis que estão pré-carregados no 
inversor de frequência e, em seguida, a configuração de controle seleciona sua 
dinâmica usando o valor do menu.

Figura 101 - Configuração de índice ponto a ponto no software KNX5100C

A SPD, Índice de velocidade alvo X TYPE, tipo de comando
B DLY, índice de tempo de atraso Y OPT, opcional
C AUTO Z ACC, índice de tempo de aceleração
D Reservado U DEC, Índice de tempo de desaceleração

High word Low word 

CD B A  YZU X  
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As definições das palavras são as seguintes:
• YX: opção; tipo de comando — as linhas X, Y se alinham para mostrar 

quais opções estão disponíveis para o tipo de comando

- O DIR define a direção de rotação (Bit3, Bit2).

00: Avanço
01: Para trás
10: distância mais curta
11: Reservado

- A ROM permite que o inversor de frequência grave parâmetros na 
RAM e EEPROM ao mesmo tempo. Esta função só pode gravar 
parâmetros.

- INS: executar este comando de PR interrompe o comando de PR 
anterior.

- OVLP: permitir sobreposição do próximo comando de PR. 
A sobreposição não é permitida no modo de velocidade. Ao sobrepor 
o modo de posição, o DLY não tem função.

- AUTO: quando o comando PR atual estiver concluído, carregar 
automaticamente o próximo comando.

- CMD é a seleção de comando de posição (Bit3, Bit2).

00: ABS, posição absoluta, CMD = DATA
01: REL, Posição relativa, CMD = Posição atual + DATA
10: INC, posição incremental, CMD = CMD anterior + DATA
11: CAP, Captura de posição de alta velocidade, CMD = Posição 
capturada + DATA

- UNIT é a seleção da unidade de velocidade: 0 significa 0,1 rpm e 
1 significa pulso por segundo (PPS).

Y: OPT, opção
X: TIPO, tipo de comando

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
- UNIT AUTO INS 1: Controle de velocidade constante

CMD OVLP INS
2: Comando ponto a ponto
3: Comando ponto a ponto (prossiga para o próximo comando quando concluir) 

- - - INS 7: Saltar para o comando de PR especificado
- ROM AUTO INS 8: Gravar no parâmetro ou vetor de dados
DIR OVLP INS A: Controle de posição do índice
- - - - B: Declaração/operação aritmética
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• UZ: DEC, tempo de desaceleração; ACC, tempo de aceleração

Aceleração/desaceleração são usadas no mesmo menu como segue:

U: DEC, Tempo de 
desaceleração

Z: ACC, Tempo de 
aceleração Parâmetro correspondente Valor padrão (ms)

0 0 ID312 (P5.020) 200
1 1 ID313 (P5.021) 300
2 2 ID314 (P5.022) 500
3 3 ID315 (P5.023) 600
4 4 ID316 (P5.024) 800
5 5 ID317 (P5.025) 900
6 6 ID318 (P5.026) 1.000
7 7 ID319 (P5.027) 1.200
8 8 ID320 (P5.028) 1.500
9 9 ID321 (P5.029) 2.000
10 10 ID322 (P5.030) 2.500
11 11 ID323 (P5.031) 3.000
12 12 ID324 (P5.032) 5.000
13 13 ID325 (P5.033) 8.000
14 14 ID326 (P5,034) 50
15 15 ID327 (P5.035) 30
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• A: SPD, índice de velocidade alvo

• B: DLY, índice de tempo de atraso

• C: AUTO: quando o comando de PR atual estiver concluído, carregar 
automaticamente o próximo comando. Esta função é habilitada somente 
quando X = Um controle de posição de indexação.

Descrição de cada bit:

A Parâmetro correspondente Valor padrão (ms)
0 ID352 (P5.060) 20
1 ID353 (P5.061) 50
2 ID354 (P5.062) 100
3 ID355 (P5.063) 200
4 ID356 (P5.064) 300
5 ID357 (P5.065) 500
6 ID358 (P5.066) 600
7 ID359 (P5.067) 800
8 ID360 (P5.068) 1.000
9 ID361 (P5.069) 1.300
10 ID362 (P5.070) 1.500
11 ID363 (P5.071) 1.800
12 ID364 (P5.072) 2.000
13 ID365 (P5.073) 2.300
14 ID366 (P5,074) 2.500
15 ID367 (P5,075) 3.000

B Parâmetro correspondente Valor padrão (ms)
0 ID332 (P5.040) 0
1 ID333 (P5.041) 100
2 ID334 (P5,042) 200
3 ID335 (P5.043) 400
4 ID336 (P5.044) 500
5 ID337 (P5.045) 800
6 ID338 (P5.046) 1.000
7 ID339 (P5.047) 1.500
8 ID340 (P5.048) 2.000
9 ID341 (P5.049) 2.500
10 ID342 (P5.050) 3.000
11 ID343 (P5.051) 3.500
12 ID344 (P5.052) 4.000
13 ID345 (P5.053) 4.500
14 ID346 (P5.054) 5.000
15 ID347 (P5.055) 5.500

Bit 2 AUTO
0: desabilitar a função automática
1: uma vez que o comando de PR atual estiver concluído, carregue 
automaticamente o próximo comando

Bit 0, Bit 1 Reservado -
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Se escolhermos nossos valores da Figura 101 na página 293:

Isto torna-se: 0 0 4 8 E E 4 3 que é 4.779.587 decimal, esse valor é o que 
gravamos para ID399 (P6.002). Este valor é PRCmdxSetting.

Configuração de dados de comando de PR

Os parâmetros de dados PRCmdXdefinem a posição de destino do comando de 
PR relacionado ou o comando de PR de destino para o comando jump.

Parâmetros PR compartilhados

A dinâmica e os atrasos do inversor de frequência são compartilhados por 
programas de PR. A velocidade, aceleração, desaceleração e atrasos que são 
escolhidos pelos menus usam um valor comum que é feito no menu PR Mode 
Editor>Speed and Time Setting.

Figura 102 - Ajuste de parâmetro de velocidade e tempo

Por exemplo, se vários comandos de PR aplicarem o ajuste de parâmetro 
da velocidade alvo de PresetVelocity0 ID352 (P5.060), e o valor de rpm 
pré--selecionado for alterado, a velocidade alvo do comando de PR também será 
alterada. Os tempos de aceleração/desaceleração usados para um comando de 
posição são calculados com base no alcance de 3.000 rpm. Portanto, alterar 

Tabela 111 - Valores de palavra alta/baixa

Palavra alta Valor Palavra baixa Valor

A 8 (1.000 RPM) X 3 (Comando ponto a ponto — Prossiga para a 
próxima PR)

B 4 (atraso de 500 ms) Y 0 1 0 0 (REL, OVLP, INS) — isto é, 4 em decimal

C 0 (Não carregar o próximo 
comando) Z E (aceleração de 50) — é 14 em decimal

D 0 U E (desaceleração de 50) — é 14 em decimal
HEX 0 0 4 8  HEX E E 4 3 

ATENÇÃO: Podem ocorrer danos à máquina. A alteração de uma 
configuração usada por comandos múltiplos de PR afetará todos os 
comandos de PR usando essa configuração. 
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essa velocidade pré-selecionada também afeta os tempos de aceleração e 
desaceleração para qualquer perfil que use a mesma velocidade 
pré-selecionada.

Figura 103 - Dados de parâmetros compartilhados dos comandos PR

Consulte Configurações de velocidade e tempo na página 347 para obter 
informações sobre como configurar os ajustes de parâmetro de velocidade e 
tempo para esses parâmetros compartilhados. 

Monitoração de variáveis no modo PR

O inversor de frequência Kinetix 5100 fornece diferentes opções para 
monitorar a operação de indexação do inversor de frequência no modo PR. 
O status de monitoração, a função de escopo ou a função mais precisa são as 
entradas/saídas digitais. Você pode usar essas opções para criar informações 
de temporização que possam ajudar a entender como a indexação do inversor 
de frequência está operando.

O modo PR fornece as quatro variáveis de monitoração a seguir para o 
comando servo e a realimentação. 

• Posição de comando (PUU): a posição de destino do comando de 
controle de movimento gerado por ciclo de varredura durante a operação 
do servo (atualizada a cada 1 ms), simplificada como Cmd_O (Operação 
de comando).

• Registro de extremidade de comando de PR: a posição de destino do 
comando de PR, simplificada como Cmd_E (Término de comando). 
Quando um comando é acionado, o servo-drive calcula a posição de 
destino e atualiza o registro final do comando de PR. 

EXEMPLO Se o tempo de aceleração for definido como 50 ms, isso significa 
que quando a velocidade alvo do comando de controle de 
movimento for de 3.000 rpm, a duração necessária será de 50 ms. 
Se a velocidade alvo do comando de controle de movimento for 
1.500 rpm, então o tempo de aceleração é 25 ms.

 

  

PR Command Setting ACC:1 DEC:4 DLY:2 SPD:5

Acceleration / Deceleration Time
(ACC/DEC)

0 ID312 (P5.020) 200

1 ID313 (P5.021) 300

2 ID314 (P5.022) 500

3 ID315 (P5.023) 600

4 ID316 (P5.024) 800

5 ID317 (P5.025) 900

6 ID318 (P5.026) 1000

… …

14 ID326 (P5.034) 50

15 ID327(P5.035) 30

0 ID332 (P5.040) 0

1 ID333 (P5.041) 100

2 ID334 (P5.042) 200

3 ID335 (P5.043) 400

4 ID336 (P5.044) 500

5 ID337 (P5.045) 800

6 ID338 (P5.046) 1000

… …

14 ID346 (P5.054) 5000

15 ID347(P5.055) 5500

Delay Time (DLY) Target Speed (SPD)

0 ID352 (P5.060) 20.0

1 ID353 (P5.061) 50.0

2 ID354 (P5.062) 100.0

3 ID355 (P5.063) 200.0

4 ID356 (P5.064) 300.0

5 ID357 (P5.065) 500.0

6 ID358 (P5.066) 600.0

… …

14 ID366 (P5.074) 2500.0

15 ID367(P5.075) 3000.0
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• Posição de realimentação (PUU): a posição de realimentação 
(coordenadas) para o motor, simplificada como Fb_PUU (PUU de 
realimentação). 

• Erro de posição (PUU): o desvio entre a posição de comando (PUU) e a 
posição de realimentação (PUU), simplificado como Err_PUU (Error 
PUU). 

Como essas quatro variáveis de monitoração funcionam é mostrado na 
Figura 104. Depois de definir um comando de Posição, o inversor de 
frequência definirá a posição de Cmd_E assim que os dados de posição de 
destino forem adquiridos. O motor move-se para a posição de destino com 
base na configuração do comando de PR. Cmd_O calcula os dados de posição 
de comando em cada ciclo fixo (1 ms) e os envia ao servo-drive, onde é tratado 
como um comando dinâmico. Fb_PUU é a posição de realimentação do motor, 
e Err_PUU é o desvio de Cmd_O menos Fb_PUU.

Figura 104 - Diagrama de temporização das variáveis de monitoração do modo PR

O comportamento de comando detalhado de cada estágio está ilustrado na 
Figura 105. Cmd_E é o ponto de extremidade especificado pelo comando; este 
valor é determinado uma vez que o comando de PR é acionado. Fb_PUU é a 
posição de realimentação, que é a posição real do motor. Por exemplo, Cmd_O 
é o alvo desta seção de comando, e Err_PUU é o desvio entre a posição de 
destino e a posição de realimentação.
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Figura 105 - Status das variáveis de monitoração ao executar um comando no modo PR

Use os sinais de entrada digital (DI) e saída digital (DO) para monitorar os 
comandos de PR conforme mostrado na Figura 106. Quando o comando de 
controle de movimento é acionado por DI.CTRG [0x08], o servo-drive opera 
com base no comando do registro interno. Uma vez que a execução estiver 
concluída, DO.Cmd_OK [0x15] é ligado. E, quando o motor está dentro de sua 
janela de posição de destino, que é definida por ID159 (P1.054) 
InPositionWindow, o DO.TPOS [0x05] está ligado. Uma vez que o comando de 
posição PR é concluído e o motor atinge a posição de destino, ambos os sinais 
DO estão ativados e o servo-drive produz o sinal MC_OK [0x17] para indicar 
que este comando de PR está concluído. 

Figura 106 - Operação dos sinais DI e DO no modo PR

Cmd_O
Err_PUU

Command

Fb_PUU

Position (PUU)

Time

Cmd_E
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Figura 107 - Operação de sinais DI e DO no modo PR (incluindo tempo de atraso)

Consulte Descrição da monitoração da variável do sistema na página 444 para 
obter mais informações.

Posição inicial O inversor de frequência Kinetix 5100 fornece sequências de retorno à posição 
inicial flexíveis. O inversor de frequência fornece 11 métodos de retorno à 
posição inicial no modo PR. Esses métodos incluem o uso de um sensor de 
posição inicial, chave fim de curso de percurso, pulso do marcador do motor 
ou ponto de colisão (limite de torque) e vêm com subseleções, como se referir 
ao pulso do marcador e ao sinal de limite de percurso como o disparo. 
O método de retorno à posição inicial é especificado por HomingMode ID297 
(P5.004) e a definição de retorno à posição inicial é determinada por 
HomingSetting ID397 (P6.000). A configuração de retorno à posição inicial é 
feita usando o software KNX5100C. As configurações de retorno à posição 
inicial são acessadas usando o editor de modo PR.

Além dos itens físicos usados com um método de retorno à posição inicial, uma 
entrada digital atribuída (DI.Enable Homing) é usada para realizar o retorno à 
posição inicial. Uma alternativa à atribuição desta entrada digital é executar a 
PR00. Esta PR é dedicada à execução da operação de retorno à posição inicial.
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Configuração do modo de retorno à posição inicial ID297 (P5.004) — 
Modo PR

Esta configuração é usada com o modo PR ou monitorando o Editor de 
parâmetros.

Configurações:

Definição de cada valor de configuração:

X: Método de retorno à posição inicial Configuração de 
pulso Y: Z

Z: Configuração 
de limite U: Reservado

0: retorno à posição inicial na direção de avanço e 
definir PL como origem de retorno à posição inicial

0: retornar ao pulso Z 
1: avançar para o pulso Z
2: não procurar por 
pulso Z

—

—

1: retorno à posição inicial na direção inversa e 
definir NL como origem de retorno à posição 
inicial 
2: retorno à posição inicial na direção de avanço, 
ORG: OFF→ON como origem de retorno à posição 
inicial

Quando encontrar 
limite:
0: mostrar erro
1: direção inversa

3: retorno à posição inicial na direção inversa, 
ORG: DESLIGADO→LIGADO como origem de retorno 
à posição inicial

4: procurar pulso Z na direção direta e defini-lo 
como origem de retorno à posição inicial

—
5: procurar pulso Z na direção inversa e defini-lo 
como origem de retorno à posição inicial

6: retorno à posição inicial na direção de avanço, 
ORG: ON→OFF como origem de retorno à posição 
inicial

0: retornar ao pulso Z 
1: avançar para o pulso Z
2: não procurar por 
pulso Z

7: retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: 
LIGADO→DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial

8: definir posição atual como origem —

—9: procurar o ponto de colisão na direção de 
avanço e defini-lo como origem 0: retornar ao pulso Z 

2: não procurar por 
pulso ZA: procurar o ponto de colisão na direção inversa e 

defini-lo como origem

IMPORTANTE Os valores do método de retorno à posição inicial mostrados são para o 
modo de operação de PR. As operações de retorno à posição inicial são 
as mesmas que no modo E/S, no entanto, os valores do método de 
retorno à posição inicial são diferentes. Consulte raC_xxx_K5100_MAH 
na página 526.

 

YZU X
302 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 11          Controle de movimento no modo PR
Configuração do ajuste de parâmetro de retorno à posição inicial 
ID397 (P6.000) — Modo PR

Configurações:

• A: DEC2: Escolha o tempo de desaceleração (0 a F) selecionado no menu 
no software KNX5100C. 
Function List>PR Mode Editor>Speed and Time Setting>Accel/Decel 
Time. 
Este tempo corresponde a AC00 ID312 (P5.020) a AC15 ID327 (P5.035). 
Essa desaceleração é a segunda velocidade de retorno à posição inicial 
que é compartilhada com a configuração de desaceleração de parada do 
motor, que faz parte do tempo de desaceleração para a proteção 
automática ID296 (P5.003).

• B: DLY: Escolha o tempo de atraso (0 a F) selecionado no menu no 
software KNX5100C. 
Function List>PR Mode Editor>Speed and TIme Setting>Delay Time. 
Este tempo corresponde a DLY00 ID312 (P5.020) a DLY15 ID327 (P5.035). 
Esse atraso é usado para atrasar o início da sequência de retorno à 
posição inicial.

• D: BOOT: (0 = Disable, 1 = Enable). Quando habilitado, este ajuste de 
parâmetro executa a sequência de retorno à posição inicial após o 
inversor de frequência ser ligado e habilitado (BOOT+ ServoON).

• YX: CMD: tipo de comando

0x0: Parar: para o movimento uma vez que o retorno à posição inicial 
esteja concluído.

0x1 a 0x63: uma vez que a sequência de retorno à posição inicial estiver 
concluída, execute o comando de PR especificado (PR#01 a PR#99).

• Z: ACC: Escolha o tempo de aceleração (0 a F) selecionado no menu no 
software KNX5100C. 
Function List>PR Mode Editor>Speed and Time Setting>Accel/Decel 
Time. 
Esses tempos correspondem ao parâmetro AC00 ID312 (P5.020) a AC15 
parâmetro ID327 (P5.035).

• U: DEC1: Escolha o tempo de desaceleração (0 a F) selecionado no menu 
no software KNX5100C. 
Function List>PR Mode Editor>Speed and Time Setting>Accel/Decel 
Time. 
Este tempo corresponde com AC00 ID312 (P5.020) a AC15 ID327 (P5.035). 
Essa desaceleração é a primeira desaceleração usada na sequência de 
retorno à posição inicial.

A DEC2: seleção do tempo de desaceleração do 
segundo retorno à posição inicial YX CMD: tipo de comando

B DLY: selecione de 0 a F para tempo de atraso Z ACC: selecione de 0 a F para o tempo 
de aceleração

C — U DEC1: seleção do tempo de desaceleração do 
primeiro retorno à posição inicial

D BOOT - -

BCD A YXZU
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Velocidade e posição de retorno à posição inicial

Esta seção descreve como Homing Positon e Homing Speed são usados no 
inversor de frequência Kinetix 5100.

Posição inicial

O parâmetro ID398 (P6.001) HomePosition define a posição de origem 
(às vezes chamada de definição de origem). A faixa é de –2147483648 
a 2147483647.

Veloc Orig

A sequência de retorno à posição inicial é mostrada na Figura 108. 
O procedimento de retorno à posição inicial usa duas velocidades, uma 
velocidade alta e uma velocidade baixa. O retorno à posição inicial começa com 
Aceleração para retorno à posição inicial em alta velocidade (1ª velocidade). 
Uma vez que a chave ORG é detectada, o motor é desacelerado (usando o 1º 
tempo de desaceleração). Ele usará o retorno à posição inicial de baixa 
velocidade (2ª velocidade) para concluir a sequência de retorno à posição inicial 
movendo para um pulso do marcador. Em seguida, usa o segundo tempo de 
desaceleração para parar o motor.

Figura 108 - Configurações de velocidade para retorno à posição inicial

IMPORTANTE Depois que a posição inicial for definida, o motor terá que desacelerar 
até parar. A posição final do motor depende da velocidade de retorno à 
posição inicial e da taxa de desaceleração usada para retorno à 
posição inicial.
Se você precisar mover de volta para a posição inicial, altere o CMD 
para um PR que executa um índice ponto a ponto absoluto para mover 
o motor de volta para a posição inicial (definição de origem).
A posição inicial não precisa ser zero.
A velocidade de retorno à posição inicial é limitada a 200 rpm em 
motores rotativos. Os motores lineares não têm essa restrição. 
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Operação dos tipos de retorno à posição inicial

Esta seção descreve os métodos de retorno à posição inicial suportados pelo 
inversor de frequência. Podem ser categorizadas em seis tipos.

• Posição inicial para limite positivo (PL)
• Posição inicial para limite negativo (NL)
• Retorno à posição inicial para avanço ORG desenergizado para 

energizado (condição de borda ascendente)
• Retorno à posição inicial para reverter ORG DESLIGADO para LIGADO 

(condição de borda ascendente)
• Posição inicial para avanço ORG LIGADO para DESLIGADO (condição de 

borda descendente)
• Retorno à posição inicial para reverter ORG LIGADO para DESLIGADO 

(condição de borda descendente)

Essas sequências de retorno à posição inicial são usadas nos modos PR e E/S. 
Embora o método para executar o retorno à posição inicial seja diferente 
(software KNX5100C/aplicação Logix Designer), seu comportamento é o 
mesmo. Quando o pulso do marcador é usado, a localização física da posição 
inicial é mais precisa do que usando apenas um sinal de entrada (chave de 
posição inicial/ORG, por exemplo).

O valor do método de retorno à posição inicial é usado quando você deseja 
alterar o tipo de retorno à posição inicial com o modo de E/S (Classe 1 Ethernet/
IP); a instrução add-on raC_xxx_K5100_MAH usa estes métodos com o valor 
Set_HomingMethod.

Na seção Homing, fazemos referência a estes acrônimos:
• PL — Limite positivo
• NL — Limite negativo
• ORG — Chave de posição inicial

Tabela 112 - Valores do método de retorno à posição inicial — Modo E/S 

Valor Descrição

0 Retorne na direção de avanço e considere PL como origem de retorno à posição inicial. Retornar ao 
pulso Z.

1 Retorne na direção de avanço e considere PL como origem de retorno à posição inicial. Avance para o 
pulso Z.

2 Retorne na direção de avanço e considere PL como origem de retorno à posição inicial. Não procure por 
pulso Z.

3 O retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de retorno à posição inicial. 
Retornar ao pulso Z.

4 O retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de retorno à posição inicial. 
Avance para o pulso Z.

5 O retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de retorno à posição inicial. 
Não procure por pulso Z.

6 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

7 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

8 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

9 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

10 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.
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11 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

12 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

13 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

14 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

15 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

16 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

17 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO LIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

18 Observe o pulso Z na direção de avanço e considere-o como origem de retorno à posição inicial. Mostra 
o erro quando há um limite de encontro.

19 Observe o pulso Z na direção de avanço e considere-o como origem de retorno à posição inicial. Direção 
inversa quando encontrar limite.

20 Procure o pulso Z na direção inversa e considere-o como origem de retorno à posição inicial. Mostra o 
erro quando há um limite de encontro.

21 Procure o pulso Z na direção inversa e considere-o como origem de retorno à posição inicial. Direção 
inversa quando encontrar limite.

22 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

23 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

24 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

25 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

26 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

27 Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

28 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

29 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Retornar ao pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

30 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

31 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Avance para o pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

32 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Mostra o erro quando há um limite de encontro.

33 Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO DESLIGADO como origem de retorno à 
posição inicial. Não procure por pulso Z. Direção inversa quando encontrar limite.

34 Defina a posição atual como a origem.

35 Procure o ponto de colisão na direção de avanço e considere-o como a origem. Retornar ao pulso Z. 
Mostra o erro quando encontrar limite negativo.

36 Procure o ponto de colisão na direção de avanço e considere-o como a origem. Não procure por pulso Z.

37 Procure o ponto de colisão na direção inversa e considere-o como a origem. Retornar ao pulso Z. Mostra 
o erro quando encontra um limite positivo.

38 Procure o ponto de colisão na direção inversa e considere-o como a origem. Não procure por pulso Z.

IMPORTANTE Os valores do método de retorno à posição inicial mostrados são para o 
modo de operação de E/S. As operações de retorno à posição inicial 
são as mesmas que no modo PR, no entanto, os valores do método de 
retorno à posição inicial são diferentes.

Tabela 112 - Valores do método de retorno à posição inicial — Modo E/S  (Continuação)

Valor Descrição
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Posição inicial para limite positivo

Este método de retorno à posição inicial usa o limite positivo ou negativo 
(o limite também é chamado de percurso ou ultrapassagem), consulte a 
Figura 109 a Figura 111 para exemplos. Quando o limite é detectado, você pode 
escolher procurar pelo pulso do marcador (Z) e definir a posição inicial quando 
o pulso do marcador for detectado. Se nenhum pulso do marcador for usado, 
a posição inicial é definida quando o limite é detectado. Alterar a posição 
inicial não altera a operação de retorno à posição inicial.

Figura 109 - Posição inicial para limite positivo — Método de posição inicial 0

Método de retorno à 
posição inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

0

Retorne à direção de avanço e considere PL como origem de retorno à posição 
inicial, retorne ao pulso Z.
• O retorno é chamado de “recuo” no software KNX5100C
• O retorno à posição inicial em alta velocidade (HS) (configuração da 1ª 

velocidade) é /10 — então 1.000 = 100 rpm
• O retorno à posição inicial de baixa velocidade (LS) (configuração de 2ª 

velocidade) é /10 — então 200 = 20 rpm
• A posição inicial é definida como ponto verde

NL PL

HS

LS

LS

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

Método de retorno 
à posição inicial: 0

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Sinal de limite

Pulso Z

Ponto inicial
Limite positivo DESLIGADO para LIGADO
Limite positivo LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 110 - Posição inicial para limite positivo — Método de posição inicial 1

Método de retorno à 
posição inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

1

Retorne na direção de avanço e considere PL como origem de retorno à posição 
inicial, avance para o pulso Z.
• O retorno à posição inicial de alta velocidade (1ª velocidade de ajuste) é /10 — 

então 1.000 = 100 rpm
• O retorno à posição inicial em baixa velocidade (2ª velocidade de ajuste) é /10 — 

então 200 = 20 rpm
• A posição inicial é definida como ponto verde

NL PL

HS

LS

LS

LS

Ponto inicial
Limite positivo DESLIGADO para LIGADO
Limite positivo LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

Método de retorno 
à posição inicial: 1

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Sinal de limite

Pulso Z

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 111 - Posição inicial para limite positivo — Método de posição inicial 2

Método de retorno à 
posição inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

2

Retorne na direção de avanço e considere PL como origem de retorno à posição 
inicial. Não procure pulso Z.
• O retorno à posição inicial de alta velocidade (1ª velocidade de ajuste) é /10 — 

então 1.000 = 100 rpm
• O retorno à posição inicial em baixa velocidade (2ª velocidade de ajuste) é /10 — 

então 200 = 20 rpm
• A posição inicial é definida como ponto verde

NL PL

HS

LS

LS

Ponto inicial
Limite positivo DESLIGADO para LIGADO
Limite positivo LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

Método de retorno 
à posição inicial: 2

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Sinal de limite

Pulso Z

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Posição inicial para limite negativo

Este método de retorno à posição inicial usa o limite negativo (o limite também 
é chamado de percurso ou ultrapassagem); consulte a Figura 112 a Figura 114 
para exemplos. Quando o limite é detectado, você pode escolher procurar pelo 
pulso do marcador (Z) e definir a posição inicial quando o pulso do marcador 
for detectado. Se nenhum pulso do marcador for usado, a posição inicial é 
definida quando o limite é detectado. Alterar a posição inicial não altera a 
operação de retorno à posição inicial.

Figura 112 - Posição inicial para limite negativo — Método de posição inicial 3

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

3
Retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de 
retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z. A posição inicial é definida como 
ponto verde.

NL PL

HS

LS

LS

Método de retorno à 
posição inicial: 3

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Ponto inicial
Limite negativo DESLIGADO para LIGADO
Limite negativo LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal de limite

Pulso Z

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 113 - Posição inicial para limite negativo — Método de posição inicial 4

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

4
Retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de 
retorno à posição inicial, avance para o pulso Z. A posição inicial é definida como 
ponto verde.

NL PL

HS

LS

LS

LS

Método de retorno à 
posição inicial: 4

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Ponto inicial
Limite negativo DESLIGADO para LIGADO
Limite negativo LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal de limite

Pulso Z

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 114 - Posição inicial para limite negativo — Método de posição inicial 5

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

3
Retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de 
retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z. A posição inicial é definida como 
ponto verde.

4
Retorno à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de 
retorno à posição inicial, avance para o pulso Z. A posição inicial é definida como 
ponto verde.

5
Retorne à posição inicial na direção inversa e considere NL como origem de 
retorno à posição inicial. Não procure pulso Z. A posição inicial é definida como 
ponto verde. 

NL PL

LS

HS

LS

Método de retorno à 
posição inicial: 5

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Ponto inicial
Limite negativo DESLIGADO para LIGADO
Limite negativo LIGADO para DESLIGADO
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Ponto de extremidade
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Posição inicial para avanço ORG DESLIGADO para LIGADO (condição de borda 
ascendente)

Você pode usar o sensor de posição inicial (ORG) para definir a posição inicial. 
Você pode usar o ORG com (ou sem) o pulso do marcador (Z) para definir a 
posição inicial.

Consulte a Figura 115...Figura 117 para obter a descrição.

Figura 115 - Retorno à posição inicial para avanço ORG desenergizado para energizado 
(condição de borda ascendente) — Método de retorno à posição inicial 6 e 7

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

6
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO para LIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, mostra erro quando 
encontra um limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

7
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO para LIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

NL PL

ORG

HS

LS

HS

HS

LS

LS

Ponto inicial
ORG DESLIGADO para LIGADO
ORG LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal ORG

Pulso Z

Método de retorno à posição 
inicial: 6 e 7

Sinal de limite

Ponto inicial 3

Ponto inicial 2

Ponto inicial 1

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

ORG

ORG = limite de posição inicial
HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 116 - Retorno à posição inicial para avanço ORG DESLIGADO para LIGADO 
(condição de borda ascendente) — Método de retorno à posição inicial 8 e 9

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

8
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, avance para pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

9
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO para LIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

NL PL

ORG

HS

LS

HS

HS

LS

LS

LS

Ponto inicial
ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
ORG (entrada inicial) LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal ORG

Pulso Z

Método de retorno à 
posição inicial: 8 e 9

Sinal de limite

Ponto inicial 3

Ponto inicial 2

Ponto inicial 1

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

ORG

ORG = limite de posição inicial
HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 117 - Retorno à posição inicial para avanço ORG desenergizado para energizado 
(condição de borda ascendente) — Método de retorno à posição inicial 10 e 11

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

10
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO para LIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, não procure pulso Z, mostra erro 
quando encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

11
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: DESLIGADO para LIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, não procure pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

NL PL
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LS

HS
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LS

LS

Sinal ORG

Pulso Z

Método de retorno à 
posição inicial: 10 e 11

Sinal de limite

Ponto inicial 3

Ponto inicial 2

Ponto inicial 1
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ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
ORG (entrada inicial) LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
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Posição inicial ajustada

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)
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ORG = limite de posição inicial
HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Retorno à posição inicial para reverter ORG DESLIGADO para LIGADO 
(condição de borda ascendente)

Figura 118...Figura 120 mostra os diferentes métodos de retorno à posição 
inicial que usam o sinal ORG com pulso de marcador opcional (Z). Observe 
que, em alguns casos, a velocidade baixa (LS) move o motor para frente ou para 
trás. Quando o sinal ORG é usado sozinho, uma segunda transição deste sinal 
deve ocorrer para que a sequência de retorno à posição inicial seja concluída 
(fim).

Figura 118 - Retorno à posição inicial para reverter ORG DESLIGADO para LIGADO (condição de borda 
ascendente) — Método de retorno à posição inicial 12 e 13

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

12
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

13
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, direção inversa quando 
encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.
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Ponto inicial
ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
ORG (entrada inicial) LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Método de retorno à 
posição inicial: 12 e 13

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)
ORG

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2
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Sinal ORG
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Figura 119 - Retorno à posição inicial para reverter ORG desenergizado para energizado 
(condição de borda ascendente) — Método de retorno à posição inicial 14 e 15

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

14
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

15
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, direção inversa quando 
encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.
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ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
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Método de retorno à 
posição inicial: 14 e 15
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Ponto inicial 1
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LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 120 - Retorno à posição inicial para reverter ORG DESLIGADO para LIGADO (condição de borda 
ascendente) — Método de retorno à posição inicial 16 e 17

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

16
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, Não procure pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

17
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: DESLIGADO para LIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, não procure por pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.
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ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
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Método de retorno à 
posição inicial: 16 e 17
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Referência ao pulso Z

Este método de retorno à posição inicial usa o pulso do marcador do motor (Z) 
para definir a posição de retorno à posição inicial. O pulso do marcador está no 
encoder do motor e ocorre uma vez por rotação do motor.

Figura 121 - Pulso Z como ponto de referência

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

18 Olhe para o pulso Z na direção de avanço e considere-o como origem de retorno à 
posição inicial. Mostra erro quando encontra limite.

19 Observe o pulso Z na direção de avanço e considere-o como origem de retorno à 
posição inicial, direção inversa quando encontrar o limite.

20 Procure por pulso Z na direção inversa e considere-o como origem de retorno à 
posição inicial. Mostra erro quando encontra limite.

21 Procure o pulso Z na direção inversa e considere-o como origem de retorno à 
posição inicial, direção inversa quando encontrar limite.
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HS = alta velocidade (1ª velocidade)

Método de retorno 
à posição inicial: 
18 e 19

Posição inicial ajustada

Método de retorno à 
posição inicial: 
20 e 21
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Posição inicial para avanço ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente)

Você pode usar o sensor de posição inicial (ORG) para definir a posição inicial. 
Você pode usar o ORG com o pulso do marcador (Z) para definir a posição 
inicial.

Consulte a Figura 122aFigura 124 para obter a descrição.

Figura 122 - Retorno à posição inicial para avanço ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente) — Método de retorno à posição inicial 22 e 23

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

22
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO para DESLIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

23
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO para DESLIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.
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posição inicial: 22 e 23
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LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 123 - Retorno à posição inicial para avanço ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente) — Método de retorno à posição inicial 24 e 25

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

24
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO para DESLIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, mostra erro 
quando encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

25
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO para DESLIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.
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posição inicial: 24 e 25
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LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 124 - Retorno à posição inicial para avanço ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente) — Método de retorno à posição inicial 26 e 27

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

26
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO para DESLIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, não procure pulso Z, mostra erro 
quando encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

27
Retorno à posição inicial na direção de avanço, ORG: LIGADO para DESLIGADO 
como origem de retorno à posição inicial, não procure pulso Z, direção inversa 
quando encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.
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Retorno à posição inicial para reverter ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente)

Figura 125...Figura 127 mostra os diferentes métodos de retorno à posição 
inicial que usam o sinal ORG (usando a borda descendente ou transição 
ON->OFF) com pulso de marcador opcional (Z). Observe que, em alguns casos, 
a velocidade baixa (LS) move o motor para frente ou para trás. Quando o sinal 
ORG é usado sozinho, uma segunda transição deste sinal deve ocorrer para que 
a sequência de retorno à posição inicial seja concluída (fim). 

Figura 125 - Retorno à posição inicial para reverter ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente) — Método de retorno à posição inicial 28 e 29

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

28
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO para DESLIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

29
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO para DESLIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, retorno ao pulso Z, direção inversa quando 
encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

Método de retorno à 
posição inicial: 28 e 29

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

ORG

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Ponto inicial 3

Ponto inicial
ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
ORG (entrada inicial) LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal ORG

Pulso Z

Sinal de limite

ORG = limite de posição inicial
HS = Alta velocidade (1ª velocidade)
LS = Baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 126 - Retorno à posição inicial para reverter ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente) — Método de retorno à posição inicial 30 e 31

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

30
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO para DESLIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

31
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO para DESLIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, avanço para pulso Z, direção inversa quando 
encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

LS

HS

HS

HS

LS

LS

NL PL

ORG

Método de retorno à 
posição inicial: 30 e 31

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

ORG

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Ponto inicial 3

Ponto inicial
ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
ORG (entrada inicial) LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal ORG

Pulso Z

Sinal de limite

ORG = limite de posição inicial
HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Figura 127 - Retorno à posição inicial para reverso ORG LIGADO para DESLIGADO 
(condição de borda descendente) — Método de retorno à posição inicial 32 e 33

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

32
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO para DESLIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, não procure pulso Z, mostra erro quando 
encontra limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

33
Retorno à posição inicial na direção inversa, ORG: LIGADO para DESLIGADO como 
origem de retorno à posição inicial, não procure pulso Z, direção inversa quando 
encontrar limite. A posição inicial é definida como ponto verde.

HS

LS

HS

HS

LS

LS

NL PL

ORG

Método de retorno à 
posição inicial: 32 e 33

Limite negativo (NL) Limite positivo (PL)

ORG

Ponto inicial 1

Ponto inicial 2

Ponto inicial 3

Ponto inicial
ORG (entrada inicial) DESLIGADO para LIGADO
ORG (entrada inicial) LIGADO para DESLIGADO
Pulso Z LIGADO
Ponto de extremidade
Posição inicial ajustada

Sinal ORG

Pulso Z

Sinal de limite

ORG = Limite de posição inicial
HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)
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Referenciar a posição presente como origem

Este método de retorno à posição inicial define a localização física atual do 
motor como a ID da posição inicial 397 (P6.001). O motor não se move usando 
este método de retorno à posição inicial e o motor deve estar habilitado. 
Quando o modo de operação é E/S, este método é usado com o método 
raC_xxx_K5100_MAH e é o método de retorno à posição inicial 34.

Figura 128 - Referenciar a posição atual como origem

A entrada digital (DI.Enable Homing) deve ser usada para realizar este retorno 
à posição inicial.

Referência ao limite de torque

Este método de retorno à posição inicial referencia um parâmetro de torque do 
motor definido pelo usuário HomingTorqueCollisionTorqueLimit ID177 
(P1.087) como uma “parada difícil”. Quando o motor está em posição inicial e o 
torque real do motor é igual a HomingTorqueCollisionTorqueLimit; e esta 
condição é verdadeira para HomingCollisionTorqueLimitTime ID178 (P1.088), 
o retorno à posição inicial do marcador opcional é executado e o retorno à 
posição inicial é concluído.

Certifique-se de que o torque usado para esse método de retorno à posição 
inicial esteja dentro de qualquer limite de torque definido pelo usuário ou o 
retorno à posição inicial não seja concluído.

Método de retorno à posição inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição
34 Defina a posição atual como a origem.

Motor

End

DI.SHOM [0x27] Return to Homing OriginDI. Habilitar retorno à posição inicial
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Figura 129 - Limite de torque como ponto de referência — direção de avanço

Figura 130 - Limite de torque como ponto de referência — direção inversa

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

35 Procure o ponto de colisão na direção de avanço e considere-o como a 
origem. Retornar ao pulso Z.

36 Procure o ponto de colisão na direção de avanço e considere-o como a 
origem. Não procure por pulso Z.

Método de retorno à posição 
inicial — Modo E/S Método de retorno à posição inicial — Descrição

37 Procure o ponto de colisão na direção inversa e considere-o como a origem. 
Retornar ao pulso Z.

38 Procure o ponto de colisão na direção inversa e considere-o como a origem. 
Não procure por pulso Z.

V

t

V

t

Método de retorno 
à posição inicial: 35

Método de retorno à 
posição inicial: 36

Ponto inicial

Posição 
inicialDef

Fim

HS

LS

Ponto inicial

HS

Fim

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)

V = velocidade
t = tempo

{ID HomingCollisionTorqueLimitTimeID178m (P1.088)

ID178 
(P1,088)

HomingTorqueCollisionTorqueLimit ID177 (P1.087)

Protetor (parada por hardware)Eixo (carga)

Motor

V

t

V

t

Método de retorno à 
posição inicial: 37

Método de retorno à 
posição inicial: 38

Ponto inicial

Posição 
inicialDef

Fim

HS

LS

Ponto inicial

HS

Fim

HS = alta velocidade (1ª velocidade)
LS = baixa velocidade (2ª velocidade)

V = velocidade
t = tempo

{

ID HomingCollisionTorqueLimitTimeID178m (P1.088)

Protetor (parada por hardware)Eixo (carga)

Motor
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Controle de velocidade 
constante

Quando o inversor de frequência Kinetix 5100 está no modo de operação de PR, 
você pode usar a função de controle de velocidade constante. Os parâmetros 
disponíveis para o modo PR com controle de velocidade são tempo de 
aceleração/desaceleração, tempo de atraso e velocidade alvo. 

Figura 131 - Parâmetro para controle de velocidade no modo PR

O tipo de comando de controle de velocidade constante é um comando 
simples. Consulte Definições do modo PR na página 291 para ver as diferentes 
opções disponíveis com este comando.

O controle de velocidade constante é útil quando é acionado usando uma entrada 
de evento para interromper uma PR atualmente em execução. Use a interrupção 
para alterar a velocidade de um comando de velocidade constante atualmente 
em execução.

Target speed

Acceleration time
Time

Speed

Feedback speed

Command

Delay time

Target speed

Deceleration time
Time

Speed

Delay time

Feedback speed

Command

Velocidade

Velocidade alvo

Velocidade de realimentação

Velocidade de realimentação

Velocidade alvo

Tempo 
de atraso

Tempo
Tempo de aceleração

Tempo

Velocidade

Comando

Comando

Tempo 
de atraso

Tempo de 
desaceleração
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Figura 132 - Tela PR Mode Speed

Esses ajustes são as funções de cada bit quando um comando de velocidade é 
aplicado usando o parâmetro de ajuste de parâmetro PRCmdX ID339 a ID595 
(P6.002 a P7.098).

Configurações:

Formato deste parâmetro: (palavra alta h) DCBA: (palavra baixa L) UZYX

• Y OPT: opção 

Consulte Configuração do modo PR na página 350, onde é possível configurar 
o modo PR para velocidade e controle no software KNX5100C. 

A Reservado X TYPE, tipo de comando — Definir como 1
B DLY, índice de tempo de atraso Y OPT, opcional
C Reservado Z ACC, índice de tempo de aceleração
D Reservado U DEC, Índice de tempo de desaceleração
Conteúdo de dados Velocidade alvo [0,1 rpm/PPS]

BIT 3 2 1 0
Tipo de 
comando - UNIT AUTO INS

High word Low word 

CD B A  YZU X  

Palavra alta Palavra baixa
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Comando de controle 
de posição

Quando o inversor de frequência Kinetix 5100 estiver no modo de operação de 
PR, você pode usar a função de posicionamento. Há dois tipos de comando: 

• Comando ponto a ponto
• Comando ponto a ponto (Prossiga para o próximo comando quando 

concluído). 

A única diferença entre os dois é a função no final do comando: parar ou 
continuar para o próximo PR consecutivo. Continue significa que a 
próxima PR sequencial é executada.

Consulte Configuração do comando de PR na página 292 na para obter 
detalhes sobre os comandos de PR.

Figura 133 - Interface de posição do modo PR do software de configuração

Figura 134 - Parâmetros para configurações de posição do modo PR

Target speed

Acceleration time
Time

Speed

Delay time

Deceleration time

Position 

command

Velocidade

Velocidade alvo

Tempo 
de atraso

Tempo
Tempo de aceleração

Comando 
de posição

Tempo de desaceleração
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Esses ajustes são as funções de cada bit quando um comando de posição é 
aplicado.

Configurações:

Formato deste parâmetro: (palavra alta h) DCBA: (palavra baixa L) UZYX

• Y OPT: opção

Consulte Usar o editor de modo PR no software KNX5100C na página 346, onde 
é possível configurar o modo PR para um dos dois tipos de comando de posição 
do modo PR:

• Modo 2 = Comando ponto a ponto
• Modo 3 = Comando ponto a ponto (Prossiga para o próximo comando 

quando concluir)

Tipos de comando de posição

Há quatro tipos de comandos de posição para o modo PR. Esses mesmos 
comandos de posição podem ser usados para o modo de E/S, embora seus 
nomes sejam diferentes. O raC_xxx_K5100_MAM Set_MoveType é mostrado 
entre colchetes. Você pode escolher o comando de posição de acordo com os 
requisitos da aplicação. As funções de cada tipo são descritas nos exemplos 
abaixo. A condição nesses exemplos é que um comando de posição ainda esteja 
sendo executado e outro tipo de comando seja inserido. Para ver como os 
comandos de posição são combinados, consulte a Figura 135.

• Comando de posição absoluta (ABS, raC_xxx_K5100_MAM Tipo 0 = 
Absoluto): quando executado, o valor da posição de destino é igual ao 
valor do comando absoluto. Na Figura 135, um comando ABS com o valor 
de 60000 PUU é inserido no comando de PR anterior com a configuração 
da posição de destino de 60000 PUU no eixo coordenado.

A SPD, Índice de velocidade alvo X TYPE, tipo de comando — Defina como 2 ou 3
B DLY, índice de tempo de atraso Y OPT, opcional
C Reservado Z ACC, índice de tempo de aceleração
D Reservado U DEC, Índice de tempo de desaceleração
Conteúdo de dados Posição alvo [PUU]

BIT 3 2 1 0 Descrição
Tipo de comando CMD OVLP INS -

Conteúdo de dados

0 0

- -

ABS (posicionamento absoluto)
0 1 REL (posicionamento relativo)
1 0 INC (posicionamento incremental)
1 1 CAP (captura de posição de alta velocidade)

High word Low word 

CD B A  YZU X  

Palavra alta Palavra baixa
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• Comando de posição relativa (REL, raC_xxx_K5100_MAM Tipo 7 = 
Relativo): quando executado, o valor de posição de destino é o valor de 
posição atual do motor mais o valor de comando de posição. Na figura, 
um comando REL com o valor em 60.000 PUU é inserido no comando de 
PR anterior. A posição de destino é a posição atual do motor 
(20.000 PUU) mais o comando de posição relativa (60.000 PUU), que é 
igual a 80.000 PUU no sistema de coordenadas. A posição de destino 
especificada pelo comando original é omitida. 

• Comando incremental (INC, raC_xxx_K5100_MAM Tipo 1 = 
Incremental): quando executado, a posição de destino é o valor de 
posição de destino anterior mais o valor de comando de posição atual. No 
exemplo abaixo, um comando INC com o valor de 60.000 PUU é inserido 
no comando de PR anterior. A posição de destino é o valor anterior da 
posição de destino 30.000 PUU mais o comando de posição relativa 
60.000 PUU, que é igual a 90.000 PUU. O destino anterior especificado 
pelo comando anterior é combinado para definir o novo.

• Comando de captura de posição de alta velocidade 
(CAP, raC_xxx_K5100_MAM Tipo 8 = Capturar): quando executada, a 
posição de destino é a última posição adquirida pela função Capturar 
mais o valor do comando de posição. No exemplo a seguir, um comando 
de captura de alta velocidade com o valor de 60.000 PUU é inserido no 
comando de PR anterior. O valor da posição de destino é o valor da 
posição capturada de 10.000 PUU mais o comando relativo de 
60.000 PUU, que equivale a 70.000 PUU. A posição de destino 
especificada pelo comando original é omitida.

Figura 135 - Quatro tipos de comando de posição

 

0
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Comando Jump O inversor de frequência fornece um comando Jump no modo PR. Ele pode 
chamar qualquer comando de PR ou formar comandos de PR em uma malha, 
conforme mostrado na Figura 136. Você pode especificar o número do 
comando de PR para o qual pular usando a tela de configuração PR Mode no 
software de configuração. Entre as opções, Interromper anterior está 
disponível, o que interrompe o comando de controle de movimento 
atualmente em execução. DLY é o tempo de atraso determinado pelos 
parâmetros de PR compartilhados ID332 a ID347 (P5.040 a P5.055). Uma vez 
que um comando jump é emitido, o servo-drive iniciará a contagem do tempo 
de atraso e executará o salto uma vez que o tempo de atraso expire.

Figura 136 - Comando Jump no modo PR

Figura 137 - Uso do comando Jump no modo PR

PR #01 

PR #07 PR #08 PR #09 PR #10 

Jump

Jump
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Estas configurações são as funções de cada bit quando um comando Jump é 
aplicado usando o ajuste de parâmetro ID399 a ID595 (P6.002 a P7.098) 
PRCmdX.

Configurações:

Formato deste parâmetro: (palavra alta h) DCBA: (palavra baixa L) UZYX

• Y: OPT: opção

Consulte Usar o editor de modo PR no software KNX5100C na página 346, onde 
é possível configurar o modo PR como Jump to specified command. 

A Reservado X TYPE, tipo de comando — Definir como 7
B DLY, índice de tempo de atraso Y OPT, opcional
C Reservado Z Reservado
D Reservado U Reservado
Conteúdo de dados Saltar para o comando de PR alvo (0 a 99)

BIT 3 2 1 0
Tipo de comando - - - INS

High word Low word 

CD B A  YZU X  

Palavra alta Palavra baixa
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Comando Write O comando write no modo PR pode gravar constantes, parâmetros, vetores de 
dados e variáveis de monitoração nos parâmetros ou vetores de dados 
especificados. Os usuários podem gravar o parâmetro usando a tela de 
configuração PR Mode do software de configuração. Esse comando pode 
interromper uma PR atualmente em execução e pode carregar a próxima PR 
quando a gravação for concluída. A opção ROM permite que o inversor de 
frequência grave parâmetros na RAM e EEPROM ao mesmo tempo. No 
entanto, o uso frequente reduzirá a vida útil da EEPROM. DLY é o tempo de 
atraso selecionado pelos parâmetros de PR compartilhados ID332 a ID347 
(P5.040 a P5.055). Uma vez que um comando Jump é emitido, o servo-drive 
iniciará o cálculo do tempo de atraso. A tabela abaixo mostra a função bit 
quando um comando write é usado.

Figura 138 - Uso do comando Write de PR

Writing Target Origem de dados
Parâmetro Constante
Vetor de dados Parâmetro
- Vetor de dados
- Monitorar variáveis
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Esses ajustes são as funções de cada bit quando um comando Write é aplicado 
usando o PRCmdXAjuste de parâmetro ID399 a ID595 (P6.002 a P7.098).

Configurações:

Formato deste parâmetro: (palavra alta h) DCBA: (palavra baixa L) UZYX

• Y: OPT: opção

• C: SOUR_DEST: fonte de dados e formato de dados a serem gravados. 

• Z,U,A: DESTINATION: destino

• SOURCE: configuração da fonte de dados

Consulte Usar o editor de modo PR no software KNX5100C na página 346 para 
configurar o modo PR como gravação para parâmetros ou vetor de dados. 

A DESTINO X TYPE, tipo de comando — Definir como 8
B DLY, índice de tempo de atraso Y OPT, opcional
C SOUR_DEST Z DESTINO
D 0 U DESTINO
Conteúdo de dados fonte

BIT 3 2 1 0
Tipo de comando - ROM AUTO INS

BIT 3 2 1 0 Descrição
Tipo de comando SOUR - DEST Origem de dados Writing target

Conteúdo de dados

0 0

0

0 Constante Parâmetro
0 1 0 Parâmetro Parâmetro
1 0 0 Vetor de dados Parâmetro
1 1 0 Variável de monitoração Parâmetro
0 0 1 Constante Vetor de dados
0 1 1 Parâmetro Vetor de dados
1 0 1 Vetor de dados Vetor de dados
1 1 1 Variável de monitoração Vetor de dados

A U Z
Parâmetro alvo Grupo de parâmetros Número do parâmetro
Alvo: vetor de dados Número do vetor de dados

D C B A U Z Y X
Fonte de dados: constante Dados constantes

Fonte de dados: parâmetro - Grupo de 
parâmetros

Número do 
parâmetro

Fonte de dados: vetor de dados - Número do vetor de dados
Fonte de dados: variável 
de monitoração - Número da variável 

de monitoração

High word Low word 

CD B A  YZU X  

Palavra alta Palavra baixa
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Comando de posição 
do índice

Neste momento, o inversor de frequência Kinetix 5100 não tem uma operação 
de modo rotativo nativo. Este comando de posição de índice é um recurso que 
permite executar comandos de indexação absoluta que persistem através do 
desenrolamento natural do dispositivo de realimentação (tipicamente, 
2,147 bilhões de contagens). 

Um exemplo é um transportador que indexa constantemente para a frente, 
uma vez que ocorre o desenrolamento natural do encoder, a posição absoluta 
continuará a posicionar usando o sistema de coordenadas de índice. Como não 
há operação de desenrolamento, o registro de contagem de realimentação não 
reflete a posição coordenada do índice (PUU).

Figura 139 - Coordenadas de indexação do modo PR

ID234 (P2.052) IndexingCoordinatesScale define o espaçamento das 
coordenadas de indexação, a posição do comando de indexação e a posição de 
realimentação de indexação. Se o valor for muito pequeno, ele pode causar 
erros nas coordenadas de indexação.

Tabela 113 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID8 (PM.032) MotorMaxSpeed
ID151 (P1.044) GearRatioslaveCountsN1
ID152 (P1.045) GearRatioMasterCounts
ID234 (P2,052) Escala de coordenadas de indexação
ID600 (PM.004) EncoderResolution

IMPORTANTE Antes de usar a função Index Position, o retorno à posição inicial deve 
ser concluído.

4
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6

7
8

3

2

1

Indexing 

coordinates

Total index moving distance

Cmd No.

Total index 

moving 

distance

Motor’s 
running 

direction

Indexing 

coordinates

1

2

3

4

5

6

7

8

Total index moving
distance ID234 (P2.052) -1

Motor’s feedback
position

Motor’s running
direction

Motor’s index position
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Criamos um assistente de configuração de coordenadas de índice para guiá-lo 
na seleção dos valores corretos para o comando Index Position.

Figura 140 - Tela PR Mode Index Position

Configurações hexadecimais para sistema de coordenadas de índice

Esses ajustes são as funções de cada bit quando um comando de índice é 
aplicado usando o ajuste de parâmetro ID339 a ID595 (P6.002 a P7.098) 
PRCmdX.

Configurações:

Formato deste parâmetro: (palavra alta h) DCBA: (palavra baixa L) UZYX

A SPD, Índice de velocidade alvo X TYPE, tipo de comando — Definir como 0xA
B DLY, índice de tempo de atraso Y OPT, opcional
C OPT2 Z ACC, índice de tempo de aceleração
D Reservado U DEC, Índice de tempo de desaceleração
Conteúdo de dados Comando Posição do índice [PUU](0 a P2.052-1)

High word Low word 

CD B A  YZU X  

Palavra alta Palavra baixa
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• Y: OPT: opção

• C: OPT2: Opção 2

Consulte Assistente de configuração de coordenadas de índice na página 339 
para controle de posição de índice e use o Assistente de configuração de 
coordenadas de índice. 

Assistente de configuração de coordenadas de índice

O assistente simplifica as entradas das coordenadas do índice pré-preenchendo 
os dados de PR que foram especificados. O assistente usa suas entradas e cria 
uma (ou várias) entradas PR# para representar as informações inseridas no 
assistente. Clique em Index Coordinates Setting Wizard na tela PR do software 
de configuração para iniciar o assistente. 

Figura 141 - Assistente de configuração de coordenadas de indexação

BIT 3 2 1 0 Descrição
Tipo de comando DIR OVLP INS -

Conteúdo de dados

0 0

- -

Avanço (mover sempre para frente)
0 1 Reversão (mover sempre na direção de reversão)
1 0 Distância mais curta
1 1 -

BIT 3 2 1 0
Tipo de comando - AUTO - S_LOW
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Figura 142 - Assistente de configuração de coordenadas de indexação no modo PR

Como mostrado na Figura 143, o comando iniciar PR é definido como 1 e o 
número de comando é definido como 8 (o que significa que o assistente cria 
8 PRs sequenciais) e a distância total de movimento é 8.0000 PUU (o assistente 
cria 8 PRs com uma distância equidistante de 1.0000 PUU cada). Clique em OK 
para que o assistente preencha automaticamente os valores de PR (Figura 144). 
Você pode modificar os valores com os requisitos da aplicação, se necessário.

Esses tipos de índice são usados com o raC_xxx_K5100_MAM, Tipos de 
movimento 2,3,4.

Figura 143 - Exemplo de posição de índice do modo PR
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.
10000 PUU

20000 PUU

30000 PUU

40000 PUU

50000 PUU

60000 PUU

70000 PUU

0 PUU

.

Forward Direction (Always forward). 

raC_MAM; Move Type=3

Reverse Direction (Always reverse).  

raC_MAM; Move Type=4

and

Shortest Distance. raC_MAM; Move Type=2

Forward Direction 

(Always forward)

Reverse Direction 

(Always reverse)

and

Shortest Distance
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Figura 144 - Configuração do modo PR

Consulte Comando de posição do índice na página 337 para obter informações 
sobre a função Index Coordinates. Se você escolher um tipo de comando de 
[0xA]: controle de posição do índice, é possível configurar as OPÇÕES e a 
configuração de velocidade e tempo na guia modo PR. 

Figura 145 - Editor de modo PR para comando de posição de índice
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Operação do comando de posição do índice

No rastreamento do escopo na Figura 146, a caneta azul é o rpm do motor e a 
caneta rosa é a posição de realimentação do motor.

Figura 146 - Operação do comando de posição do índice

Ao executar os índices (neste exemplo, PR#01 a PR#-08), o motor deve retornar 
à posição inicial antes de executar os índices. Os índices se movem para a 
frente em 8 índices separados, quando concluído, você pode reiniciar a 
sequência configurando o sinal DI acionado por comando. Este rastreamento 
de escopo mostra duas sequências usando as instruções de posição de índice. 
Em resumo, o benefício de usar este sistema é que o posicionamento absoluto 
pode ocorrer com índices repetitivos, sem ter que recalcular alvos absolutos. 
Este sistema fornece um modo de operação rotativo “quasi”.

IMPORTANTE O sistema de coordenadas de indexação pode não refletir as contagens 
reais do motor, porque sua faixa absoluta é persistente através do 
rollover natural da realimentação do motor. Por essa razão, não é 
considerado um desenrolamento rotativo verdadeiro.
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Comandos de operação 
aritmética

No modo PR, o inversor de frequência fornece comandos lógicos aritméticos e 
simples, incluindo adição, subtração, multiplicação, divisão, OR, AND, MOD e 
condições lógicas. Os operandos disponíveis que podem ser gravados ou lidos 
incluem variável do usuário, parâmetro, vetor de dados, variável de 
monitoração e tipos constantes.

As operações aritméticas devem ser definidas por meio da caixa de diálogo 
Arithmetic Operations no software KNX5100C. Consulte Operação do comando 
de posição do índice na página 342. Para evitar ocorrências de erros, não use o 
painel frontal ou uma instrução MSG para fazer o ajuste de parâmetro. 

Figura 147 - Tela PR Arithmetic Operations

Tipo Definição

User[*] Variável do usuário 
(0 a 63)

Total de 64 variáveis de usuário armazenadas no inversor de frequência — 
é possível usar essas variáveis, mas elas são internas somente ao inversor de 
frequência. Essas variáveis são registros de 32 bits.

Px.xxx Entrada de 
parâmetros

Use o menu para selecionar o parâmetro.
IMPORTANTE: nem todos os parâmetros suportam uma gravação usando o 
comando de instrução — é mais provável que tenha sucesso usando uma 
operação exclusiva do comando Write to Parameter. No entanto, dependendo do 
parâmetro e do modo do inversor de frequência, incluindo o estado, nem todos os 
parâmetros podem ser modificados.

Arr[*] Vetor de dados do 
usuário

Há 800 valores de vetor de dados do usuário que podem ser modificados. Incluem 
pontos E-CAM.
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Operações aritméticas

Ao configurar um tipo de comando de PR como instrução [0xB], você deve usar 
a caixa de diálogo Arithmetic Operations no software KNX5100C para definir 
os comandos, incluindo condições de adição, subtração, multiplicação, divisão 
e lógica. A caixa de diálogo de configuração tem três seções: Expressões, 
Procedimento e Declaração.

Quando no modo PR, o tipo de instrução permite que você defina uma 
expressão e, em seguida, avalie a saída lógica da PR uma vez que executar a 
expressão e a instrução de procedimento seja avaliada. O tipo de instrução é 
executado apenas uma vez e deve ter o sinal Servo On verdadeiro. O tipo de 
instrução opera apenas dentro do ambiente de programação PR. Por exemplo, 
se você iniciar um comando Jog Forward usando a entrada digital, as PRs de 
instrução não serão executadas em paralelo. O tipo de instrução (como outros 
PRs) é executado assim que o PR inicial é selecionado (usando E/S digital) e a 
entrada digital acionada por comando muda para ON.

Características do tipo de declaração
• As declarações são executadas uma vez (a declaração não avalia 

continuamente; a menos que uma instrução JMP seja usada)
• As declarações operam apenas enquanto o inversor de frequência 

está habilitado

Figura 148 - Tela PR Arithmetic Operations

Formato de dados Valor Formato de dados Valor
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Seção Expressões

Esta seção suporta adição, subtração, multiplicação, divisão, AND, OR e 
operação MOD, bem como operações lógicas para vários dados. A Tabela 114 
mostra os operadores suportados e os dados de cálculo com formato de dados 
em DEC e HEX.

Seção Procedimento

Esta seção usa a instrução IF para avaliar se a condição definida pelo usuário é 
atendida. Se for verdadeiro, pule para o ajuste de parâmetro do menu do 
comando de PR especificado. Se for falso, pule para o outro ajuste de 
parâmetro do menu do comando de PR especificado. Se você clicar em Next PR 
em Quick Setting, o software insere automaticamente a condição e pula para o 
próximo comando de PR. Se você deixar esta seção em branco, o procedimento 
de PR será interrompido assim que a operação básica for concluída. Consulte a 
Tabela 115 para obter os formatos de dados e operadores.
Tabela 115 - Descrição do campo para a seção Configuração do procedimento

Tabela 114 - Descrição de cada campo na seção Expressões

Dados a serem gravados = Dados de cálculo Operador Dados de cálculo

Variável do usuário 
(Usuário[0 a 63])

Variável do usuário 
(Usuário[0 a 63]) Adição (+)

Subtração (-)
Multiplicação (*)
Divisão (/)
Obter restante (%)
E (&)
Ou (|)

Variável do usuário 
(Usuário[0 a 63])

Constante (Constante)

Parâmetro (PX.XXX) Vetor de dados 
(Arr[0 a 799]) Constante (Constante)

Vetor de dados 
(Arr[0 a 799])

Parâmetro (PX.XXX)
Vetor de dados 
(Arr[0 a 799])Variável de monitoração 

(Mon[*])

Formato de dados Operador Formato de dados

Variável do usuário 
(Usuário[0 a 63])

Maior que (>)
Maior ou igual a (≥)
Menor que (<)
Menor ou igual a (≤)
Igual a (=)
Diferente de (≠)

Variável do usuário 
(Usuário[0 a 63])

Constante 
(Constante)

Vetor de dados 
(Arr[0 a 799])

Constante 
(Constante)

Parâmetro (PX.XXX)

Vetor de dados 
(Arr[0 a 799])

Variável de 
monitoração (Mon[*])
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Seção da guia Statements

Esta seção inclui instruções existentes e capacidade de memória. 
As declarações salvam os dados das seções de expressão e procedimento. 
Os dados nas seções de expressão e procedimento da mesma instrução sempre 
permanecem idênticos e podem ser compartilhados por múltiplos comandos 
de PR. Se os dados nessas duas seções forem diferentes, os dados serão salvos 
em outra instrução. O tempo necessário para executar a instrução é mostrado 
no campo Spend Time. A capacidade total mostra a capacidade de memória do 
servo-drive. As operações básicas não podem ser executadas se não houver 
espaço de memória disponível. 

A guia Statements é mostrada na Figura 149. A seção superior exibe todas as 
instruções, e a seção inferior exibe as operações em cada instrução e os valores. 

Figura 149 - Procedimento de PR

Usar o editor de modo PR no 
software KNX5100C

O editor de modo PR é acessado pelo software KNX5100C:
Function List>Motion Control>Parameter Editor

Figura 150 - Editor do modo PR
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Configurações de velocidade e tempo

Você pode usar o software KNX5100C para configurar os parâmetros PR 
compartilhados para estas configurações de velocidade e tempo:

• Tempo de aceleração/desaceleração (mostrado na Figura 151 
• Tempo de atraso
• Velocidade alvo interna

Há 16 tempos de aceleração/desaceleração e 16 velocidades internas 
(predefinidas). Esses valores podem ser modificados usando o software 
KNX5100C em Function List>Parameter Editor>Motion ou em Function 
List>PR Mode Editor>Speed and Time Setting. Você pode modificar esses 
parâmetros usando gravações explícitas por meio de mensagens de classe 3 ou 
usando o software KNX5100C.

Figura 151 - Guia Speed/Time Setting
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Configurações gerais de parâmetros

Você pode definir os parâmetros gerais, como relação de engrenagem 
eletrônica, limite de software, tempo de desaceleração e evento ligado/
desligado. Consulte Configuração da relação da engrenagem eletrônica 
(E-Gear) na página 170, Configurar limites na página 179 e Disparo de evento 
na página 360 para obter mais informações. 

Figura 152 - Configurações gerais de parâmetros
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Configuração de retorno à posição inicial

No ajuste de parâmetro Homing, você pode configurar o método de retorno à 
posição inicial, os ajustes de parâmetro de velocidade e os parâmetros de 
definição de retorno à posição inicial. Consulte Posição inicial na página 301 
para obter mais informações sobre o modo de retorno à posição inicial e as 
configurações de velocidade. As configurações de definição de retorno à 
posição inicial são mostradas:

• Comando: este menu seleciona qual a próxima operação quando o 
retorno à posição inicial é concluído com sucesso.

• Aceleração/desaceleração/atraso: as seleções do menu para tempos de 
aceleração/desaceleração/atraso usados com os diagramas de tempo do 
método de retorno à posição inicial são escolhidas na seção Definição de 
retorno à posição inicial.

• Origem: você pode habilitar a operação de retorno à posição inicial na 
energização. Quando esta opção está habilitada, a alimentação do 
inversor de frequência é desligada e ligada e o motor é habilitado, 
a sequência de retorno à posição inicial começa.

Figura 153 - Guia Homing

A operação de retorno à posição inicial também é PR#00. Isso não pode ser 
alterado e selecionado no modo PR ao escolher uma PR para executar.
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Configuração do modo PR

A partir da configuração do modo PR, você pode configurar os comandos 
de PR. 

Figura 154 - Guia PR Mode

O menu Type permite selecionar o tipo de comando de PR e corresponde ao 
valor X nos parâmetros PRCmdXSetting, por exemplo, o parâmetro 
PRCmd1Setting ID399 (P6.002).

X: TIPO, tipo de comando

1: Controle de velocidade constante

2: Comando ponto a ponto

3: comando ponto a ponto (prossiga para o próximo comando quando concluir)

7: saltar para o comando de PR especificado

8: Gravar no parâmetro ou vetor de dados.

A: Controle de posição do índice

B: Declaração/operação aritmética 
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Cada tipo de comando, exceto (B) Aritmética/Declaração, permite configurar 
as opções e a configuração de velocidade e tempo para o comando de PR. 
As opções diferem dependendo do tipo de comando. Esses ajustes 
correspondem aos valores Y, A, U, A, B e C dos parâmetros de ajuste de 
parâmetro PRCmdX, por exemplo, parâmetro PRCmd1Setting ID399 (P6.002).

Consulte Definições do modo PR na página 291 para obter mais informações.
• Saltar para o comando especificado (7) — Este tipo de comando permite 

que você crie sequências de programa de malha onde você pode saltar 
para valores de PR# específicos. Consulte Comando Jump na página 333 
para obter mais informações.

• Write to Parameter ou Data Array (8) — Este tipo de comando permite 
gravar um parâmetro específico ou valor de vetor de dados. Consulte 
Comando Write na página 335 para obter mais informações.

Figura 155 - Configurações de comando de PR
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Exibição do procedimento 
PR no software KNX5100C

Esta seção descreve como o software exibe informações relacionadas a cada 
um dos sete tipos de comandos do modo PR. Essa exibição está na guia Chart 
do editor de modo PR no software KNX5100C. Para ajudá-lo a entender como o 
procedimento PR funciona, o software de configuração apresenta a ordem de 
execução e a sequência de chamada de todos os procedimentos de PR. 

Partes da tela PR

A tela PR inclui cinco partes: número, propriedade de execução, tipo de 
comando, próximo comando de PR e dados de comando. 

Figura 156 - Tela PR

1. Número: o número PR, variando de PR#0 a PR#99 (100 conjuntos de 
comandos PR). 

2. Propriedade de execução: (B) executar retorno à posição inicial quando 
energizado; (O) sobreposição de comando; (R) gravar dados na EEPROM; 
(I) interrupção de comando.

3. Tipo de comando: há seis tipos de comandos de PR: retorno à posição 
inicial, velocidade, posição, gravação, salto e operações aritméticas. 
A cor exibida nesta seção depende do tipo de comando.

4. Próximo comando de PR: se seguido por um comando de PR, a seta 
aponta para o comando de PR especificado.

5. Informações de comando: exibe os detalhes deste comando de PR. A cor 
depende dos tipos de informações.

 

PR#1 (I)(O)

 Position

DLY = [0] 0 ms

100000 PUU

INC

200 rpm

1

2

3

4

5
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Tela de retorno à posição inicial

Na exibição dos métodos de retorno à posição inicial, PR#0 significa sempre o 
procedimento de retorno à posição inicial, o qual é identificado ou indicado 
como ‘Homing’. Consulte a Figura 157.

Figura 157 - Exibição dos métodos de retorno à posição inicial

1. Tipo de execução de comando: para executar retorno à posição inicial 
quando o inversor de frequência está no estado Servo On, ele exibe (B); 
se o retorno à posição inicial não for necessário, então nenhuma 
informação é exibida.

2. Seleção de método: os métodos de retorno à posição inicial e a 
configuração de pulso Z são mostrados na tabela abaixo. Os caracteres 
com texto vermelho (consulte a Figura 157indicam qual “método” é usado 
para definir a posição inicial. Por exemplo, se um pulso Z é usado, o Z é 
usado para definir a posição inicial, então o Z está em vermelho. Se não 
houver pulso do marcador usado e a transição do ORG for usada para 
definir a posição inicial, o ORG estará em vermelho.
• F significa execução para frente
• R significa executar em reverso
• O ORG significa usar o DI de origem inicial
• CUR significa usar a posição atual como posição inicial
• BUMP representa o ponto de colisão (torque de posição inicial)

3. Offset: offset de origem, ID398 (P6.001)
4. Comando: próximo comando de PR a ser executado após o retorno à 

posição inicial

 PR#0 (B)

Homing

0:PLZ

Offset=0

PR#1

Speed1=100

Speed2=20

1

2

3

4

5

6

Métodos de retorno à posição inicial Texto exibido 
(usando um pulso do marcador, Z)

Texto exibido, sem uso de 
pulso do marcador (Z)

X = 0: retorno à posição inicial na direção de avanço com PL como origem de retorno à 
posição inicial 0: PLZ 0: PL

X = 1: retorno à posição inicial na direção inversa com NL como origem de retorno à posição inicial 1: NLZ 1: NL

X = 2: retorno à posição inicial na direção de avanço com ORG (quando alterna de estado 
desenergizado para energizado) como origem de retorno à posição inicial 2: F_ORGZ 2: F_ORG

X = 3: retorno à posição inicial na direção inversa com ORG (quando alterna de estado 
desenergizado para estado energizado) como origem de retorno à posição inicial 3: R_ORGZ 3: R_ORG

X = 4: procure o pulso Z na direção de avanço com ele como origem de retorno à posição inicial 4: F_Z

X = 5: procure o pulso Z na direção inversa com ele como origem de retorno à posição inicial 5: R_Z

X = 6: retorno à posição inicial na direção de avanço com ORG (quando alterna de estado 
energizado para desenergizado) como origem de retorno à posição inicial 6: F_ORGZ 6: F_ORG

X = 7: retorno à posição inicial na direção inversa com ORG (quando alterna de estado energizado 
para desenergizado) como origem do retorno à posição inicial 7: R_ORGZ 7: R_ORG

X = 8: usar o ponto atual como origem 8: CUR

X = 9: procure o ponto de colisão na direção de avanço e use-o como origem 9: F_BUMPZ 9: F_BUMP

X = A: procure o ponto de colisão na direção inversa e use-o como origem A: R_BUMPZ A: R_BUMP
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5. Retorno à posição inicial em alta velocidade: primeira velocidade de 
retorno à posição inicial, ID298 (P5.005) HomingSpeed.

6. Retorno à posição inicial em baixa velocidade: segunda velocidade de 
retorno à posição inicial, ID299 (P5.006) HomingCreepSpeed. 

Tela PR do comando de velocidade

Você pode usar o comando Speed em qualquer comando de PR (PR#1 a PR#99). 
É identificado ou indicado como “Speed”. Consulte a Figura 158. 

Figura 158 - Tela de comando de velocidade

1. Tipo de execução de comando: um comando de velocidade pode 
interromper (INS) o comando de PR anterior. Se a função de interrupção 
estiver habilitada, ela exibirá (I); se não, nenhuma informação será 
exibida.

2. Tempo de atraso (DLY): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados. É definido por um comando do controlador; 
o servo-drive inicia a contagem do tempo de atraso quando atinge a 
velocidade alvo. 

3. Velocidade alvo: a velocidade alvo definida.
4. Tempo de aceleração (ACC): determinado pelos parâmetros PR 

compartilhados; período de tempo para atingir a velocidade de 
3.000 rpm a partir da parada.

5. Tempo de desaceleração (DEC): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados; período de tempo para desacelerar de 3.000 rpm de 
velocidade até parado.

 
PR#1 (I)

Speed

DLY=[0] 0 ms

100 rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

1

2

3

4

5
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Tela PR do comando de posição

Você pode usar o comando Position em qualquer comando de PR (PR#1 a 
PR#99). Ele está marcado como “Position” e inclui as opções para “Stop once 
position control completed” e “Load the next command once position control 
completed”. A única diferença é que ‘Load the next command once position 
control completed’ mostra uma seta apontando para o próximo PR. Consulte a 
Figura 159 e o comando de PR à direita.

Figura 159 - Tela de comando de posição

1. Tipo de execução de comando: um comando de posição pode 
interromper (INS) o comando de PR anterior. Se a função de interrupção 
estiver habilitada, ela exibirá (I); se não, nenhuma informação será 
exibida. O comando Position pode sobrepor (OVLP) o próximo comando 
de PR. Se o tempo de atraso for definido como 0 quando esta função 
estiver habilitada, ele exibirá (O). Se a função Overlap não for usada, 
nenhuma informação será exibida.

2. Tempo de atraso (DLY): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados. É definido por um comando do controlador. 
O servo-drive inicia a contagem do tempo de atraso quando atinge a 
posição de destino. 

3. Posição de destino: a posição de destino definida.
4. Tipo de comando de posição: “ABS” significa um comando de 

posicionamento absoluto; “REL” significa posicionamento relativo; “INC” 
significa posicionamento incremental; “CAP” significa captura de 
posição em alta velocidade. 

5. Velocidade alvo: determinada pelos parâmetros PR compartilhados.
6. Tempo de aceleração (ACC): determinado pelos parâmetros PR 

compartilhados; o período de tempo para atingir a velocidade de 
3.000 rpm a partir da parada.

7. Tempo de desaceleração (DEC): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados; o período de tempo para desacelerar de 3.000 rpm de 
velocidade até parado.

 PR#1 (I)(O)

 Position

DLY=[0] 0 ms

100000 PUU

ABS

200rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

1

2

3

4

5

6

7

PR#1 (I)(O)

 Position

DLY=[0] 0 ms

100000 PUU

ABS

200rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms
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Tela PR do comando Jump

Você pode usar o comando Jump em qualquer comando de PR (PR#1 a PR#99). 
É identificado ou indicado como “Jump” e seguido por uma seta apontando 
para o próximo comando de PR. Consulte a Figura 160.

Figura 160 - Exibição de comando Jump

1. Tipo de execução do comando: o comando Jump pode interromper (INS) 
o comando de PR anterior. Se a função de interrupção estiver habilitada, 
ela exibirá (I); se não, nenhuma informação será exibida.

2. Tempo de atraso (DLY): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados. 

3. Número PR alvo: o número PR alvo.

Tela de PR do comando Write

Você pode usar o comando Write em qualquer comando de PR (PR#1–PR#99). 
Ele é identificado ou indicado como “Write”. Consulte a Figura 161.

Figura 161 - Tela do comando Write

1. Tipo de execução de comando: um comando Write pode interromper 
(INS) o comando de PR anterior. Se a função de interrupção estiver 
habilitada, ela exibirá (I); se não, nenhuma informação será exibida. 
Você pode determinar se gravará os dados na EEPROM. Se for necessário 
gravar dados na EEPROM, ele mostra (R); se não, nenhuma informação 
é exibida.

2. Tempo de atraso (DLY): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados.

3. Writing target and data source: o destino correspondente e as fontes de 
dados são mostrados na tabela abaixo. Observe que as constantes podem 
ser escritas no formato DEC ou HEX.

Writing Target Origem de dados

Parâmetro (PX.XXX) Constante
Vetor de dados (Arr[#]) Parâmetro (PX.XXX)
- Vetor de dados (Arr[#])
- Variável de monitoração (Mon[#])

 
PR#1 (I)

Jump

DLY=[0] 0 ms

PR#2

1

2

3

 
PR#1 (I)(R)

Write

DLY=[0] 0 ms

P1.001=1

1

2

3
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Tela PR do comando de posição do índice

Você pode usar o comando Indexing Position em qualquer comando de PR 
(PR#1 a PR#99). O número de comandos PR é determinado pelo número do 
índice. É identificado ou indicado como “Index Position”. Consulte a 
Figura 162. 

Figura 162 - Tela de comando de posição de indexação

1. Seção de comando de posição de indexação: o número da posição de 
indexação. Ela mostra a distância total de movimento na parte superior 
usando setas duplas para mostrar que o motor pode operar de forma 
recíproca entre cada posição de destino em cada comando de PR.

2. Tipo de execução de comando: um comando de posição pode 
interromper (INS) o comando de PR anterior. Se a função de interrupção 
estiver habilitada, ela exibirá (I). Caso contrário, nenhuma informação 
será exibida. O comando Position pode sobrepor (OVLP) o próximo 
comando de PR. Se o tempo de atraso for definido como 0 quando esta 
função estiver habilitada, ele exibirá (O). Se a função Overlap não for 
usada, nenhuma informação será exibida.

3. Tempo de atraso (DLY): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados. É definido por um comando do controlador. 
O servo-drive inicia a contagem do tempo de atraso quando atinge a 
posição de destino.

4. Comando de posição: o numerador é a posição deste comando de PR; 
o denominador é a distância total de movimento deste comando de 
posição de indexação, que é definido por ID234 (P2.052) 
IndexingCoordinatesScale. 

5. Direção de rotação (Dir): as opções disponíveis são Avanço (mover-se 
sempre para frente), Reversão (mover-se sempre na direção inversa) e a 
distância mais curta.

6. Velocidade alvo: determinada pelos parâmetros PR compartilhados.
7. Tempo de aceleração (ACC): determinado pelos parâmetros PR 

compartilhados; o período de tempo para atingir a velocidade de 
3.000 rpm a partir da parada. Consulte Parâmetros PR compartilhados 
na página 297.

8. Tempo de desaceleração (DEC): determinado pelos parâmetros de PR 
compartilhados; o período de tempo para desacelerar de 3.000 rpm de 
velocidade até parado. Consulte Parâmetros PR compartilhados na 
página 297.

 

PR#2 (I)(O)

Index Position

DLY=[0] 0 ms

33333/100000 PUU

Dir=[0] Forward

Speed=200 rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

Index Position List [100000]

PR#1 (I)(O)

Index Position

DLY=[0] 0 ms

0/100000 PUU

Dir=[0] Forward

Speed=200 rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

PR#3 (I)(O)

Index Position

DLY=[0] 0 ms

66667/100000 PUU

Dir=[0] Forward

Speed=200 rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

1

2

3

4

5

6

7

8

Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 357



Capítulo 11          Controle de movimento no modo PR
Exibição de operação aritmética de PR

Você pode usar operações e instruções aritméticas em qualquer comando de 
PR (PR#1 a PR#99). É identificado ou indicado como “Statement”. Quando a 
condição é cumprida, uma seta apontando para o próximo comando de PR 
aparece com uma linha sólida. Se a condição não for atendida, uma seta 
apontando para a próxima PR aparecerá com uma linha pontilhada. Você pode 
escolher executar o próximo comando de PR e parar uma vez que a execução 
seja concluída. Consulte a Figura 163.

Figura 163 - Tela de operação aritmética

1. Tipo de execução do comando: um comando de operação aritmética pode 
interromper (INS) o comando de PR anterior. Se a função de interrupção 
estiver habilitada, ela exibirá (I); se não, nenhuma informação será 
exibida.

2. Número do extrato: exibe o número do extrato usado no comando de PR.
3. Tempo de execução (Exe.Time): o tempo necessário para executar a 

operação aritmética.

Métodos de disparo 
para comandos PR

Esta seção descreve os quatro métodos de acionamento para comandos de PR. 

Disparo de entrada digital (DI)

Ao usar o modo de operação PR, você pode escolher o comando de PR a ser 
executado usando entradas digitais com valores equivalentes de peso binário 
(seleção do comando Registrar posição — Bit 0 a Bit 6). Use DI Command 
Triggered [0x08] para iniciar o comando de PR selecionado.

Consulte Descrição das funções de entrada digital na página 437 para obter 
mais informações.

Isso também pode ser definido na caixa de diálogo Digital I/O and Jog 
Function no software KNX5100C, conforme mostrado na Figura 164.

PR#1 (I)

Statement

S0

Exe.Time=3.89μs

2

3

True

False

PR#2

1PR#1 (I)

Statement

S0

Exe.Time=3.89μs

2

3

True

False

1 PR#1 (I)

Statement

S0

Exe.Time=3.89μs

2

3

1
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Figura 164 - Tela I/O Setting

Uma vez que a combinação DI esteja definida, alterne DI — Command 
Triggered para executar a seleção PR (mostrada na Figura 164).

Além disso, há dois conjuntos de DI para funções especiais, DI. Habilite o 
retorno à posição inicial [0x27] (mostrado na Figura 164) para voltar à origem 
de retorno à posição inicial e DI. Parada [0x46] (mostrado na Figura 164, usado 
para parar o motor. Quando DI Enable Homing é acionado, a operação de 
retorno à posição inicial é executada. Quando a parada é executada, qualquer 
PR atualmente em execução e movimento do motor é parado.

Consulte Função de jog e E/S digital no software KNX5100C na página 186 para 
obter mais informações sobre a configuração da E/S digital. 

Tabela 116 - Use DI para gerar o comando de PR com ponderação binária a ser acionado

Comando 
de posição

DI DI DI DI DI DI DI
Parâmetro

6 5 4 3 2 1 0
Retorno à 
posição 
inicial

0 0 0 0 0 0 0
HomeSetting ID397 (P6.000)

HomePosition ID398 (P6.001)

PR#1 0 0 0 0 0 0 1
PRCmd1Setting ID399 (P6.002)
PRCmdData ID400 (P6.003)

…

PR#49 0 1 1 0 0 0 1
PRCmd49Setting ID495 (P6.098)
PRCmd49Data ID496 (P6.099)

PR#50 0 1 1 0 0 1 0
PRCmd50Setting ID497 (P7.000)
PRCmd50Data ID498 (P7.001)

…

PR#99 1 1 0 0 0 1 1
PRCmd99Setting ID595 (P7.098)
PRCmd99Data ID596 (P7.099)
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Disparo de evento

Há quatro comandos de acionamento de evento que usam entradas digitais 
(comando de disparo de evento DI 1 a 4) que podem ser definidos para executar 
uma PR#. Os números de PR válidos são de PR#51 a PR#63. A associação para a 
PR ser executada é configurada no software KNX5100C (Function List>Motion 
Control>PR Mode Editor>General Parameter Setting). A transição de borda do 
comando DI.Event Trigger executa a PR# associada. Este método é uma 
maneira de usar a condição de “interrupção” no modo de posicionamento.

Figura 165 - Tela I/O Setting

Observe que os eventos podem ser acionados com a transição ON ou a 
transição OFF. Números de PR diferentes podem ser acionados para condições 
diferentes.

Figura 166 - Configuração de evento para acionador de evento
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Usar o disparo de comando de PR ID300 (P5.007)

Esse método é executado quando uma operação de gravação explícita de 
Ethernet/IP é realizada com o inversor de frequência e você usa o parâmetro 
PRCmdTrigger ID300 (P5.007), você pode especificar qual PR# é executada 
quando você define o sinal de DI acionado por comando. 

• Se você gravar 0 no registro PRCmdTrigger, o servo-drive executará o 
retorno à posição inicial. 

• Se você gravar de 1 a 99 no registro PRCmdTrigger, o servo-drive 
executará o comando de PR especificado (1 a 99). 

• Se você gravar 1.000, o servo-drive para de executar comandos PR e para 
o movimento do motor, que é o mesmo que usar o DI.Stop. 

• Os valores de 100 a 999 não são válidos.

Usar ID300 (P5.007) é útil para monitorar o status da operação PR# dentro do 
inversor de frequência a partir de um controlador externo.

Usar o modo de E/S e instrução add-on

Quando o inversor de frequência está configurado para o modo de operação de 
E/S, um PR# pré-inserido pode ser executado usando a instrução add-on 
raC_xxx_K5100_MAI (Motion Axis Index).

Como a instrução add-on Motion Axis Index usa um PR configurado 
anteriormente, você não pode ter uma conexão de rede Ethernet/IP ativa 
quando estiver configurando os comandos de PR. A maneira mais simples de 
configurar seus comandos PR é usar o software KNX5100C.

Uma vez que os comandos PR estejam configurados, eles não podem ser 
alterados quando a conexão de E/S é estabelecida. Você pode usar este método 
quando uma das instruções add-on de operação de movimento predefinidas 
não puder atender às suas especificações. Por exemplo, você pode usar este 
método para disparar uma PR que grava um parâmetro no inversor 
de frequência.

Valor de dados de gravação explícita 
PRCmdTrigger ID300 (P5.007) Ação tomada pelo inversor de frequência

0 O servo executa o modo de retorno à posição inicial configurado
1 a 99 Executa a PR especificado configurada no inversor de frequência

1.000 O inversor de frequência termina o comando de PR em execução e 
para o movimento do motor

100…999 Inválido

Ponto de execução de 
leitura explícita

Execução do inversor de 
frequência/motor Valor retornado em ID300 (P5.007)

Durante o início do comando — antes 
do início do movimento

O inversor de frequência está 
processando o comando, o motor 
não iniciou o movimento

PR# que é especificado no inversor 
de frequência. 

Enquanto o comando estiver 
concluído e o motor estiver em 
movimento, mas não tiver atingido 
sua posição de destino

O motor está se movendo, mas não 
atingiu a posição de destino

PR# que é especificado como + 
10.000

Enquanto o comando estiver 
concluído e o motor tiver atingido 
sua posição de destino

O motor terminou de se mover e 
alcançou a posição de destino

PR# que é especificado como + 
20.000
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 361



Capítulo 11          Controle de movimento no modo PR
Processo de execução 
de PR

O inversor de frequência atualiza o status do comando a cada 1 ms. Figura 167 
ilustra o fluxo de execução do procedimento PR e como o servo-drive lida com 
os comandos de PR. Uma vez que um procedimento de PR é acionado, ele 
passa por três unidades de processamento internas, que são fila PR, executor 
de PR e gerador de comando de controle de movimento.

Figura 167 - Procedimento de disposição PR do inversor de frequência

Prioridade do mecanismo de disparo

A prioridade para os métodos de acionamento é a seguinte: 
• (1) Disparo DI (comando DI.acionado)
• (2) Gravação explícita, parâmetro PRCmdTrigger ID300 (P5.007) 
• (3) Disparo de evento DI 1 a 4
• (4) Gravação explícita, parâmetro ID386 EventRisingEdgePRNumber 

(P5.098), parâmetro ID387 EventFallingEdgePRNumber (P5.099)

 Um PR é executado desde que um sinal de disparo seja recebido. Quando dois 
métodos de disparo diferentes são usados para um procedimento PR dentro do 
mesmo ms, os comandos com prioridade mais alta são executados primeiro. 
Se múltiplos comandos de disparo são gerados ao mesmo tempo (dentro de 
1 ms), o último comando não é enviado para a fila de PR.

 High LowDI.CTRG P5.007 Event(↑) Event(↓)

PR queue

• Every 1 ms, issues the waiting lead PR to PR executor no matter whether the 

executor has completed the commands or not.

• New lead PR replaces the PR in the executor.

PR executor

• Sends the motion commands to the generator (Speed Cmd, Position Cmd).

•
 

Completes jump, write, and arithmetic operations commands.

• Within 1 ms, it completes at least 20 consecutive commands with interruption functions 

and without delay (If arithmetic operations which cannot be interrupted are 

included,  duration is determined by the operation time and will be the last 

command in 1 ms).

Motion command generator

• Integrates multiple commands (Sequence, interrupt, or overlap commands).

• Output the integrated motion commands.

Time

Speed

Trigger Mechanism Priority

ID300 (P5.007) = PRCmdTrigger

Prioridade do mecanismo de acionamento Alto Baixo

• A cada 1 ms, emite o executor PR para PR principal de espera, independentemente de o executor ter 
concluído os comandos ou não.

• O novo PR principal substitui o PR no executor.

• Envia os comandos de controle de movimento para o gerador (comando de velocidade, comando de 
posição).

• Completa comandos de operações de salto, gravação e aritmética.
• Dentro de 1 ms, ele completa pelo menos 20 comandos consecutivos com funções de interrupção e sem 

atraso (se operações aritméticas que não podem ser interrompidas forem incluídas, a duração é 
determinada pelo tempo de operação e é o último comando em 1 ms).

• Integra comandos múltiplos (comandos de sequência, interrupção ou sobreposição).
• Saída dos comandos de movimento integrado.

Velocidade

Tempo

Fila PR

Executor de 

Gerador de comando de 
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Fila de PR

O comando de PR acionado é a PR principal. A PR e seu grupo de contêiner são 
organizados e preparados para serem enviados ao Executor de PR. Em cada 
ms, independentemente de outra PR sendo enfileirada, o servo-drive envia a 
PR principal e seu grupo de PR para o executor de PR. Portanto, contanto que 
um comando de PR seja acionado, a fila de PR coleta o comando e envia-o para 
o executor.

Executor de PR

Uma vez que o executor de PR recebe o PR principal, o grupo PR em execução é 
substituído imediatamente. Se um grupo de PR incluir comandos de controle 
de movimento, como comandos de velocidade e comandos de posição, o 
executor de PR os enviará ao gerador de comando de controle de movimento. 
Se a PR principal contiver comandos de gravação ou salto, eles serão 
completados imediatamente quando o executor de PR processar a PR 
principal. Estes comandos não entram no gerador de comando de controle de 
movimento. Quaisquer operações baseadas em aritmética (comandos de 
declaração) são executadas imediatamente ao inserir o executor de PR. 
Dependendo da expressão, os tempos de execução variam e esses comandos 
não podem ser interrompidos até serem concluídos.

O executor de PR pode completar consecutivamente um mínimo de 
20 comandos PR com comandos de interrupção (INS) e sem um ajuste de 
parâmetro de tempo de atraso dentro de 1 ms. 

Se houver um comando de PR que não tenha sido concluído dentro de 1 ms e 
um novo grupo de PR tiver sido enviado ao executor pela fila, o novo grupo de 
PR substituirá o anterior. 

Gerador de comando de controle de movimento

Os comandos de movimento incluem tipos de velocidade e posição. O executor 
de PR envia este tipo de comando para o gerador de comando de controle de 
movimento. Este gerador tem um buffer para criar o perfil de movimento. 
Este gerador inclui a capacidade de modificar o perfil do ciclo existente 
(sobrepor, interromper e passar para o próximo). Os comandos de movimento 
podem ser executados assim que entram no gerador. Se outros comandos de 
controle de movimento (com capacidade de união) entrarem no gerador, eles 
serão integrados ao comando existente no gerador. Essa integração é baseada 
nas configurações de PR. 
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Execução do comando de sequência

Os comandos que você pode configurar são comandos de posição e velocidade. 
Um comando de sequência é um comando de controle de movimento sem uma 
função de sobreposição ou interrupção. Quando você usa comandos de 
posição, o tempo de atraso começa a temporização quando a posição de 
destino é atingida. Quando você usa comandos de velocidade, o tempo de 
atraso começa a cronometrar depois que a velocidade alvo é atingida.

Comandos de posição consecutiva

Quando o executor de PR recebe dois comandos de posição consecutivamente, 
e eles não são definidos com funções de interrupção ou sobreposição, o 
executor de PR envia este PR principal para o gerador de comando de controle 
de movimento. O gerador de perfil cria o perfil do ciclo a partir deste comando 
de PR principal. Depois que a PR principal for concluída, se nenhum tempo de 
atraso for definido, o executor de PR envia o segunda PR (que agora se torna a 
PR principal) para o gerador de controle de movimento e o perfil do ciclo é feito 
para o comando da segunda posição.

Se o comando de primeira posição usar DLY (Tempo de atraso), o executor de 
PR inicia a temporização DLY quando o motor atinge a posição de destino. 
Quando o DLY expira, o comando de segunda posição é executado como 
descrito anteriormente e mostrado na Figura 168.

Figura 168 - Comando de posição
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 Position
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Comandos de velocidade consecutiva

Quando o executor de PR recebe dois comandos de velocidade 
consecutivamente, e eles não são definidos com funções de interrupção ou 
sobreposição, o executor de PR envia este comando PR principal para o 
gerador de comando de controle de movimento. O gerador cria o perfil do ciclo 
para este comando de velocidade. Quando este comando PR principal é 
concluído (seja por atraso ou interrupção), o segundo comando de velocidade 
PR é enviado ao gerador de comando de controle de movimento e o perfil do 
ciclo é criado usando o segundo comando (que agora se torna a PR principal).

Se o primeiro comando de velocidade for usado com um DLY (tempo de 
atraso), o DLY começa a temporizar assim que o motor atingir a velocidade 
alvo. Quando o DLY expira, o segundo comando de velocidade é executado 
como descrito anteriormente e mostrado na Figura 169.

Figura 169 - Comando de velocidade
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Comandos múltiplos

Esta seção mostra como múltiplos comandos são processados pelo inversor de 
frequência, conforme mostrado na Figura 170.

No primeiro ms, após um comando ser acionado, a fila PR envia um comando 
de posição para o executor de PR. O executor de PR recebe um comando de 
posição e envia este comando para o gerador de comando de controle de 
movimento, então o perfil do ciclo é gerado.

No segundo ms, o executor de PR recebe um comando Write e o executa 
imediatamente. 

No terceiro ms, o executor de PR recebe um comando Jump e o executa 
imediatamente. Estes dois comandos não são enviados para o gerador de 
comando de controle de movimento; o executor de PR e o gerador de comando 
de controle de movimento podem executar comandos independentemente. 

No quarto ms, o executor de PR recebe um comando de posição.

Figura 170 - Comando de sequência — comandos múltiplos
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Comando interrompe execução

A interrupção (INS) é uma ação que resulta em uma mudança com o comando 
de controle de movimento (e o perfil do ciclo). O comando de controle de 
movimento atual é interrompido com o segundo comando de controle de 
movimento. Os resultados da interrupção diferem com base nos tipos de 
comando. Há dois tipos de interrupção: interna e externa, conforme mostrado 
na Figura 171. 

Figura 171 - Interrupção interna e externa
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• Exemplo 1: quando o executor de PR recebe três comandos de posição 

consecutivos com o segundo comando usando a configuração de 
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PR#02 como um comando. Como ambos os comandos de PR ocorreram 
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PR#01 por PR#02. Ele envia a segunda PR para o gerador de comando de 
controle de movimento para execução. Quando PR#02 estiver concluído, 
o executor de PR envia PR#03 para o gerador.

• Exemplo 2: usando os mesmos três comandos de posição consecutivos, se 
PR#01 usa um DLY de 100 ms (atraso de tempo), o executor de PR 
processa PR#01 e PR#02, porque o DLY é usado com PR#01, o movimento 
PR#01 executa enquanto o DLY está em temporização. Quando o atraso 
expirar e PR#01 não tiver atingido sua posição de destino, o executor de 
PR então processa PR#02 e envia para o gerador de comando de 
movimento e o perfil de comando executa PR#02 (ainda um índice ponto 
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a ponto). Uma vez que PR#02 estiver concluído, PR#03 é enviado para o 
gerador de comando de controle de movimento e PR#03 é executado.

Figura 172 - Interrupção interna — comando de posição
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Os tipos de comando de posição REL e INC operam da mesma maneira. 
A posição de destino é a posição de destino anterior (30.000 na Figura 173) mais 
a nova posição de comando (60.000 na Figura 173).

Figura 173 - Exemplo de comando de posição incremental e relativa para interrupção interna

Speed Commands

Consulte a Figura 174 para usar estes dois exemplos.
• Exemplo 1: quando o executor de PR recebe três comandos de velocidade 

consecutivos com o segundo comando usando a configuração de 
interrupção (PR#01 -> PR#02 (I)->PR#03), o executor de PR trata PR#01 e 
PR#02 como um comando. Como ambos os comandos de PR ocorreram 
no mesmo ciclo de 1 ms e não há DLY usado, o executor de PR substitui 
PR#01 por PR#02. Ele envia a segunda PR para o gerador de comando de 
controle de movimento para execução. Quando PR#02 estiver concluído, 
o executor de PR envia PR#03 para o gerador.

• Exemplo 2: usando os mesmos três comandos de velocidade 
consecutivos, se PR#01 usa um 100 ms DLY (Time Delay), o executor de 
PR processa PR#01 e PR#02, porque o DLY é usado com PR#01, a 
velocidade alvo PR#01 é executada enquanto o DLY está em 
temporização. Quando o atraso expirar, o executor de PR então processa 
PR#02 e envia para o gerador de comando de controle de movimento e o 
perfil de comando executa PR#02 (ainda que seja um tipo de velocidade 
constante). Uma vez que PR#02 estiver concluído (atinge a velocidade 
alvo), PR#03 é enviado ao gerador de comando de controle de movimento 
e PR#03 é executado.
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Figura 174 - Interrupção interna — comando de velocidade
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os comandos jump e write são executados uma vez recebidos pela fila de PR 
(consulte a Figura 175).
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Se um dos tipos de PR usa um atraso, a fila de PR programa todos os comandos 
subsequentes com base no tipo PR que usa um DLY (Tempo de atraso). 

• O exemplo 1 mostra comandos múltiplos que são recebidos no mesmo 
período de comando de 1 ms. Você pode ver que o último PR (PR#07) é o 
comando executado, conforme mostrado na Figura 175.

Figura 175 - Interrupção interna — comandos múltiplos sem atraso

• O exemplo 2 mostra comandos múltiplos que são recebidos na mesma 
atualização de 1 ms com DLY (tempo de atraso) usado. Neste caso, o 
primeiro movimento comandado de PR começa a execução enquanto o 
DLY está ocorrendo; o DLY é agrupado com o primeiro ciclo de 1 ms. 
Uma vez que o DLY expira, o próximo PR (PR#07) começa a execução, o 
que ocorre no segundo ciclo de 1 ms, conforme mostrado na Figura 176.

Figura 176 - Interrupção interna — comandos múltiplos com atraso

 

PR#1 (I)

 Position

DLY=[0] 0 ms

1000 PUU

ABS

200 rpm

PR#7 (I)

 Position

DLY=[0] 0 ms

10000 PUU

ABS

500 rpm

PR 

executor

Motion 

command 

generator

Time

Speed

PR#2 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms

P5.045=100

PR#8 (I)

Jump

DLY=[0] 0 ms

PR#10

Approx.  20   PR  Commands

(1 ms Cmd cycle)

Multiple Commands without Delay

Gerador de 
comando de 
controle de 
movimento

Comando múltiplo sem atraso

Executor 
de PR

PR#1 (I)

 Position

DLY=[0] 0 ms

1000 PUU

ABS

200 rpm

PR#7 (I)

 Position

DLY=[0] 0 ms

10000 PUU

ABS

500 rpm

PR 

executor

Motion 

command 

generator

Time

Speed

PR#6 (I)

Write

DLY=[1] 100 ms

P5.045=100

PR#8 (I)

Jump

DLY=[0] 0 ms

PR#10

Approx.  20   PR  Commands

DLY 100 ms (1 ms Cmd cycle)(1 ms Cmd cycle)

Multiple Commands with Delay

Gerador de 
comando de 
controle de 
movimento

Comando múltiplo sem atraso

Executor 
de PR
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 371



Capítulo 11          Controle de movimento no modo PR
Interrupções externas

Quando uma interrupção externa é usada, ela usa um método de disparo de 
interrupção externo para executar outro comando de PR, consulte a Figura 171.

Quando a fila de PR recebe um comando de posição de PR com o ajuste de 
parâmetro de interrupção (Interrupt Previous PR=1), ela é enviada ao gerador de 
comando de controle de movimento imediatamente e qualquer comando de 
controle de movimento necessário muda e se integra a qualquer movimento 
atualmente em execução. O uso de DLY não altera o resultado de uma 
interrupção externa. A interrupção externa dos tipos de comando de velocidade 
ou posição opera da mesma maneira. Portanto, você pode integrar um tipo de 
PR de velocidade constante com um tipo de posicionamento, e vice-versa.

Figura 177 - Interrupção externa
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Execução do comando de sobreposição

A função Overlap está disponível apenas com os comandos Position Type. 
Quando a função Overlap (Overlap next PR =1) é usada com um PR primário, 
a fila PR (e o executor de PR) procura o tipo de posição PR secundária para que 
possa unir os dois comandos Position enquanto o comando PR primário está 
desacelerando. O cálculo para a união é mostrado 

Um comando de interrupção tem uma prioridade mais alta sobre um comando 
de sobreposição. Assim, quando a função de sobreposição é definida no 
comando de posição atual e o próximo comando de controle de movimento é 
definido para aplicar a função de interrupção, somente a função de 
interrupção é conduzida.

1st target speed (Spd1)
3.000

----------------------------------------------------------- Deceleration time (Dec)× 2nd target speed (Spd2)
3.000

------------------------------------------------------------- Acceleration time (Acc)×=

IMPORTANTE Não use a função DLY quando usar a função Overlap. Como você ainda 
pode selecionar o DLY (Tempo de atraso) quando Overlap é usado, este 
atraso ocorre no final do comando de movimento PR primário e atrasa 
a partida do segundo perfil PR.

Se a desaceleração da PR primária for a mesma que a aceleração da PR 
secundária, a transição de velocidade entre as duas PRs será muito suave.
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Figura 178 - Comando de sobreposição

 
PR#2

 Position

DLY=[0] 0 ms

10000 PUU

ABS

500 rpm

Acc=[0] 16.65 ms

Acc=[0] 16.65 ms

PR 

executor

Motion 

command 

generator

Time

Speed

PR#1 (O)

 Position

DLY=[0] 0 ms

5000 PUU

ABS

200 rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

Deceleration time of the 1
st
 command is different from 

acceleration time of the 2
nd

 command

(1 ms command cycle) (1 ms command cycle)

 
PR#2

 Position

DLY=[0] 0 ms

10000 PUU

ABS

500 rpm

Acc=[2] 6.67 ms

Dec=[2] 6.67 ms

PR 

executor

Motion 

command 

generator

Time

Speed

PR#1 (O)

 Position

DLY=[0] 0 ms

5000 PUU

ABS

200 rpm

Acc=[0] 6.67 ms

Dec=[0] 6.67 ms

Deceleration time of the 1
st
 command is identical to 

acceleration time of the 2
nd

 command

(1 ms command cycle) (1 ms command cycle)

Command with Delay - Acceleration and Deceleration Time are Identical

Overlap Command - Acceleration and Deceleration Time are Different

Executor 
de PR

Gerador de 
comando de 
controle de 
movimento

Comando de sobreposição — o tempo de aceleração e de desaceleração é diferente

Comando com atraso — os tempos de aceleração e de desaceleração são idênticos

Gerador de 
comando de 
controle de 
movimento

Executor 
de PR

O tempo de desaceleração do 1º comando é diferente 
do tempo de aceleração do 2º comando

O tempo de desaceleração do 1º comando é idêntico ao 
tempo de aceleração do 2º comando
374 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Capítulo 11          Controle de movimento no modo PR
Execução do comando de operação aritmética

Os comandos aritméticos (normalmente nos comandos de PR tipo Declaração) 
têm a mesma prioridade de execução que os comandos Jump e Write. Quando 
executado consecutivamente, os comandos de operações aritméticas podem 
interromper o comando de PR atualmente em execução, mas não podem ser 
interrompidos por um comando de PR. Esta sequência serve para confirmar 
que todas as operações aritméticas foram concluídas antes que os comandos 
PR entrem na fila PR (e no executor de PR). Se uma PR tentar interromper um 
comando aritmético por prioridade mais alta, seja interrupção ou entrada 
PRCmdTrigger, a interrupção ocorrerá no próximo ciclo de comando (após a 
conclusão do ciclo atual de 1 ms).

Figura 179 - Comandos múltiplos com operações aritméticas

Figura 180 - Comando Writing Target na seção Statement
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Observações:
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Capítulo 12

Aplicações de controle de movimento

As aplicações de controle de movimento geralmente incluem dependências de 
alta velocidade. Essas dependências incluem poder capturar e comparar as 
posições do motor e executar funções de alta velocidade com sincronização.

Função de captura da 
posição de alta 
velocidade (CAP)

A função de captura de posição de alta velocidade usa entradas digitais de alta 
velocidade (DI9 e DI10) para capturar de forma rápida e precisa a posição do 
motor, depois armazená-las em um vetor de dados para uso posterior.

Os parâmetros a seguir definem a função.

Tópico Página
Função de captura da posição de alta velocidade (CAP) 377
Função de comparação da posição de alta velocidade (CMP) 384
E-CAM 390

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos de 
falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, para 
códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do servo-drive 
Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. Faça o 
download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso off-line.

Tabela 117 - Parâmetros relacionados à captura de alta velocidade

Parâmetro Nome
ID328 (P5.036) DI9CaptureStartAddress
ID392 (P5.107) DI10CaptureStartAddress
ID330 (P5.038) DI9CaptureRemainedCount
ID394 (P5.109) DI10CaptureRemainedCount
ID131 (P1.019) DI9ExtraConfiguration
ID183 (P1.103) DI10ExtraConfiguration
ID331 (P5.039) DI9CaptureControl
ID395 (P5.110) DI10CaptureControl
ID329 (P5.037) DI9CaptureAxisPosition
ID393 (P5.108) DI10CaptureAxisPosition
ID132 (P1.020) DI9CaptureMaskRange
ID184 (P1.104) DI10CaptureMaskRange
ID368 (P5.076) DI9FirstCaptureResetPosition
ID396 (P5.110) DI10FirstCaptureResetPosition
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Há duas funções de captura que podem ser usadas simultaneamente e são 
configuradas usando o software KNX5100C. Para usar as funções de captura, 
navegue até Lista de função > Controle de movimento > Capturar (CAP)/
Comparar (CMP) e:

• Configurar as opções de captura
• Escolha uma origem para a posição
• Escolha um intervalo de tempo
• Determine se você precisa de operação on-line ou em modo cíclico

Figura 181 - Captura de alta velocidade

O exemplo a seguir da função de captura usa a Figura 182. Este exemplo usa 
DI9 como a entrada de captura (no software KNX5100C; a primeira captura usa 
DI9, a segunda captura usa DI10). Configuração inicial do inversor de 
frequência/entrada de alta velocidade para usar a função CAP:

• Use o software KNX5100C, remova quaisquer atribuições de entrada em 
DI9/DI10; quando você usar a função CAP, nenhuma outra associação 
deverá estar presente

• Verifique se não há acionador de evento usando PR 50/60; a execução do 
evento é separada da função de CAP. Eles não podem usar o mesmo 
comando PR ou DI.

• Use o software KNX5100C em PR50/60 e verifique se nenhum outro 
comando PR é usado atualmente; a função CAP usa esses comandos PR 
para executar o índice CAP.

Escolha as opções e configurações de que você precisa:
• Endereço inicial CAPTURE (ID328, P5.036) 

Os dados capturados são armazenados neste vetor de dados do usuário 
compartilhado (0 a 799 elementos). Esses dados são armazenados 
sequencialmente, com base no número de CAPTURAS realizadas naquele 
ciclo específico. Assim que o ciclo CAPTURE for concluído, e se ele for 
acionado novamente, os dados de captura antigos serão substituídos 
pelos dados de captura presentes.
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• Posição do eixo CAPTURE (ID329, P5.037) 

A posição retornada mais recente da função de captura, que é 
armazenada para cada instância de captura no vetor de dados 
do usuário.

• Insira um valor positivo na contagem restante de CAPTURE (DI9)

Esta opção basicamente habilita a função de captura; como alternativa, 
você pode ver o status da função em Lista de função > Controle de 
movimento > Editor de parâmetro, Controle de captura DI9 (ID331m 
P5.039 X.0); quando este valor é maior que zero, o Bit 0 está energizado. 
Este estado indica que a função de captura está em execução.

Quando a função de captura está em execução, o parâmetro 
DI9CaptureRemainedCount (ID330, P5.038) indica o número restante 
de capturas a serem realizadas. Sempre que um ciclo de captura ocorrer, 
este valor diminuirá em 1 até que o valor seja 0. O valor zero indica que a 
função de captura foi concluída.

• Escolha executar a função Compare (CMP) quando a posição for 
capturada.

Esta opção executa uma função de comparação após a ocorrência da 
captura.

• Escolha uma PR para executar quando a captura estiver concluída.

Quando a captura for concluída, use o menu para escolher um PR# 
específico a ser executado.

• Escolha a origem da posição para sua função de captura.

Aqui você pode escolher a fonte de realimentação de posição que é usada 
para a captura. Você também pode escolher Desabilitar captura, que é 
outra maneira de desabilitar a função de captura se a contagem restante 
ainda for maior que zero.

• Escolha a lógica de disparo.

Escolha se a captura será executada quando uma condição N.A. 
(normalmente aberta) ou N.F. (normalmente fechada) ocorrer em DI9 
(esta condição é considerada uma borda ascendente ou borda 
descendente).

• Escolha o intervalo de tempo para novo disparo da função de captura.

Este intervalo de tempo evita desarmes do sensor por transientes típicos 
em aplicações de alta velocidade. Você pode definir a função de captura 
para ocorrer somente depois que esse tempo tiver decorrido.

• Use DI9CaptureMaskRange (ID132, P1.020), se necessário.

Para impedir que os dados de mesma posição (ou dados de posição 
dentro de uma pequena janela) sejam capturados repetidamente, 
é possível configurar o inversor de frequência para evitar capturar vários 

A avaliação lógica considera o DI9 configurado como uma entrada N.A. 
Quando essa configuração é verdadeira, a lógica se comporta conforme 
mostrado. Se DI9 for uma entrada N.F., os níveis lógicos serão revertidos.
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conjuntos de dados idênticos definindo uma faixa de máscara para 
captura de dados. Esta faixa define os pulsos que devem ocorrer antes 
que quaisquer novos dados sejam armazenado.

Tabela 118 - Captura de posição de alta velocidade, Informações adicionais

P5.039 (para DI9) 
DI9CaptureControl Bit Função Descrição

X

0 Habilitar função 
de captura

Quando bit 0 = 1 e ID330 (P5.038) >0, a captura de dados começará e o sinal DO.CAP_OK será desligado. 
O valor da ID330 (P5.038) diminui conforme a captura de dados continua.
Quando a ID330 (P5.038) = 0, isso significa que a captura de dados está concluída. Quando a captura de dados 
estiver concluída, o sinal DO.CAP_OK será ativado e o bit 0 será apagado para 0.
Se o bit 0 já for 1, o valor gravado não deverá ser 1; você precisará gravar 0 para desabilitar a função de captura.

1
Redefinir a posição do 
eixo quando os 
primeiros dados 
forem capturados

Quando o bit 1 = 1, após os primeiros dados serem capturados, a posição do eixo de captura será definida com o 
valor da ID368 (P5.076) DI9FirstCaptureResetPosition.

2

Habilitar a função 
Compare depois que os 
primeiros dados forem 
capturados(1)

Quando bit 2 = 1, quando os primeiros dados forem capturados, a função de comparação será habilitada. 
ID351.X (P5.059.X) CompareControl bit 0 = 1 e ID350 (P5.058) CompareRemainedCount redefine o valor da 
configuração anterior. Se a função de comparação já estiver habilitada, então esta função de bit será ignorada.

3
Execute a PR específica 
após a captura dos 
últimos dados

Quando bit 3 = 1, o inversor de frequência executará a PR específica assim que a captura de dados for concluída (2).

Y – Origem do eixo 
de captura

0: Desabilitado
1: Encoder auxiliar (Aux.) 
2: Comando de pulso (E/S)
3: Encoder principal do motor (MFB)

Z – Lógica de disparo 0: N.A. (normalmente aberto)
1: N.F. (normalmente fechado)

U – Intervalo mínimo 
de disparo –

CC PR#1… PR#99 
específico –

(1) Função de comparação suportada somente na primeira captura.
(2) Consulte Usar o modo de E/S e instrução add-on na página 361. A operação no modo PR é fixada com DI9 usando PR#50 e DI10 usando PR#60
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Figura 182 - Fluxograma de captura da posição de alta velocidade (exemplo DI9)

Figura 183 - Tela da função de captura

Uso da programação de comando PR com a função de captura

Você pode usar o software KNX5100C para configurar a função de captura. 
No entanto, se as funções precisarem ser alteradas enquanto o programa 
aplicativo estiver em execução, você poderá usar o comando Gravar PR 
para alterá-las.

Com a programação de comando Gravar PR, os comandos de gravação 
configuram a função de captura da posição de alta velocidade, bem como 
executam os comandos de movimento assim que a configuração for concluída. 
Consulte o Capítulo 11 para obter detalhes sobre a programação do comando PR.

 

  

 

 

 

 

CAP Axis Source
Normally Open

ID331 (P5.039.Z) = 0

DI9

Normally Closed
ID331 (P5.039.Z) = 1

DI9

CAP Switch
ID331 (P5.039.X) Bit 0

CAP Axis
Position

ID329 (P5.037)

7890

CAP Axis Source

Aux Encoder ID331 (P5.039.Y) = 1
Pulse Command ID331 (P5.039.Y) = 2

Main Encoder ID331 (P5.039.Y) = 3

Data Array

Reset the First Position
ID331 (P5.039.X) Bit 1 = 1

First Position = ID368 (P5.076)

Enable CMP after the
first data is captured.

ID331 (P5.039.X) Bit 2 = 1

CAP Amount
ID330 (P5.038)

Start Address
ID328 (P5.036)

CAP Amount
ID330 (P5.038) = ID330 (P5.038) - 1

CAP Completed?
ID330 (P5.038) = 0

No

Yes

Call PR#50
ID331 (P5.039.X) Bit 3 = 1

Cyclic CAP ID131 (P1.019.X) = 1
ID330 (P5.038) = Previous 

Setting Value

1234
2345
5678
6789
7890
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O exemplo a seguir descreve como o comando PR funciona e é ilustrado na 
Figura 184. 

1. PR#1 confirma que a função de captura está desabilitada, com ID331.X 
(P5.039.X) NAME Bit 0 = 0. Esta confirmação é feita caso a captura 
anterior não tenha sido concluída.

2. PR#2 define o endereço inicial da ID 328 (P5.036) do vetor de dados 
para #100. 

3. PR#3 define a ID 330 (P5.038) da contagem de captura restante como 3, 
que realiza três capturas antes que a função de captura seja concluída.

4. PR#4 define a Primeira posição de redefinição de captura (ID368, P5,076) 
como 0 para o primeiro ponto de captura.

5. PR#5 define um modo de captura cíclica e usa um atraso de 1 ms antes de 
executar o próximo comando PR. 

6. PR#6 habilita a função de captura e redefine o primeiro ponto. Quando a 
captura de dados é concluída, o inversor de frequência executa PR#50. 
Ele seleciona o encoder principal do motor como a Origem do eixo e 
aplica o contato “Normalmente fechado” como lógica de disparo, com 
intervalo de disparo de 2 ms. 

7. PR#7 ajusta o comando de velocidade inicial em 50 rpm. 
8. Quando ocorrer a última captura, a PR#50 executará um movimento 

ponto a ponto (prossiga para o próximo), com CMD tipo CAP (tipo 11) e 
Dados de CMD de posição = 50.000 PUU

9. PR#51 usa uma PR com tipo de comando de Controle de velocidade 
constante.

Figura 184 - Comando PR com programa aplicativo de captura de alta velocidade (exemplo DI9)

Figura 185 mostra como os dados são capturados no vetor de dados quando a 
função de captura é executada. Em (1), após DI9 ser acionada, o eixo de captura 
será redefinido para 0 e os dados serão armazenados no vetor de dados #100. 
Quando DI9 é acionada pela segunda (2) e pela terceira (3) vezes, os dados de 
posição são gravados nos vetores de dados #101 e #102, respectivamente. Assim 

PR#1 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms
P5.039=0x2030

PR#3 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms
P5.038=3

PR#4 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms
P5.076=0

PR#2 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms
P5.036=100

PR#50 (I)

 Position

DLY=[0] 0 ms
50000 PUU

CAP
100rpm

PR#7 (I)

Speed

DLY=[0] 0 ms
50 rpm

Acc=[0] 3.33 ms
Dec=[0] 3.33 ms

PR#6 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms
P5.039=0x203B

PR#5 (I)

Write

DLY=[10] 1 ms
P1.019=0x0001

PR#51

Speed

DLY=[0] 0 ms
50 rpm

Acc=[0] 3.33 ms
Dec=[0] 3.33 ms
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que o primeiro ciclo de captura for concluído, o sinal DO:CAP_OK [0x16] 
acenderá e, em seguida, PR#50 (comando de captura da posição de alta 
velocidade) e PR#51 (movimento com velocidade fixa) serão executados. 
O servo-drive executará o próximo ciclo. O sinal DO:CAP_OK é desativado 
quando o procedimento é concluído e a quantidade de captura é definida 
como 3. 

Quando DI9 é acionada pela quarta (1) vez, a posição do eixo de captura não é 
redefinida, e os dados de posição do eixo de captura são gravados no vetor de 
dados #100 novamente. Portanto, os dados que foram registrados no ciclo 
anterior serão substituídos. No momento que DI9 é acionada pela quinta e pela 
sexta vezes, a posição do eixo de captura é gravada nos vetores de dados #101 e 
#102, respectivamente. Assim que o segundo ciclo de captura terminar, 
DO:CAP_OK (procedimento DO:First CAP concluído) CAP acenderá e, em 
seguida, os comandos PR#50 ponto a ponto (Prossiga para o próximo) e PR#51 
(Controle de velocidade constante) serão executados.

Ao aplicar o modo de captura cíclica (P1.019.X = 1), assim que a captura for 
concluída e qualquer PR for executada, o ciclo de gravação de novos valores nos 
vetores de dados será repetido. A função de captura retoma o armazenamento 
de dados no vetor de dados do endereço inicial CAPTURE (DI9) (ID 328, 
P5.036). Qualquer dado que tenha sido registrado neste local do vetor de dados 
será substituído pelo novo valor capturado.

Figura 185 - Exemplo de programa aplicativo de captura de alta velocidade

CAP axis 

position

(PUU)

Time

10.000 PUU

DI9: CAP

DO: [0x16] 

CAP_OK

10.000 PUU

PR path

#50 #50

#51 #51

#1 ~ 6

#7

Data array

0 0 0 45.678 45.678 45.678#100

0 12.501 12.501 12.501 50.345 50.345#101

0 0 26.789 26.789 26.789 56.789#102

(1) (1)(2) (2)(3) (3)
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Função de comparação 
da posição de alta 
velocidade (CMP)

A função de comparação da posição de alta velocidade compara a posição real 
capturada do eixo de movimento com o valor salvo no vetor de dados. Quando 
a condição de comparação é atendida, um sinal digital de alta velocidade 
(DO4)(1) é emitido imediatamente para o controle de movimento. Como essa 
função é executada pelo hardware, o software KNX5100C compara os dados 
com precisão nos eixos de movimento de alta velocidade. Quando a função 
CMP está habilitada, o servo-drive emprega DO4 para forçar um sinal de saída, 
que não é definido pelo usuário.

Os parâmetros a seguir definem a função.

Para configurar a função de comparação, você precisa:
• Definir e habilitar a operação da função de comparação, incluindo a 

definição da origem do eixo e a lógica de acionamento
• Definir a posição inicial para comparação de dados no vetor de dados
• Definir a quantidade de dados a ser comparada
• Habilitar o modo cíclico

Figura 188 descreve a função de comparação.

(1) Com tempo de execução de apenas 5 μs.

Tabela 119 - Parâmetros relacionados à captura de alta velocidade

Parâmetro Nome
ID348 (P5.056) CompareStartAddress
ID349 (P5.057) CompareAxisPosition
ID350 (P5.058) CompareRemainedCount
ID351 (P5.059) CompareControle
ID330 (P5.038) DI9CaptureRemainedCount
ID331 (P5.039) DI9CaptureControl
ID131 (P1.019) DI9ExtraConfiguration
ID133 (P1.023) OffsetCompararDadosNãoVolátil
ID134 (P1.024) OffsetCompararDadosVolátil
ID153 (P1.046) EncoderOutputResolution
ID179 (P1.097) EncoderOutputDenominator
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Use o parâmetro ID351 (P5.059) CompareControl para habilitar ou desabilitar a 
função de captura e definir a origem do eixo e a lógica de acionamento. 
Consulte a Tabela 120.

Figura 186 - Controle de comparação

Tabela 120 - Comparação de posição de alta velocidade, Informações adicionais

ID351 P5.059 
CompareControl Bit Função Descrição

X

0 Recurso de comparação Se o bit 0 for definido como 1, o recurso de comparação será executado quando a ID350 (P5.058) for >0.

1 Modo cíclico Se o bit 1 for definido como 1 e todos os procedimentos de comparação forem concluídos, a ID350 (P5.058) 
será redefinida para o valor de ajuste de parâmetro e, em seguida, o procedimento de comparação reiniciará.

2 Habilitar função de captura 
após comparação de dados

Se o bit 2 for 1, depois que toda comparação for concluída, habilite a função de captura (defina ID331 
(P5.039.X) bit 0 para 1 e defina o valor anterior para ID330 (P5.038), como o tamanho dos dados a serem 
capturados); se a função de captura tiver sido habilitada, essa função será inválida.

3 Redefinir a posição do eixo de 
comparação para 0

Se o bit 3 for 1, assim que o último elemento do vetor de dados for comparado, a ID349 (P5.057) será definida 
como zero.

Y – Configuração da origem do 
eixo de comparação

0: Captura do eixo
1: Encoder auxiliar (AUX)
2: Comando de pulso (E/S)
3: Encoder principal (MFB)
Se o eixo de captura for selecionado, a origem da ID331 (P5.039.Y) do eixo de captura não poderá ser alterada. 
Se o encoder do motor for selecionado, a resolução de pulso será determinada pela ID153 (P1.046) 
(Configuração de saída do número de pulso do encoder) e pela ID176 (P1.097).

Z – Lógica de disparo 0: N.A. (normalmente aberto)
1: N.F. (normalmente fechado)

U – Acionar comando PR Se o bit 0 for definido como 1, a PR#50 (DI9) ou PR#60 (DI10) será acionada quando o último segmento de 
vetor de dados for comparado.

CBA – Duração da saída de pulso (ms) –
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Uso do encoder do motor como origem de comparação

Figura 187 - Saída de pulso

Se o eixo de captura for selecionado, a origem da ID331 (P5.039.Y) do eixo de 
captura não poderá ser alterada. Se o encoder do motor for selecionado, 
a resolução de pulso será determinada por EncoderOutputResolution ID153 
(P1.046) e por EncoderOutputDenominator ID179 (P1.097).

Quando EncoderOutputDenominator ID179 (P1.097) = 0, a saída de pulso 
OA/OB (Número de pulso de saída da Figura 187 se referirá somente à 
configuração de EncoderOutputResolution ID153 (P1.046).

Exemplo 1:

Quando EncoderOutputDenominator ID179 (P1.097) = 0; 
EncoderOutputResolution ID153 (P1.046) = 2.500

Saída OA/OB = EncoderOutputResolution ID153 (P1.046) usará 
quádruplo (4x a frequência), que é de 10.000 pulsos. 

Quando EncoderOutputDenominator ID179 (P1.097) for definido (valor não 
é 0), a saída de pulso OA/OB precisará ser calculada através do numerador 
e denominador de EncoderOutputResolution ID153 (P1.046) e 
EncoderOutputDenominator ID179 (P1.097) e convertida usando quádruplo 
(4x a frequência).
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Exemplo 1:

Quando ID179 (P1.097) = 5; ID153 (P1.046) = 2.500

Exemplo 2:

Quando ID179 (P1.097) = 7; ID153 (P1.046) = 2.500

Figura 188 - Fluxograma de comparação da posição de alta velocidade

OA/OB output 2.500
5

------------ 500 pulses==

OA/OB output 2.500
7

------------ 357,142857 pulses==

 

 
No

Data array

 

≥ 

 

1234

2345

5678

6789

7890

DO4

DO4

Yes

 

CAP
amount

ID350 (P5.058)

Start address
ID348 (P5.056)

CMP switch
ID351 (P5.059.X) Bit0

CMP axis
position    7890 

CMP axis
position

ID349 (P5.057)

CMP axis source

AUX ENC ID351 (P5.059.Y) = 1
Pulse Cmd ID351 (P5.059.Y) = 2
Main ENC ID351 (P5.059.Y) = 3

CMP trigger logic
Normally open

ID351 (P5.059.Z) = 0

Pulse output duration
ID351 (P5.059.CBA)

Normally closed
ID351 (P5.059.Z) = 1

CMP amount
ID350 (P5.058) = ID350 (P5.058)  - 1

CMP completed?
ID350 (P5.058) = 0

Call PR#45
ID351 (P5.059.U) Bit 0 = 1

Cyclic CMP
ID351 (P5.059.X) Bit 1 = 1

ID350 (P5.058) = Previous setting
value

Enable CAP after
completed

ID351 (P5.059.X) Bit 2 = 1

CMP axis position resets to
0

ID351 (P5.059.X) Bit 3 = 1
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Uso da programação de comando PR com a função de comparação

Para usar a função de comparação, você deverá estar no modo de operação PR 
e usar comandos PR.

Com a programação de comando PR, os comandos de gravação configuram a 
função de comparação da posição de alta velocidade, bem como executam os 
comandos de movimento assim que a configuração for concluída. Consulte o 
Capítulo 11 para obter detalhes sobre a programação do comando PR.

O exemplo a seguir descreve como o comando PR funciona e é ilustrado na 
Figura 190. Defina o numerador ID153 (P1.046) EncoderOutputResolution e 
oEncoderOutputDenominator ID179 (P1.097), cujos padrões são baseados na 
comparação de um eixo usando 10.000 pulsos por rotação do motor.

1. PR#1 usa comandos de gravação para editar o vetor de dados #50.
2. PR#2 usa comandos de gravação para editar o vetor de dados #51.
3. PR#3 usa comandos de gravação para editar o vetor de dados #52.
4. PR#4 confirma que a função de comparação está desabilitada (ID331.X 

(P5.039.X) Bit 0 = 0).
5. PR#5 define a posição inicial como 50.
6. PR#6 define a quantidade de comparação como 3, com um atraso de 1 ms 

para permitir que o comando PR com o uso da função de comparação seja 
executado. 

7. PR#7 habilita a função de comparação no modo cíclico, que apaga o eixo 
de comparação para 0 após a conclusão da comparação e executa PR#45. 
Ela seleciona o encoder do motor como o eixo de captura, definindo 
“Normalmente fechado” como a lógica de disparo, com duração de saída 
de pulso de 100 ms. 

8. PR#8 ajusta o comando de velocidade em 50 rpm. 
9. PR#45 define o comando incremental como 50.000 PUU e, então, 

continua até PR#46, mantendo o ajuste do comando de velocidade 
de 50 rpm.

Figura 189 - Comando PR com aplicação da função de comparação

PR#6 (I)

Write

DLY=[10] 1 ms

P5.058=3

PR#5 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms

P5.056=50

PR#45 (I)

 Position

DLY=[0] 0 ms

50000 PUU

INC

100rpm

PR#8 (I)

Speed

DLY=[0] 0 ms

50 rpm

Acc=[0] 3.33 ms

Dec=[0] 3.33 ms

PR#46

Speed

DLY=[0] 0 ms

50 rpm

Acc=[0] 3.33 ms

Dec=[0] 3.33 ms

PR#3 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms

Arr[52]=40000

PR#4 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms

P5.059=

0x00640030

PR#2 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms

Arr[51]=30000

PR#7 (I)

Write

DLY=[0] 0 ms

P5.059=

0x0064103B

PR#1

Write

DLY=[0] 0 ms

Arr[50]=20000
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Figura 190 mostra como os dados são comparados no vetor de dados quando a 
função de comparação é executada. 

Figura 190 - Exemplo de aplicação de comparação de alta velocidade

Vetor de dados

O vetor de dados pode armazenar até 800 elementos de dados (0 a 799), 
com cada elemento sendo de 32 bits. Ele pode ser usado para armazenar os 
dados de captura de alta velocidade e os dados de comparação de alta 
velocidade, bem como os pontos escravos E-CAM. Você pode alocar o vetor de 
dados para se adequar à sua aplicação. Não há alocação predefinida de 
elementos de dados, o que oferece flexibilidade.

CMP axis 

position

(PUU)

Time

DO4: CMP

PR path #8

#45 #45

#46 #46

5.000 

20.000

30.000

40.000

#1 ~ 7

Data array

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000#50

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000#51

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000#52

(1) (1)(2) (2)(3) (3)

IMPORTANTE O vetor de dados é volátil. Isso significa que ele não armazena valores 
através de um ciclo de alimentação. Você pode definir Force Function 
ID193 (P2.008) = 30 e, em seguida, definir Force Function = 35; esta 
operação grava os valores do vetor de dados na EEPROM. Agora eles 
persistem através de um ciclo de alimentação. Você pode ver os 
valores presentes do vetor de dados navegando pelo software 
KNX5100C: Controle de movimento > Capturar/Comparar > Editor do 
vetor de dados.
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E-CAM O inversor de frequência Kinetix 5100 tem um recurso de came eletrônico. 
Os cames de posição, de fato, fornecem a capacidade de implementar relações 
de engrenagem eletrônica não linear entre o motor Kinetix 5100 (escravo) e um 
dispositivo mestre (outro inversor de frequência, encoder ou tempo). Nenhum 
limite máximo de velocidade, aceleração ou desaceleração é usado. 

O movimento do dispositivo mestre e o perfil de came designado derivado da 
tabela de cames associada determinam a velocidade, aceleração e 
desaceleração do eixo escravo. 
O recurso E-CAM executa um came de posição criado por um perfil definido 
pelo usuário no software KNX5100C ou diretamente do vetor de dados 
definido pelo usuário.

O came mecânico e o came elétrico estão ilustrados na Figura 191.

Figura 191 - Came mecânico e E-CAME-CAM 

A função E-CAM pode ser usada apenas no Modo de operação PR. Depois que 
as condições de engate do E-CAM forem atendidas e o E-CAM estiver ativo, 
o eixo escravo seguirá o perfil CAM predefinido, e a posição do eixo escravo 
será uma função da posição mestre (ou tempo). Como resultado do movimento 
mestre, são criados pulsos. Esses pulsos mestre são usados como referência 
para o escravo seguir; e o escravo segue esses pulsos com base em seu perfil 
predefinido, mostrado na Figura 192. A função E-CAM pode ser habilitada ou 
desabilitada ajustando o parâmetro ID376 (P5.088.X).

Figura 192 - Curva E-CAM

(1) — Engrenagem e entrada do eixo mestre
(2) — Came mecânico
(3) — Saída do eixo escravo
(4) — Entrada do eixo mestre para E-CAM
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Figura 193 usa o conceito de came mecânico para ilustrar os ajustes de 
parâmetro E-CAM.

Figura 193 - O came eletrônico simula a montagem do came mecânico com os parâmetros do 
servo-drive

(1) Eixo mestre: a origem do sinal do eixo mestre é definida pela ID376 (P5.088.Y)
(2) Embreagem: o tempo para engatar ou desengatar é definido pela ID376 (P5.088.UZ), ID375 (P5.087), 
ID377 (P5.089)
(3) Relação engrenagem e eixo mestre: a resolução da entrada por pulso é definida pela ID371 (P5.083), 
ID372 (P5.084)
(4) Curva E-CAM: a curva definida pela ID369 (P5.081), ID370 (P5.082), ID373 (P5.085); o fator de escala é definido 
pela ID311 (P5.019)
(5) Relação de engrenagem do eixo escravo: a resolução do sinal de saída é definida pela ID151 (P1.044), 
ID152 (P1.045)

Tabela 121 - Configurações gerais do E-CAM

Parâmetro Nome
ID245 (P2.073) ECamConfiguration
ID246 (P2.074) ECamDICompensaçãoDelayTime
ID247 (P2.075) ECamAlignementTargetPosition
ID248 (P2.076) ECamControlConfiguration
ID249 (P2.078) ECAMDOCamArea_RisingEdge
ID250 (P2.079) ECAMDOCamArea_FallingEdge
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Configurações de controle E-CAM

O formato da ID376 (5.088) ECamControl é: (palavra alta h) DCBA: 
(palavra baixa L) UZYX

Figura 194 - Formato do parâmetro

Definição como segue:
• X: comando E-CAM

• Y: Fonte de comando

1: encoder auxiliar

2: comando de pulso

4: eixo de tempo (1 ms)
• Z: condição de engate

0: imediatamente

1: acionar DI.CAM
• U: condição de desengate (2, 4 e 6 não podem ser selecionados ao mesmo 

tempo)

 

CD BA

 

YZU X

BA Comando PR a ser executado X Configuração de ativação da função E-CAM 
C Reservado Y Fonte de comando
D Reservado Z Condição de engate
- - U Condição de desengate

Bit Função Descrição

0 Ativação E-CAM 0: o E-CAM está desabilitado 1: o E-CAM está habilitado (os parâmetros relevantes não poderão ser modificados quando 
o E-CAM estiver habilitado)

1 O E-CAM não desengata quando o servo 
está desligado

0: quando o servo é parado por alarme ou o servo está desligado, a embreagem é desengatada 1: quando o servo para 
por causa do alarme ou o servo está desligado, a embreagem permanece engatada. Quando o servo é habilitado 
novamente, o E-CAM pode operar diretamente.

2 ECamCurveScale ID311 (P5.019) entra em 
vigor imediatamente 0: ID311 (P5.019) entra em vigor após o próximo engate 1: ID311 (P5.019) entra em vigor imediatamente

3 Reservado -

U Condição de desengate Ação após desengate
0 Nunca desengatar -
1 DI.CAM permissivo está desligado Em status de parada
2 O eixo mestre alcança o valor de desengate da ID377 (P5.089) (o sinal indica a direção)

Em status de parada
6

Igual a 2, mas a velocidade existente continua ao desengatar e a extensão de engate excede ligeiramente a 
ID377 (P5.089) ECamMasterPositionToDisengage. Isso é adequado ao chamar o próximo comando de Posição PR, 
imediatamente após desengatar.

4 O eixo mestre excede o valor de desengate da ID377 (P5.089) (o sinal indica a direção) Retornar ao status pré-engate Pulso principal é 
ID380 (P5.092) ECamSkippedMasterPulses

8
Quando U = 1, 2 ou 6: desabilitar E-CAM após desengatar Defina X como 0
Quando U = 4: evitar instabilidade quando retornar ao status pré-engate N/D 
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• BA: executar automaticamente o comando PR especificado 

Quando a condição de desengate (ID376 (P5.088.U: 2, 4, 6)) é alcançada, 
uma PR 00 a 3F (hexadecimal; 00 significa nenhuma ação) é executada 
automaticamente.

• C: reservado
• D: reservado

Origem do sinal do eixo mestre

Ao usar um came eletrônico, você deve primeiro determinar a fonte do eixo 
mestre, que pode ser um encoder auxiliar (via porta auxiliar), outro motor 
Kinetix 5100 (via fiação PT) ou tempo (ms). A origem é determinada pelo 
parâmetro ID376 (P5.088.Y) ECamControl.

• Encoder auxiliar — ID376 (P5.088.Y) = 1, o sinal do encoder externo do 
conector de realimentação auxiliar (AUX) é usado como fonte do sinal do 
eixo mestre. E a posição do eixo mestre é monitorada com a ID309 
(P5.017) AuxEncoderPosition.

• Entrada de pulso — ID376 (P5.088.Y) = 2, a entrada de pulso do conector 
de E/S é usado como fonte do sinal do eixo mestre. E a posição do eixo 
mestre é monitorada com a ID310 (P5.018) PulseCmdPosition.

• Eixo de tempo (1 ms) — ID376 (P5.088.Y) = 4, o pulso de 1 ms gerado 
internamente pelo servo-drive é usado como a fonte do sinal do eixo 
mestre.

Você pode monitorar o eixo mestre usando o parâmetro ID374 (P5.086).

Configurações de CAM_Area da saída digital

O inversor de frequência Kinetix 5100 fornece duas saídas digitais que podem 
operar com base na posição mestre atual dentro do ciclo E-CAM. A primeira 
transição DO (0x18) ON é determinada pelo ângulo de borda ascendente Ecam 
DO.Cam xxxx ID378 (P5.090), e a transição OFF é determinada pelo ângulo de 
borda descendente Ecam DO.Cam xxxx ID379 (P5.091), conforme ilustrado na 
Figura 196. O segundo DO (0x1A) é operado de maneira semelhante e é 
mostrado na Figura 197.

Figura 195 - Área CAM de saída digital
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Figura 196 - Saída digital 1 — Tempo de engate

Os parâmetros a seguir definem a função.

A relação entre o DO.CAM_Area2 e os valores dos parâmetros é mostrada 
na Figura 197. Quando o E-CAM não está engatado, este sinal está sempre 
desativado.

Figura 197 - Saída digital 2 — Tempo de engate

Slave axis position (PUU)

E-Cam angle ( )
0 45 90 135 180 225 270 315 360

DO: 0x18

DO: 0x18

≤

 

ID378 (P5.090) = 135

ID379 (P5.091) = 240

ID379 (P5.091)

ID379 (P5.091) = 45

ID378 (P5.090)

ID378 (P5.090) = 270

ID378 (P5.090) > ID379 (P5.091)

Posição do eixo escravo (PUU)

Tabela 122 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID378 (P5.090) ECamDOCamArea1RisingEdgeAngle
ID379 (P5.091) ECamDOCamArea1FallingEdgeAngle
ID249 (P2.078) ECamDOCamArea2RisingEdgeAngle
ID250 (P2.079) ECamDOCamArea2FallingEdgeAngle

 E-Cam position (PUU)

E-Cam angle ( )
0 45 90 135 180 225 270 315 360

ID249 (P2.078) = 135

ID249 (P2.078) = 270

ID249 (P2.078)

ID249 (P2.078) > ID250 (P2.079)

ID250 (P2.079) = 240

ID250 (P2.079) = 45

ID250 (P2.079)
DO:0x1A

DO:0x1A

≤ 

Posição do E-CAM (PUU)

Ângulo do E-CAM °
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Variáveis do sistema para monitoramento de acesso mestre

O inversor de frequência Kinetix 5100 também fornece quatro variáveis de 
sistema para monitorar o eixo mestre:

• Pulso cumulativo do eixo mestre — variável do sistema 059 (3Bh): 
esta variável é a posição de realimentação do mestre. 
(E-CAMMasterAxisPosition, ID374 (P5.086))

• Pulso incremental do eixo mestre — variável do sistema 060 (3Ch): 
o número incremental de pulsos do eixo mestre E-CAM em 1 ms.

• Pulso principal do eixo mestre — esta variável é descrita como uma 
posição de offset mestre. Ou seja, depois que o E-CAM foi habilitado, 
esta posição é a posição incremental que ocorre (a partir do ponto de 
habilitação) antes que o E-CAM seja engatado (e siga o mestre).

• Posição do eixo mestre — variável do sistema 062 (3Eh): a posição do eixo 
mestre E-CAM.

Acesse Configurações > Status de monitoração e selecione as variáveis a serem 
monitoradas usando os Itens de monitoração e executando o monitor. 
Você pode mapear essas variáveis para os valores de Monitoração de variável 
do sistema usando Configurações > Editor de parâmetro > Monitorar status. 
Esta configuração permite usar o escopo para monitorar os valores em 
tempo real.

Figura 198 - Parâmetros de monitoração

Ao usar o E-CAM, a função de Saída de pulso (KNX5100C > Configurações > 
Saída de pulso) fornece pulsos para que o próximo inversor de frequência 
possa receber e seguir esses pulsos.

O inversor de frequência Kinetix 5100 fornece apenas quatro pinos de saída de 
pulso: OA, /OA, OB, /OB, respectivamente. O pulso pode ser inserido no 
inversor de frequência através do conector de E/S ou conector AUX. A fonte do 
sinal de saída do servo-drive é determinada pela ID173 (P1.074.Y). Se o conector 
AUX for usado como o canal de entrada por pulso, conforme mostrado na 
Figura 199, o valor da ID173 (P1.074.Y) de cada inversor de frequência deverá ser 
definido como 1. Se o conector de E/S for usado como o canal de entrada por 
pulso, conforme mostrado na Figura 200, o valor da ID173 (P1.074.Y) de cada 
inversor de frequência será definido como 2.
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Figura 199 - Uso de Pulsos Kinetix TBIO (mestre) e Conector (escravo) de auxiliar de 
realimentação (AUX)
 

Figura 200 - Uso de Pulsos Kinetix 5100 TBIO (mestre) e Pulsos Kinetix 5100 TBIO (escravo)

E/S AUX.
Pino 21 AMOUT+ OA Pino 1 AM+ Opt_A
Pino 22 AMOUT- /OA Pino 2 AM- Opt_/A
Pino 25 BMOUT+ OB Pino 3 BM+ Opt_B
Pino 26 BMOUT- /OB Pino 4 BM- Opt-/B

E/S E/S
Pino 21 AMOUT+ OA Pino 43 AM+ PULSE
Pino 22 AMOUT- /OA Pino 41 AM- /PULSE
Pino 25 BMOUT+ OB Pino 36 BM+ SINAL
Pino 26 BMOUT- /OB Pino 37 BM- SINAL
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Engate e desengate da embreagem

Quando a função E-CAM está habilitada, o estado da embreagem determina se 
o eixo escravo começa a funcionar de acordo com o sinal recebido do eixo 
mestre ou não. Quando a embreagem está engatada, o eixo escravo opera de 
acordo com os pulsos recebidos do eixo mestre e a curva do came. Quando o 
came é desengatado, o eixo escravo não funciona de acordo com a curva do 
came, mesmo que o eixo escravo receba pulsos do eixo mestre.

Condição para engate

Quando a função E-CAM está habilitada, o eixo escravo pode ser operado 
apenas de acordo com o sinal do eixo mestre e a curva do came quando a 
embreagem está no estado engatado, como mostrado na Figura 201. 
A condição de temporização do engate da embreagem pode ser definida pelo 
parâmetro ECamControl ID376 (P5.088.Z). O inversor de frequência 
Kinetix 5100 fornece duas condições de temporização diferentes que são 
selecionáveis.

• Engate imediato (ECamControl ID376 (P5.088.Z) = 0) — a embreagem é 
engatada imediatamente quando a função E-CAM é ativada.

• Engate usando um controle de engate E-CAM de entrada digital [0x36] 
(ECamControl ID376 (P5.088.Z) = 1) — a embreagem é engatada quando o 
controle de engate DI:E-CAM de entrada digital [0x036] é ligado. Quando 
este DI está ativado, a embreagem permanece engatada até que uma 
condição de desengate ocorra.

Figura 201 - Diagrama de engate da embreagem

IMPORTANTE A função E-CAM não permite o engate do E-CAM com base na posição 
absoluta da fonte de realimentação mestre.
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Além disso, o número de pulso principal do condutor do eixo mestre antes do 
engate é definido pelo parâmetro ECamLeadPulseBeforeEngaged ID375 
(P5.087). O E-CAM começa a executar o perfil quando a função E-CAM é 
habilitada e ocorre o número de pulsos mestre a partir de ID375 (P5.087), 
que é considerado um tipo de offset do tipo de engate imediato.

Figura 202 - Pulsos do condutor de engate da embreagem

Condição para desengate

Quando a função E-CAM está habilitada e a embreagem é engatada, o eixo 
escravo segue os pulsos mestre com base na curva do came. Quando o eixo 
escravo completa o ciclo do came, ele é interrompido desabilitando a função 
E-CAM ou desengatando a embreagem. Isso é mostrado na Figura 203. 
Se a embreagem for desengatada, o eixo escravo permanecerá estacionário, 
independente da ação do eixo mestre.

Figura 203 - Diagrama de desengate da embreagem

ID375 
(P5.087)
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Você pode escolher a condição de desengate com base em seus requisitos 
definindo o ECamControl ID376 (P5.088). O inversor de frequência 
Kinetix 5100 fornece cinco condições de tempo de desengate:

• Contínua (ID376 (P5.088.U) = 0 — a embreagem não desengata até que a 
função E-CAM seja desabilitada.

• Desengate usando um controle de engate E-CAM de entrada digital 
(ID376 (P5.088.U) = 1) — a embreagem é desengatada quando a entrada 
digital (controle de engate DI:E-CAM [0x036]) é desligada. 
Ele permanece desengatado quando este DI é desligado.

• Desengate ID376 (P5.088.U) = 2 uma vez — a embreagem é desengatada e 
para imediatamente quando o número de pulsos mestre atinge o valor 
em ID377 (P5.089), que é mostrado na Figura 204. Essa condição de 
desengate é adequada para aplicações em que o eixo escravo deve ser 
interrompido com precisão.

Figura 204 - Parada imediata após desengate

• Parada por desaceleração após desengate (ID376 (P5.088.U) = 6) — a 
embreagem é desengatada e desacelera aos poucos até parar quando o 
número de pulsos do eixo mestre atinge o valor definido pela ID377 
(P5.089). Então o sistema E-CAM entra no estado de parada, como 
mostrado na Figura 205. Essa condição de desengate é adequada para 
aplicações em que o eixo escravo deve ser desacelerado lentamente até 
a parada.

Figura 205 - Parada por desaceleração após desengate

ID377 (P5.089)

ID377 (P5.089)
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• Retomando o controle do modo PR após o desengate (ID376 
(P5.088.U) = 4) — o eixo escravo retorna à operação do modo PR 
depois que os pulsos mestres atingiram o valor de 
ECamMasterPositionToDisengage ID377 (P5.089).

O sistema E-CAM entra no estado de pré-engate, como mostrado na 
Figura 206. Uma vez que o valor de ECamSkippedMasterPulses ID380 
(P5.092) ocorre, a embreagem é engatada e o próximo ciclo de came 
começa.

Figura 206 - Modo de malha após o desengate

Preste atenção à diferença entre os pulsos principais antes de engatar a ID375 
(P5.087) e os pulsos de posição mestre ignorados antes de retomar a ID380 
(P5.092). A ID375 (P5.087) é executada antes do primeiro engate e a ID380 
(P5.092) é executada para cada ciclo E-CAM. Figura 207 mostra o diagrama 
esquemático da combinação destas duas.

Figura 207 - Pulsos principais antes de engatar e pulsos de posição mestre 
ignorados antes de reengatar

ID377 (P5.089) ID377 (P5.089)ID380 (P5.092)

ID377 (P5.089)ID377 (P5.089) ID380 

(P5.092)

ID375

(P5.087)
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Estas são as condições de desengate.
• Parada imediata após desengate
• Parada por desaceleração após desengate
• Entrar no modo de malha após desengate (ID376 (P5.088.U) = 2, 4, 6)

Figura 208 - Caixa de diálogo de Desengate

Você pode definir o comando PR depois que a condição de desengate for 
parada imediata após o desengate, parada por desaceleração após o desengate 
ou entrar no modo de controle PR após o desengate (ID376 (P5.088.U) = 2, 4, 6). 
Quando há um valor diferente de zero na instância ID376 (P5.088.BA), esse 
comando PR é executado. (ID376 (P5.088.U) = 4), o eixo escravo continua no 
próximo ciclo de movimento após a conclusão do comando PR. Isso ocorre 
porque a função E-CAM não suporta interrupções.
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Alinhamento E-CAM

O alinhamento de fase E-CAM é um método de compensação de came 
fornecido pelo servo-drive. Você deve primeiro definir a fase de alinhamento 
do came e a posição do sensor externo. Cada vez que o came opera na posição 
do sensor externo, o inversor de frequência compara a diferença entre a fase 
real e a fase correta. A diferença é armazenada no programa PR. Você pode 
escolher compensar imediatamente ou mais tarde.

Configuração da operação de alinhamento E-CAM

As configurações para ID245 (P2.073) ECamConfiguration são descritas 
abaixo.

• YX — faixa de filtro (0 a 95%)

Quando o sinal DI.ALGN Electronic cam phase alignment [0x35] é 
acionado, a função de alinhamento E-CAM é habilitada. O sistema 
detecta a posição E-CAM atual. Quando a diferença entre a posição atual 
do E-CAM e sua posição de alinhamento anterior é menor que a faixa do 
parâmetro como uma porcentagem, a função de filtro é habilitada. Caso 
contrário, o sistema usará a nova posição para fazer o alinhamento.

• UZ — taxa de correção máxima permitida (0 a 100%)

Quando a correção de alinhamento está habilitada, a limitação da taxa de 
correção máxima permitida (C) é definida da seguinte forma:

|C|<= [(ID372) (P5.084)/ID371 (P5.083)] x ID245 (P2.073.UZ)%

Quando o erro de alinhamento for muito grande, corrigir esse erro uma 
vez poderá causar vibração ou sobrecarga do motor. Usar este parâmetro 
pode dividir a correção de alinhamento em vários estágios para suavizar 
o processo, mas pode ser necessário mais tempo para concluir a correção 
de alinhamento.

Tabela 123 - Configurações de alinhamento E-CAM

Parâmetro Nome
ID245 (P2.073) ECamConfiguration
ID246 (P2.074) ECamDICompensaçãoDelayTime
ID247 (P2.075) ECamAlignementTargetPosition

BA Número PR YX Faixa do filtro (0 a 95%)
CC Faixa de mascaramento (0 a 95%) UZ Taxa de correção máxima permitida (0 a 100%)
h Bit alto L Bit baixo

YX 00 01 a 5F
Função Filtro desabilitado | Erro | <= (1 a YX)%: filtro habilitado

O uso do filtro permite que o alinhamento seja mais estável e reduz os erros de 
posição causados pelo ruído do DI e resulta em uma operação mais suave.

CD BA YXUZ
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• BA: número PR (PR#0 a PR#99)

Após cada alinhamento, qualquer falta de números de pulso do eixo 
escravo é armazenada em uma PR especificada. Esta PR pode compensar 
a posição do escravo no ponto de temporização apropriado. Se BA for 
definido como 0, qualquer falta de números de pulsos não será 
armazenada na PR.

• CC: faixa de mascaramento (0 a 95%)

Quando o sinal DI.ALGN é acionado, a próxima ação de alinhamento é 
permitida somente depois que os pulsos crescentes do eixo mestre forem 
maiores que a máscara de distância (M).

M >= ((ID372) (P5.084)/ID371 (P5.083)) x ID245 (P2.073.CC)%

Chave de controle de alinhamento E-CAM

As configurações para ID248 (P2.076)ECamControlConfiguration são descritas 
abaixo.

• X: controle de alinhamento E-CAM

O formato deste parâmetro é HEX. Assim, para definir PR#11, grave 0B a BA.

IMPORTANTE Essa função de máscara funciona apenas com o aumento dos pulsos 
mestre e não funciona para diminuir os pulsos mestre.

X Controle de alinhamento E-CAM UZ Taxa permitida de direção de 
avanço do alinhamento (0 a 100%)

Y Intensidade do filtro (0 a F) - -

Bit Função Descrição

0 Habilitar 
alinhamento

Configure este bit como 0 para desabilitar esta função; configure este bit como 1 para 
habilitar esta função.
Se habilitada, a correção de alinhamento E-CAM é executada quando DI.ALGN é ativado.

1 Acionar PR 
imediatamente

Configure este bit como 1 para habilitar esta função. Quando o alinhamento E-CAM está 
executando, a correção é armazenada no local de dados PR especificado pela ID245 
(P2.073), o que aciona a PR imediatamente.
Configure este bit como 0 para desabilitar esta função. Quando o alinhamento E-CAM está 
executando, ele não aciona a PR imediatamente para compensar a correção. Você deve 
usar a PR ID376 (P5.088.BA) para executá-la quando o E-CAM for desengatado.

2 Posição 
da marca

0: se a marca estiver no eixo mestre, a posição da marca não será afetada durante 
o alinhamento.
1: se a marca estiver no eixo escravo, a posição da marca será afetada durante 
o alinhamento.

3 Reservado -

YUZ X

 3 2 1 0Bit
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• Y: intensidade do filtro (0 a F)

Indica a média de 2^(valor). Defina como 0 para desabilitar o filtro. 
Quando o valor de Y aumenta, a correção é mais lenta, o que pode evitar 
muitas correções durante o ajuste E-CAM. 

Também pode evitar distúrbios causados por ruído do sensor para uma 
operação mais suave. Configurar o parâmetro ID248 (P2.076) muito alto 
faz com que o alinhamento não funcione corretamente. O valor 
recomendado é 3.

Exemplo: quando o valor de intensidade do filtro for 3, a intensidade real 
do filtro = 2^3 = 8.

• UZ: taxa permitida de direção de avanço do alinhamento (0 a 100%)

Valor Direção do alinhamento Valor Direção do alinhamento
0 Apenas alinhamento para trás 80 Avanço 80%, para trás 20%
30 Avanço 30%, para trás 70% >= 100 Apenas alinhamento para frente
50 Alinhamento com a distância mais curta - -
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Tipos de perfil E-CAM

O perfil de came eletrônico é uma relação variável entre um sinal mestre e um 
escravo. O perfil de came pode ser criado de várias maneiras e pode ser criado 
usando outras ferramentas matemáticas de software. O software KNX5100C 
usa o Editor E-CAM para criar e editar diferentes tipos de perfis. Assim que o 
perfil é criado, ele é armazenado no vetor de dados. Veja a seguir algumas 
considerações importantes:

• Um único perfil pode ter até 720 pontos.
• Os dados mestre devem estar todos dentro de um valor de 360. É normal 

considerar este valor como graus porque o inversor de frequência não usa 
as unidades de posição como conversão de escala. Este valor pode ser 
normalizado posteriormente na configuração E-CAM para corresponder à 
sua aplicação; por exemplo, pulsos necessários para um ciclo da máquina.

• Os dados mestre não podem ser alterados quando inseridos na tabela de 
dados, e são espaçados uniformemente dependendo da quantidade de 
pontos inseridos.

Use a Figura 209 como exemplo; se um came mecânico precisar ser substituído 
por um came eletrônico, ele deverá ser dividido em várias partes iguais. 
Quanto mais granular as divisões, maior a precisão. Este exemplo o divide em 
8 partes iguais. Cada parte é separada por 45 graus (por exemplo, a aplicação 
real poderá ter uma definição (e granularidade) mais fina). O ponto inicial de 
0 graus e o último ponto de 360 graus são o mesmo ponto. É típico que esses 
pontos sejam usados para definir um ciclo inteiro da máquina. Portanto, um 
total de 9 pares de pontos de dados deve ser preenchido para criar a tabela da 
curva do came eletrônico.

Figura 209 - Criação da tabela de curva E-CAM

Ângulo do E-CAM °

Posição do eixo escravo

1
2

3 4
5

6 7

8
9

Vetor de dados
1 #50 30.000
2 #51 20.000
3 #52 40.000
4 #53 45.000
5 #54 30.000
6 #55 20.000
7 #56 20.000
8 #57 50.000
9 #58 30.000
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Você pode usar o software KNX5100C para criar curvas de came eletrônico. 
Navegue até Controle de movimento > Editor E-CAM, mostrado na Figura 210. 

O Editor E-CAM contém um assistente que usa 4 etapas para concluir a 
configuração do E-CAM. A Etapa 1 é usada para escolher a abordagem a ser 
usada para seu E-CAM.

Figura 210 - Caixa de diálogo Editar E-CAM

Manual

Se a tabela E-CAM já for conhecida, é possível inserir os pontos para concluir o 
perfil do ciclo. Como mostrado na Figura 209, a curva E-CAM é criada com 
base na distância da curva até a borda do came correspondente até cada ângulo 
do came mecânico, que é a relação entre o ângulo e a posição do eixo escravo. 
Você deve usar seu perfil de ciclo da máquina mestre como graus. Esses valores 
podem ser normalizados novamente em contagens na Etapa de ajuste de 
parâmetro do Editor E-CAM. A interface de criação manual da tabela E-CAM 
do software KNX5100C é mostrada na Figura 211. Veja a seguir as etapas para 
criar manualmente a tabela:

1. Defina o número de segmentos E-CAM.

Um único came pode ser dividido no máximo até 720 segmentos 
(721 pontos). Por um período de 360 graus, cada 0,5 grau corresponde a 
uma posição de eixo escravo. Quanto mais pontos, maior a resolução. 
Para selecionar o número mais adequado de segmentos, considere a 
resolução da curva e o uso de recursos do vetor de dados.
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2. Quando o número de segmentos E-CAM for definido, clique em Criar 
tabela.

O software divide automaticamente a tabela uniformemente em 360 
graus usando o número total de segmentos.

3. Preencha a posição (posição Y) do eixo escravo.

A posição correspondente a cada ângulo de segmento é preenchida na 
tabela em unidades de PUU. Quando você clica em Desenhar, o software 
traça automaticamente a curva de simulação E-CAM e as curvas de 
posição, velocidade e aceleração. Preste muita atenção à continuidade da 
velocidade do eixo escravo na criação manual para usar a dinâmica do 
eixo gerenciável.

4. Após confirmar que a curva está correta, clique em Baixar tabela para 
gravar a curva E-CAM no vetor de dados. 

Como os dados do E-CAM são armazenados no vetor de dados, eles são 
voláteis, o que significa que não permanecem durante o ciclo de 
alimentação. Assim que a tabela E-CAM for finalizada, marque “Gravar 
na EEPROM ao baixar” e clique em Baixar. Os dados são salvos e 
persistem através de um ciclo de alimentação.

Figura 211 - Criação manual da tabela E-CAM
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 407



Capítulo 12          Aplicações de controle de movimento
Importar pontos

Se usar o software de terceiros (como: Excel) para criar a tabela, você deverá 
salvar a posição de cada ponto como um arquivo de texto (.txt). O símbolo 
separador entre cada ponto deve ser indicado por Espaço, Tab, Enter, “|” ou 
vírgula. Figura 212 ilustra as etapas a seguir. 

1. Abra o Editor E-CAM no software KNX5100C, selecionando a tabela 
manual, e especifique o número de segmentos E-CAM (ID370 (P5.082)). 

2. Clique em Criar tabela. A tabela exibirá a fase E-CAM correspondente a 
cada segmento E-CAM.

3. Clique com o botão direito do mouse no formulário e selecione Importar 
pontos. 

A caixa de diálogo Importar pontos aparece.
4. Clique em Pesquisa para abrir o arquivo de texto armazenado e selecione 

o símbolo separador usado no arquivo de texto. 
5. Clique em OK para importar os pontos de dados no arquivo de texto. 
6. Clique em Desenhar e o software desenhará a curva E-CAM projetada de 

acordo com os pontos de dados. 

Você também pode exportar os pontos de dados para arquivos de texto 
selecionando “Exportar pontos”. O software KNX5100C fornece um recurso de 
Alteração de valores em lote, que inclui funções de incremento, diminuição 
adição, subtração, multiplicação, divisão, cópia e troca para que você ajuste 
rapidamente a curva E-CAM. Você também pode clicar com o botão direito 
para inserir e excluir posições de posição única.

Figura 212 - Pontos de importação ou exportação do E-CAM
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Ajuste de velocidade

Este método cria um perfil de índice personalizado no escravo com base no 
movimento do mestre. Este método funciona melhor quando o mestre está se 
movendo a uma velocidade constante. Este método divide um ciclo E-CAM em 
cinco zonas: zona de espera, zona de aceleração, zona de velocidade constante, 
zona de desaceleração e zona de parada, conforme mostrado na Figura 213. 
A proporção de cada zona pode ser ajustada. A curva do E-CAM é projetada a 
partir do ponto de vista da posição. A velocidade correspondente ao eixo 
mestre-escravo é determinada pela mudança de posição por unidade de 
tempo. A criação da tabela KNX5100C E-CAM usando o método de ajuste de 
velocidade é mostrada na Figura 214. 

1. Para planejar a curva E-CAM, determine a proporção da zona de espera, 
da zona de aceleração, da zona de velocidade constante, da zona de 
desaceleração e da zona de parada em um ciclo, de acordo com a 
distribuição necessária.

2. Defina a distância de movimento. 

A distância total de percurso do eixo escravo em um ciclo. A unidade 
é PUU.

3. Configure a suavidade da curva de posição no ponto decisivo. 

Quanto maior o valor definido, mais suave o motor mudará durante a 
aceleração e a desaceleração. Uma curva mais suave estende o tempo de 
execução em um ciclo. O valor da curva-S é geralmente o mesmo que o 
número de pontos de dados na zona de parada ou menor que o número 
de pontos de dados na zona de parada.

4. Após confirmar que a curva está correta, clique em Baixar tabela e, 
em seguida, a curva E-CAM será gravada no vetor de dados. 

Como os dados do E-CAM são armazenados no vetor de dados, eles 
são voláteis, o que significa que não permanecem durante o ciclo de 
alimentação. Assim que a tabela E-CAM for finalizada, marque “Gravar 
na EEPROM ao baixar” e clique em Baixar. Os dados são salvos e 
persistem através de um ciclo de alimentação.

Figura 213 - Definição da zona de velocidade

Posição do eixo escravo (PUU)

Ângulo do E-CAM °

Zona de espera

Zona de 
aceleração

Zona de 
velocidade 
constante

Zona de 
desaceleração

Zona 
de parada
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Figura 214 - Tabela de ajuste de velocidade E-CAM

Curva cúbica

Quando o eixo mestre-escravo tiver apenas correspondência de posição, como 
correspondência ponto a ponto, a curva cúbica poderá ser usada para criar 
uma curva de came eletrônico. Ao usar a curva cúbica para criar uma tabela, 
você só precisará preencher o ângulo de fase com a posição do eixo escravo 
correspondente. O software desenha e otimiza automaticamente a curva. 
Algumas aplicações requerem uma trajetória de movimento ponto a ponto, 
como uma linha reta ou uma curva. A criação da curva E-CAM é simplificada 
pelo método de criação de curva cúbica. Como mostrado na Figura 215, 
o ângulo inicial N1 (o ângulo a partir do ponto inicial) e o ângulo final N2 
(o ângulo de inserção do ponto alvo) podem ser definidos de acordo com os 
requisitos da aplicação. Existem três tipos diferentes de curva:

• Linha reta — há uma linha reta entre os dois pontos de dados do came. 
O ângulo inicial e o ângulo final não são ajustáveis.

• Aceleração constante — uma curva unidirecional de aumento ou redução 
com aceleração e desaceleração iguais. Somente o ângulo inicial pode 
ser ajustado.

• Curva cúbica — o ângulo inicial e o ângulo final podem ser ajustados. 
A mudança do ângulo afetará a mudança de velocidade ao sair do ponto 
inicial e entrar no ponto de destino. A configuração incorreta do ângulo 
faz com que a velocidade mude de forma acentuada.

Figura 215 - Ângulo inicial e final
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A criação da tabela E-CAM do software KNX5100C pelo método de curva 
cúbica é mostrada na Figura 216. A seguir estão as etapas de operação da 
criação da tabela de curva cúbica:

1. Defina a curva E-CAM.

Os dados da tabela de curva cúbica incluem ângulo, posição do eixo 
escravo, tipo de curva, ângulo inicial e ângulo final. Você pode alterar os 
dados correspondentes a cada ponto arrastando o ponto decisivo no 
diagrama de Simulação de curva cúbica, e também pode inserir ou 
excluir um ponto decisivo específico. Ao arrastar, inserir ou excluir um 
ponto decisivo, o conteúdo dos dados nos dados cúbicos mudará de 
acordo. No entanto, ao inserir diretamente o conteúdo desejado em 
Dados cúbicos, clique em Criar curva cúbica para ver a simulação da 
curva cúbica.

2. Após concluir a configuração do ponto decisivo, defina o ângulo de 
amostra (Âng. de amostra) e clique em Converter para tabela E-CAM. 

O software preenche automaticamente os dados de cada ponto de 
amostragem na tabela E-CAM de acordo com a curva. Quanto mais 
pontos, mais precisa será a curva E-CAM. Se a posição do eixo escravo for 
muito pequena, poderá causar a oscilação da velocidade. Você pode 
ajustar a instância de parâmetro ID311 (P5.019) ECamCurveScale para 
aumentar o valor na tabela para melhorar a oscilação da velocidade.

3. Após confirmar que a curva está correta, clique em Baixar tabela. 

A curva E-CAM é gravada no vetor de dados. Se você selecionou “Gravar 
na EEPROM ao baixar”, quando você clicar no botão Baixar, o vetor de 
dados será gravado na EEPROM, que pode ser armazenado depois que a 
alimentação for desligada.

Figura 216 - Tabela de curva cúbica E-CAM
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Tabela 124 - Definições de parâmetro do assistente E-CAM

ID Parâmetro Nome Descrição
369 P5.081 E-CAMStart Address Este é o endereço inicial do vetor de dados que é usado como o primeiro ponto no perfil E-CAM.
370 P5.082 Número da área E-CAM Este é o comprimento do perfil Cam — este valor usa o vetor de dados (máx. 720).
373 P5.085 Número da área engatada no E-CAM Valor do índice do vetor de dados usado como o primeiro ponto de came a ser executado.
374 P5.086 Posição do eixo mestre E-CAM Exibe a posição de realimentação da fonte de realimentação mestre.

375 P5.087 Pulso do condutor E-CAM antes do 
engate

Posição offset mestre — a partir de quando as permissões de habilitação são atendidas e o E-CAM está 
pronto para executar, esse número de pulsos ocorre antes que o escravo comece a seguir.

378 P5.090 Ângulo de partida válido E-CAM 
DO.CAM_Area

Especifique a borda ascendente do DO que pode ser usada para mostrar que o E-CAM está engatado 
(pulsos mestre).

379 P5.091 Ângulo final válido E-CAM 
DO.CAM_Area

Especifique a borda descendente do DO que pode ser usada para mostrar que o E-CAM está engatado 
(unidades mestre).

311 P5.019 Escala da curva E-CAM Usada para alterar a amplitude do perfil do ciclo em termos de velocidade 
(o posicionamento segue o perfil do ciclo).

371 P5.083 E-CAM SlaveCycleNumber M
Este perfil é executado de acordo com esse valor. Se 2 for inserido, todo o perfil do ciclo executará duas 
vezes e a velocidade também será 2x mais rápida. Se 3 for inserido, o perfil do ciclo executará três vezes e a 
velocidade será 3x mais rápida.

372 P5.084 E-CAM MasterPulseNumber P
O Editor E-CAM usa unidades mestre de 0 a 360 e não pode ser alterado. Por exemplo, se o seu ciclo da 
máquina não estiver representado entre 0 e 360 unidades, usando o tempo e 4.000 ms para um ciclo da 
máquina, insira o valor usado para representar um ciclo da máquina. Este valor é o parâmetro de 
normalização usado para o E-CAM.
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Recurso Safe Torque-Off (STO) do inversor de 
frequência Kinetix 5100

Os servo-drives 2198-Exxxx-ERS são equipados para Safe Torque-Off (STO) 
fisicamente conectado. A função STO fisicamente conectado atende os 
requisitos do nível de desempenho D (PLd) e a categoria de segurança 3 (CAT 3) 
de acordo com ISO 13849-1 e SIL 2 de acordo com IEC 61508, IEC 61800-5-2 e 
IEC 62061.

Os servo-drives 2198-Exxxx-ERS usam o conector STO para conectar 
dispositivos de segurança externos e encadear conexões de segurança 
fisicamente conectadas de um inversor de frequência a outro.

Figura 217 - Safe Torque-Off fisicamente conectado
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Certificação O grupo TÜV Rheinland aprovou os servo-drives 2198-Exxxx-ERS com safe 
torque-off fisicamente conectado para uso em programas aplicativos 
relacionados à segurança com ISO 13849-1, nível de desempenho D (PL d) e 
categoria 3, SIL CL 2 de acordo com IEC 61508, IEC 61800-5-2 e IEC 62061, 
nos quais a remoção da alimentação que gera o controle de movimento é 
considerada um estado seguro.

Para as certificações de produto atualmente disponíveis da Rockwell 
Automation, acesse o site rok.auto/certifications.

Considerações importantes sobre segurança

O usuário do sistema é responsável por:
• Validação de quaisquer sensores ou atuadores conectados ao sistema
• Concluir a avaliação de risco no nível da máquina
• Certificação da máquina com o nível de desempenho ISO 13849-1 ou 

IEC 62061 SIL desejado
• Gestão do projeto e teste de comprovação em conformidade com 

ISO 13849

Categoria 3 Requisitos de acordo com a ISO 13849-1

As peças relacionadas à segurança são projetadas com estes atributos:
• Uma única falha de qualquer uma destas peças não leva à perda da 

função de segurança.
• Uma falha simples é detectada sempre que razoavelmente praticável.
• O acúmulo de falhas não detectadas pode levar à perda da função de 

segurança e uma falha para remover a alimentação que gera o controle de 
movimento do motor.

Definição da categoria de parada

A categoria de parada 0, definida na IEC 60204, ou o Safe Torque-Off (STO), 
definido pela IEC 61800-5-2, são obtidos com a remoção imediata da 
alimentação que gera o controle de movimento do atuador.

IMPORTANTE Em caso de falhas, a categoria de parada mais provável é a 
Categoria de parada 0. Ao projetar a aplicação da máquina, o 
tempo e a distância devem ser considerados para uma parada 
por inércia. Para obter mais informações sobre as categorias de 
parada, consulte a IEC 60204-1.
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Nível de desempenho (PL) e Nível de integridade de segurança (SIL)

Para sistemas de controle relacionados à segurança, nível de desempenho (PL), 
de acordo com a ISO 13849-1, e os níveis SIL, de acordo com IEC 61508 e IEC 
62061, inclua uma classificação da capacidade dos sistemas de realizar suas 
funções de segurança. Todos os componentes relacionados à segurança do 
sistema de controle devem ser incluídos na apreciação de risco e na 
determinação dos níveis obtidos.

Consulte as normas ISO 13849-1, IEC 61508 e IEC 62061 para informações 
detalhadas sobre os requisitos para determinação PL e SIL.

Descrição da operação O recurso Safe Torque-Off (STO) oferece um método, com uma probabilidade 
de falha significativamente baixa, de forçar os sinais de controle de transistor de 
alimentação a um estado desabilitado. Quando desabilitado ou sempre que a 
alimentação é removida das entradas de habilitação de segurança, todos os 
transistores de alimentação de saída do inversor são liberados do estado ligado. 
Isto resulta em uma condição em que o inversor de frequência executa uma 
parada categoria 0. A desabilitação da saída do transistor de alimentação não 
fornece isolamento mecânico da saída elétrica exigida por algumas aplicações.

Para o controle fisicamente conectado da função de safe torque-off, a fiação 
apropriada deve ser conectada ao plugue conector de segurança. Consulte as 
Especificações do Safe Torque-Off na página 422 para obter mais informações 
sobre entradas de segurança.

Durante a operação normal, as entradas safe torque-off são energizadas. Se 
uma falha de STO for detectada, todos os transistores de potência de saída 
serão desligados. O tempo de resposta safe torque-off é inferior a 20 ms.

O parâmetro ServoOutputStatus representa vários valores de status do 
inversor. O bit 0 (Servo Ready) é usado para indicar o status das entradas Safe 
Torque-Off. Este bit pode ser monitorado no software KNX5100C.

ATENÇÃO: Os motores de ímã permanente podem resultar a rotação até 
180 graus elétricos caso haja duas falhas simultâneas no circuito IGBT.

ATENÇÃO: Se uma das entradas de habilitação de segurança for 
desenergizada por mais de 1 segundo, ou ambas as entradas estiverem no 
estado desenergizado simultaneamente por mais de 10 ms, ocorrerá uma 
condição de falha.
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Figura 218 - Ajuste do parâmetro ServoOutputStatus

Figura 219 - Operação do sistema quando as entradas atendem os requisitos de temporização

Tabela 125 - ID107 (P0.046) ServoOutputStatus

Canal Status da Saída (1)

(1) O ServoOutputStatus está localizado no software KNX5100C > Parameter Editor > Status Monitor.

STO_A ON ON OFF OFF
STO_B ON OFF ON OFF
Status Pronto (2)

(2) O inversor de frequência Kinetix 5100 está pronto e é capaz de produzir torque (corrente) para o motor. 
ServoOutputStatus/Servo Ready (Bit 0) = 1.

Torque-Off (3)

(3) Quando STO_B é perdido por mais de 1 segundo, com STO_A alto, o inversor de frequência Kinetix 5100 falha (E 502) e não 
tem torque do motor (corrente). ServoOutputStatus/Servo Ready (Bit 0) = 0.

Torque-Off (4)

(4) Quando STO_A é perdido por mais de 1 segundo, com STO_B alto, o inversor de frequência Kinetix 5100 falha (E 501) e não 
tem torque do motor (corrente). ServoOutputStatus/Servo Ready (Bit 0) = 0.

Torque-Off (5)

(5) Quando ambos STO_A e STO_B são perdidos por mais de 10 ms, o inversor de frequência Kinetix 5100 falha (E 500) e não 
tem torque do motor (corrente). ServoOutputStatus/Servo Ready (Bit 0) = 0.

24V DC

24V DC
0V DC

0V DC
1

0
< 10 ms

1 2 3 4 5

< 1 Second

1

0

Código de falha STO

STO_A (S1)

STO_B (S2)

ServoOutputStatus/Servo Ready, Bit 0

Evento Descrição
1 Uma entrada é desligada e a segunda entrada está ligada.
2 A primeira entrada é ligada em 1 segundo.
3 Ambas as entradas são desligadas.
4 As duas entradas ficam em estado desenergizado simultaneamente em 10 ms. 
5 A segunda entrada é ligada 1 segundo após o evento 4.
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Códigos de falha relacionados ao STO

Para obter informações sobre como remover falhas, consulte Remover falhas 
na página 459.

Figura 220 demonstra quando a diferença de safe torque-off é detectada e a 
falha E 501 (perda de sinal STO_A) ou E 502 (perda de sinal STO_B) é exibida.

Figura 220 - Operação do sistema no evento em que as entradas de habilitação de 
segurança não correspondem

Quando o autodiagnóstico STO (circuito e fiação STO, por exemplo) falha, 
a falha E 503 é exibida.

Figura 221 demonstra quando ambas as entradas no estado desenergizado são 
detectadas e a falha E 500 (STO habilitada) é exibida.

Figura 221 - Operação do sistema quando ambas as entradas de habilitação de segurança estão em 
estado desenergizado simultaneamente

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos de 
falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, para 
códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do servo-drive 
Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. Faça o 
download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso off-line.

24V DC

24V DC

0V DC

0V DC

1

0

1 Second

1

0

Código de falha STO E 501

STO_A (S1)

STO_B (S2)

ServoOutputStatus/Servo Ready, Bit 0

24V DC

24V DC

0V DC

0V DC

1

0

10 ms

1

0

Código de falha STO E 500

STO_A (S1)

STO_B (S2)

ServoOutputStatus/Servo Ready, Bit 0

ATENÇÃO: A falha safe torque-off é detectada conforme solicitação da 
função safe torque-off (STO). Após a localização de falhas da função STO ou 
ao executar manutenção que possa afetar a função STO, ela deve ser 
executada para verificar sua operação correta.
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Figura 222 - Sequência típica de redefinição de falha

Para Safety Status (SS), é possível configurar um parâmetro/atributo, ID252 
(P2.093) STOFeedbackConfiguration e determinar se SS travará, se ocorrer 
uma falha STO. Se o sinal SS travar quando ocorrer uma falha STO, o status do 
sinal SS permanece mesmo quando a falha foi removida.

Figura 223 - Legenda do formato do parâmetro

24V DC

24V DC

0V DC

0V DC

1

0

10 ms

1

0

Código de falha STO E 500

STO_A (S1)

STO_B (S2)

Comando de redefinição de falha

IMPORTANTE A falha STO (E 500) pode ser reinicializada somente se ambas as 
entradas estiverem no estado energizado. Depois que o requisito de 
reinicialização de falha for atendido, um comando Fault Reset (AOI: 
raC_xxx_K5100_MAFR instruction) no software do programa 
aplicativo ou DI.ARST (entrada física) deve ser emitido para redefinir 
a falha do E 500. Você pode redefinir as falhas E 501, E 502 e E 503 
com o ciclo de alimentação.

Tabela 126 - Comportamento/status do sinal SS para falhas STO

Status do servo-drive Status do sinal SS (1)

(1) Aberto indica que não há continuidade entre SS+ e SS– um circuito aberto. Fechado indica que a continuidade entre 
SS+ e SS– é um curto-circuito.

Parâmetro ID252 (P2.093) XX1X XX2X
Comportamento do sinal SS Sem trava Trava
Não ocorre uma falha STO Aberto

Ocorre uma falha STO

E 500 Fechado
E 501 Aberto
E 502 Aberto
E 503 Aberto

ID252 (P2.093) = XX. 0 X

Reserved
Latch Status
1 = SS no latch
2 = SS latch
Reserved
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Frequência média de uma 
falha perigosa por hora

Os sistemas relacionados à segurança são classificados como operacionais em 
um modo de alta demanda/contínuo. O valor SIL de um sistema relacionado à 
segurança de alta demanda/contínuo está diretamente relacionado à 
probabilidade de ocorrência de falha perigosa por hora (PFH).

O cálculo de PFH baseia-se nas equações da IEC 61508 e mostram os valores do 
pior cenário. Tabela 127 fornece dados para um intervalo de teste de prova de 
20 anos e demonstra o pior efeito possível de várias alterações de configuração 
nos dados.

Dados do conector 
Safe Torque-Off

O inversor de frequência Kinetix 5100 é acompanhado por um cabeçote 
de fiação (8 pinos) que conecta seu circuito de segurança ao conector 
Safe Torque-Off (STO) do inversor Kinetix 5100. O cabeçote inclui cabos de 
jumper que fazem bypass da função de segurança para inversores que não 
usam o recurso Safe Torque-Off. Remova os cabos do jumper quando o recurso 
Safe Torque-Off for usado.

Figura 224 - Orientação do pino para o conector Safe Torque-Off (STO) de 8 pinos

IMPORTANTE A determinação dos parâmetros de segurança baseia-se no 
pressuposto de que o sistema opere no modo de alta demanda e que 
a função de segurança seja solicitada ao menos uma vez a cada 
três meses.

Tabela 127 - PFH para o intervalo de teste de prova de 20 anos

Atributo Valor
PFH (1e-9) 0,96
Teste de prova (anos) 20

SB–
S1C
S2C
SS–

SB+
S1
S2
SS+

Tabela 128 - Pinagem do conector Safe Torque-Off do inversor Kinetix 5100

Descrição  Sinal
Usado para jumper de segurança + SB+
Usado para jumper de segurança – SB–
STO_A+ S1
STO_A– S1C
STO_B+ S2
STO_B– S2C
Status de segurança ou realimentação SS+
Status de segurança ou realimentação SS–

IMPORTANTE Use os pinos SB+ e SB– somente para os jumpers de bypass para 
anular a função de Safe Torque-Off. Quando a função safe torque-off 
estiver em operação, a alimentação de 24 V deve vir de uma 
fonte externa.
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Ligar o circuito do 
Safe Torque-Off

Esta seção traz orientações sobre como ligar a fiação das conexões do Safe 
Torque-Off (STO) do inversor de frequência Kinetix 5100.

Especificações da fiação para Safe Torque-Off

O conector safe torque-off (STO) usa tensão de mola para fixar o fio. Pressione 
a guia laranja na lateral de cada pino para inserir ou liberar o cabo. O cabo deve 
ser de cobre para no mínimo de 75°C (167°F). 

Figura 225 - Plugue do terminal Safe Torque-Off

IMPORTANTE O código elétrico nacional e os códigos elétricos locais têm 
precedência sobre os valores e métodos fornecidos.

IMPORTANTE Para aprimorar o desempenho do sistema, passe os fios e cabos 
pelas canaletas conforme estabelecido em Estabelecimento de 
zonas de ruído começando na página 38.

IMPORTANTE Os pinos SB+ e SB– são usados para desabilitar a função de safe 
torque-off. Ao fazer a fiação para o conector STO, use uma fonte de 
alimentação externa de 24 V para o dispositivo de segurança externo 
que aciona a solicitação safe torque-off. Para evitar pôr em risco o 
desempenho do sistema, não uso o pino SB+ como uma fonte de 
alimentação para o dispositivo de segurança.

IMPORTANTE Os cabos devem ter terminais para ajudar a prevenir curtos-circuitos, 
de acordo com a tabela D.4 da ISO 13849-2:2012.

SB–
S1C

S2C
SS–

SB+
S1

S2
SS+

Vista superior do servo-drive 
Kinetix 5100

Tabela 129 - Fiação do plugue para o terminal Safe Torque-Off

Sinal Bitola do cabo recomendada
mm2 (AWG)

Comprimento da decapagem
mm (pol.)

Valor do torque 
N•m (lb•pol.)

SB+
SB-
S1
S1C
S2
S2C
SS+
SS-

0,75 (18)
(cabo com terminal)

1,5 (16)
(fio)

8,0 (0,31) N/D (1)

(1) Este conector usa tensão de mola para manter os cabos em posição.
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Recurso Safe Torque-Off O circuito Safe Torque-Off (STO), quando usado com os componentes de 
segurança adequados, fornece proteção de acordo com ISO 13849-1 (PLd), 
Categoria 3 ou de acordo com IEC 61508, IEC 61800-5-2 e IEC 62061 (SIL CL2). 
Todos os componentes no sistema devem ser escolhidos e aplicados 
corretamente para alcançar o nível desejado de proteção do operador.

O circuito Safe Torque-Off é projetado para desligar com segurança todos os 
transistores de potência de saída. Você pode usar o circuito Safe Torque-Off 
em combinação a outros dispositivos de segurança para atingir uma Categoria 
de parada 0 e a proteção contra reinicialização, conforme especificado na 
IEC 60204-1.

Bypass do recurso Safe Torque-Off

Os inversores de frequência 2198-Exxxx-ERS não operam sem um circuito de 
segurança ou fiação do bypass de segurança. Para aplicações que não exijam o 
recurso safe torque-off (STO) você deve instalar fios jumper (incluídos com o 
inversor) para o bypass do circuito safe torque-off.

Cada inversor 2198-Exxxx-ERS inclui um plugue de fiação de 8 pinos para 
conectar aos dispositivos de segurança. Os cabos do jumper são instalados por 
padrão para fazer bypass da função de segurança, conforme mostrado na 
Figura 226. Com os cabos do jumper instalados, a função Safe Torque-Off não 
é usada.

Figura 226 - Fiação do bypass Safe Torque-Off

ATENÇÃO: Esta opção é adequada apenas para executar trabalhos 
mecânicos no sistema de acionamento ou na área afetada de uma máquina. 
Essa função não fornece segurança elétrica.

RISCO DE CHOQUE: No modo Safe Torque-Off, as tensões perigosas podem 
ainda estar presentes no inversor. Para evitar o perigo de choque elétrico, 
desconecte a alimentação do sistema e verifique se a tensão é zero antes 
de executar qualquer trabalho no inversor.

ATENÇÃO: O pessoal responsável pela aplicação dos sistemas eletrônicos 
programáveis (PES) relacionados à segurança deverão estar cientes dos 
requisitos de segurança na aplicação do sistema e deverão ser treinados na 
utilização do sistema.

SB+
S1
S2
SS+

SB–
S1C
S2C
SS–
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Encadear o sinal do Safe Torque-Off

O número total de inversores em um único circuito de segurança encadeado 
é limitado pela capacidade de transporte de corrente do circuito de segurança 
encadeado. Consulte a Tabela 130 para ver a corrente nominal por canal, 
por inversor.

Figura 227 - Fiação encadeada do Safe Torque-Off

Especificações do 
Safe Torque-Off

Para manter a classificação de segurança, os inversores de frequência 
Kinetix 5100 devem ser instalados dentro de painéis de controle ou gabinetes 
protegidos, apropriados para condições ambientais do local industrial. A classe 
de proteção do painel ou gabinete deve ser IP54 ou mais alta.
 

24V DC

SB+
S1
S2
SS+

SB–
S1C
S2C
SS–

SB+
S1
S2
SS+

SB–
S1C
S2C
SS–

SB+
S1
S2
SS+

SB–
S1C
S2C
SS–

Primeiro inversor de frequência Inversor de frequência central Último inversor de frequência

Canal duplo
Equivalente
Dispositivo 
de segurança

Tabela 130 - Especificações de sinal Safe Torque-Off

Atributo Valor

Entradas de segurança 
(por canal)

Tensão de entrada ligada 11 a 30 Vcc
Tensão de entrada desligada, máx 5 Vcc
Corrente de entrada ligada, por entrada, máx 7,34 mA
Corrente de entrada desligada, máx (a V em < 5 Vcc) 2,9 mA
Largura de rejeição do pulso 60 µs
Corrente de saída de realimentação desligada, máx. 100 µA
Corrente de saída de realimentação ligada, máx. 40 mA
Tensão de saída de realimentação desligada, máx. 30 Vcc
Tensão de saída de realimentação ligada, máx. 1,5 V a 40 mA
Fonte de alimentação externa SELV/PELV

Tipo de entrada Isolada opticamente e protegida 
contra tensão de reversão 
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Diagramas elétricos de 
Safe Torque-Off

Esta seção fornece o diagrama elétrico típico para a função Safe Torque-Off 
(STO) do inversor Kinetix 5100 com outros produtos de segurança da 
Allen-Bradley®.

Para obter informações adicionais sobre os produtos de segurança 
Allen-Bradley, incluindo as aplicações de relés de segurança, de cortinas de luz e 
intertravamento da porta, consulte os Componentes de Segurança na página 
https://www.rockwellautomation.com/en_NA/products/safety-components/
overview.page.

O inversor é mostrado em uma configuração com relé de eixo simples para 
categoria de parada 0 de acordo com a Segurança da Diretiva de Máquinas 
EN-60204-1. No entanto, este é um exemplo de que sua aplicação pode ser 
diferente com base nos requisitos do nível de desempenho geral da máquina 
necessário.

Figura 228 - Configuração de relé de eixo simples (categoria de parada 0)

(1) O jumper de bypass é removido de SB+ e SB-.
O status de saída de sinking é verdadeiro (=1) quando o inversor exibe o status E 500 (SS+ e SS- estão fechados).

O inversor é mostrado em uma configuração de relé com dois eixos para 
categoria de parada 0 de acordo com a Segurança da Diretiva de Máquinas 
IEC-60204-1.

IMPORTANTE O inversor Kinetix 5100 foi qualificado e classificado como um 
componente para atender ao nível de desempenho d (PLd) ISO da 
13849-1, categoria 3.
Recomenda-se avaliar o nível de desempenho da máquina toda 
solicitado como uma avaliação de risco e análise do circuito. Entre 
em contato com seu distribuidor ou representante Rockwell 
Automation local para obter mais informações.

SS+/SS–
S1
S1C/S2C
S2 

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

Inversor de frequência 
Kinetix 5100

STO (1)

Conector com cabeçote 
de fiação

24 Vcom externa

Demanda STO

+24 Vcc externo

Relé de segurança de 
monitoração Allen-Bradley 
MSR127RP (440R-N23135)

IMPORTANTE É necessário redefinir a falha STO por meio da entrada digital DI.ARST 
ou instrução raC_xxx_5100_MAFR.
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Figura 229 - Configuração de relé de eixo múltiplo (categoria de parada 0)

(1) O jumper de bypass é removido de SB+ e SB-.
O status de saída de sinking é verdadeiro (=1) quando o inversor exibe o status E 500 (SS+ e SS- estão fechados)

.

Neste exemplo, o inversor é mostrado em uma configuração com relé de eixo 
simples para categoria de parada 1 de acordo com a Segurança da Diretiva de 
Máquinas IEC-60204-1.

SS+/SS–
S1
S1C/S2C
S2 

S21 S22 S34 A2 14 24 34 42

A1 S11 S52 S12 13 23 33 41

SS+/SS–
S1
S1C/S2C
S2 

Inversor de frequência 
Kinetix 5100

STO (1)

Conector com 
cabeçote de fiação

24 Vcom externo

Demanda STO

+24 Vcc externo

Relé de segurança de 
monitoração Allen-Bradley
MSR127RP (440R-N23135)

Inversor de frequência 
Kinetix 5100

STO (1)

Conector com 
cabeçote de fiação

IMPORTANTE É necessário redefinir a falha STO por meio da entrada digital DI.ARST 
ou instrução raC_Dvc_5100_MAFR.
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Figura 230 - Configuração de relé de eixo simples (categoria de parada 1) — Modo de operação PR

(1) O jumper de bypass é removido de SB+ e SB-.
O status de saída de sinking é verdadeiro (=1) quando o inversor exibe o status E 500 (SS+ e SS- estão fechados).

(2) Você também pode usar a entrada “Servo on with Holding Brake”, dependendo da temporização necessária e se sua carga 
usa um freio de retenção. Consulte a Tabela 71 na página 163 para ver descrições detalhadas.

O parâmetro MotorStopMode é usado para determinar o tipo de parada no 
inversor. Após a remoção da entrada digital Servo On, o comportamento do 
inversor na Tabela 131 é executado.

Figura 231 - Entrada digital Servo On

Figura 232 - Configuração do MotorStopMode

SS+/SS–
S1
S1C/S2C
S2 

Servo On
DCOM 

9
11

A1 S52 S11 S12 S21 S22 S33 S34 13 23 37 47 55

A2 X1 X2 X3 X4 Y39 Y40 Y2 Y1 14 24 38 48 56

Relé de segurança de monitoração 
Allen-Bradley

MSR138.1DP (440R-M23088)

24 Vcom externo

Demanda STO
+24 Vcc externo

Rearme

Conector de E/S com bloco de 
expansão 2198-TBIO

Inversor de frequência 
Kinetix 5100

STO (1)

Conector com cabeçote 
de fiação

 (2)

Tabela 131 - Configurações de MotorStopMode no firmware do inversor

ID675 (P1.032) Ajuste de parâmetro MotorStopMode Comportamento do inversor
0000 (padrão) Parada de frenagem dinâmica
0010 Desabilitar e parar por inércia

0020
Faça uma parada de frenagem dinâmica primeiro, 
quando a velocidade do motor é mais lenta que ID145 
(P1.038), depois, uma parada por inércia

0030 Desaceleração com rampa
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A saída do relé de segurança (14) na Figura 230 é conectada a um módulo de 
entrada de 24 Vcc no controlador e avaliada na lógica. As instruções add-on de 
operação de movimento são usadas para parar e desabilitar o motor antes que 
o tempo de permanência do relé de segurança expire.

Figura 233 - Diagrama de temporização de eixo simples: Categoria 1 — Usando o modo de 
operação de E/S

Alarme STO ativo 
(Sts = 1.280)

raC_xxx_K5100_MAFR

Entradas Safe Torque-Off 
(38 + 48)
raC_xxx_K5100_MSO

_Drive01_CtrlSts_Active
Solicitação STO
Saída do relé de segurança (14)
Lógica da aplicação
raC_xxx_K5100_MAS
_Drive01_CtrlSts.ZeroSpeed
Lógica da aplicação
raC_xxx_K5100_MSF
Temporização do atraso do 
relé de segurança

Parando

Tempo de permanência 
do relé de segurança

Temporização do engate do freio Temporização de liberação do freio
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Capítulo 14

Recuperação da posição absoluta

Esta seção apresenta o recurso de posicionamento absoluto do drive 
Kinetix® 5100, as etapas para configurar o recurso e os procedimentos para 
inicializar e operá-lo pela primeira vez.

Requisitos do sistema Um sistema servo absoluto completo deve incluir um servo-drive Kinetix 5100, 
motor com dispositivo de realimentação absoluta e, quando um motor Kinetix 
TLP estiver presente, uma caixa de bateria reserva contendo uma bateria 
(consulte a página 70 para ver as especificações da bateria). Quando a bateria 
fornece energia para o dispositivo de realimentação do motor, o encoder 
consegue manter a posição durante todo o evento do ciclo de alimentação. 
Além disso, um encoder do tipo absoluto registra a posição do motor, 
incluindo quando o eixo do motor é girado enquanto a alimentação é 
removida. Um sistema servo absoluto configurado deve funcionar com um 
encoder absoluto. Se o sistema estiver configurado com um encoder 
incremental e os parâmetros relacionados de um sistema absoluto estiverem 
habilitados, ocorrerá o erro E 069 Encoder de motor errado.

Servo-motores compatíveis Os motores a seguir são compatíveis com os drives Kinetix 5100. Elas estão 
listadas com variáveis, mas incluem os tipos apropriados de encoder 
(V/E/M/S/D). Consulte as Configurações do auxiliar de realimentação e 
do motor na página 16 para obter informações sobre os tipos de encoder.

Tópico Página
Requisitos do sistema 427
Servo-motores compatíveis 427
Instalar a bateria 429
Inicialização do sistema 430

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos 
de falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, 
para códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do 
servo-drive Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. 
Faça o download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso 
off-line.

Servo-motor Kinetix TL(1)

(1) A bateria reserva é necessária para encoders -B.

TL-A1xxx-B
TL-A2xxx-B
TL-A25xxx-B
TL-A4xxx-B
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Todos os encoders absolutos MPL fornecem posicionamento absoluto sem 
precisar de uma bateria reserva quando configurados como um sistema 
absoluto.

Servo-motor Kinetix TLY
TLY-A1xxx-B
TLY-A2xxx-B
TLY-A25xxx-B
TLY-A3xxx-B

Servo-motor Kinetix TLP (1) 

(1) A bateria reserva é necessária para encoders -D quando o sistema 
está configurado como um sistema absoluto.

TLP-A046-xxx-D

TLP-A/B070-xxx-D

TLP-A/B090-xxx-D

TLP-A100-xxx-D

TLP-A/B115-xxx-D

TLP-A/B145-xxx-D

TLP-A/B200-xxx-D

TLP-A/B235-xxx-D

Motores de baixa inércia Kinetix MPL (categoria de 200 V)
MPL-A15xxx-V/E 
MPL-A2xxx-V/E 
MPL-A3xxx-M/S 
MPL-A4xxx-M/S 
MPL-A45xxx-M/S 
MPL-A5xxx-M/S 

Motores de baixa inércia Kinetix MPL (categoria de 400 V)
MPL-B15xxx-V/E
MPL-B2xxx-V/E
MPL-B3xxx-M/S
MPL-B4xxx-M/S
MPL-B45xxx-M/S
MPL-B5xxx-M/S
MPL-B6xxx-M/S
MPL-B8xxx-M/S
MPL-B9xxx-M/S

Motores de inércia média Kinetix MPM (categoria de 200 V)
MPM-A115xx-M/S
MPM-A130xx-M/S
MPM-A165xx-M/S
MPM-A215xx-M/S
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Instalar a bateria Ao usar um motor Kinetix TLP, uma bateria é necessária para fazer a retenção 
de posição absoluta operar corretamente. Para ver instruções sobre a 
preparação do cabo de realimentação do motor, consulte Ligar o conector de 
realimentação do motor na página 99.

Se estiver usando os cabos de realimentação do motor TLP pré-montados, 
consulte as Instruções de instalação da caixa de bateria de realimentação do 
Kinetix 5100, publicação 2198-IN022, para obter informações sobre como 
instalar ou substituir uma caixa de bateria, instalar uma bateria e preparar um 
cabo de realimentação para a instalação da caixa de bateria. 

Para obter informações sobre a fiação dos cabos de realimentação do terminal 
flutuante, consulte o Capítulo 4. Esse capítulo traz informações sobre cabos de 
realimentação do motor e terminações de fios para sinais do encoder até o 
conector de realimentação do motor (MFB) nos drives Kinetix 5100.

Motores de inércia média Kinetix MPM (categoria de 400 V)
MPM-B115x-M/S
MPM-B130x-M/S
MPM-B165x-M/S
MPM-B215x-M/S

Motores de grau alimentício Kinetix MPF (categoria de 200 V)
MPF-A3xxx-M/S
MPF-A4xxx-M/S
MPF-A45xxx-M/S
MPF-A5xxx-M/S

Motores de grau alimentício Kinetix MPF (categoria de 400 V)
MPF-B3xxx-M/S
MPF-B4xxx-M/S
MPF-B45xxx-M/S
MPF-B5xxx-M/S

Motores de aço inoxidável Kinetix MPS (categoria de 200 V)
MPS-A3xxx-M/S
MPS-A45xxx-M/S

Motores de aço inoxidável Kinetix MPS (categoria de 400 V)
MPS-B3xxx-M/S
MPS-B45xxx-M/S
MPS-B5xxx-M/S

A instalação de uma bateria dentro da caixa da bateria é necessária para usar o 
sistema absoluto com motores Kinetix TLP.
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Figura 234 - Caixa da bateria conectada ao sistema Kinetix 5100

Inicialização do sistema Quando você inicializa o sistema absoluto pela primeira vez, uma falha (A060 
Posição absoluta perdida) ocorre porque o eixo não retornou à posição inicial. 
Remova a falha configurando o retorno à posição inicial e o retorno ao eixo 
com sucesso. Consulte Posição inicial na página 301 para configurar e realizar 
esse processo em seu eixo. Outras causas de um alarme A060 (Posição absoluta 
perdida) podem ser:

• Falha da bateria reserva (carga insuficiente)
• Falha na fonte de alimentação principal
• Realimentação incorreta do motor detectada

Quando a faixa de valor de realimentação PUU excede –214748346 a 214783647, 
ocorre o alarme A289 (sobrecontagem do contador de posição de realimentação 
(PUU).

Quando seu sistema é configurado como incremental ou absoluto e as 
contagens PUU excedem a faixa –2147483648 a 2147483647, o alarme A289 
ocorre. Este alarme pode ocorrer com uma aplicação de movimento 
constante (como um transportador). Para evitá-lo, você pode definir 
DataReadUnitSelection ID243 (P2.070) bit 2 = 0. Consulte a Figura 235.

Figura 235 - Advertência de sobrecontagem

O sistema mostrado é um exemplo.
Seu sistema pode ser diferente.

Conector MFB (fêmea)

Conector MFB (macho)
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1. Inicialize as coordenadas absolutas (posição inicial do eixo).

Quando a configuração de coordenadas estiver concluída, A 06A 
(ou A 060) será apagada automaticamente. Há três maneiras de 
inicializar o drive Kinetix 5100: usando a opção Habilitar entrada de 
retorno à posição inicial (DI), ajustando os parâmetros abaixo ou no 
modo de E/S usando o comando de retorno à posição inicial da instrução 
add-on (raC_xxx_K5100_MAH).

2. Quando o sistema passa pelo ciclo de realimentação, a posição absoluta 
pode ser acessada usando o software KNX5100C ou por comunicação 
Ethernet/IP.

Com base no ajuste de parâmetro de ID243 (P2.070), o drive Kinetix 5100 
pode selecionar o PUU ou o valor de pulso, dentro de uma volta.

Número do pulso

Quando o motor está operando no sentido horário, MultiTurnAbsPosition 
ID110 (P0.051) é expresso como um valor positivo. Quando o motor está 
operando no sentido anti-horário, MultiTurnAbsPosition ID110 (P0.051) é 
expresso como um valor negativo.

Parâmetros de retorno à posição inicial Nome
ID269 (P5.004) HomingMode
ID298 (P5.005) HomingSpeed
ID299 (P5.006) HomingCreepSpeed
ID397 (P6.000) HomingSetting
ID398 (P6.001) HomePosition

Tabela 132 - Parâmetros e falhas relevantes

Código de falha Nome
A 060 Perda de posição absoluta
A 06A Posição absoluta não foi inicializada
A 289 Sobrecontagem do contador da posição de realimentação [PUU]

Parâmetros Nome
ID110 (P0.051) MultiTurnAbsPosition
ID117 (P1.001) ControlMode
ID151 (P1.044) GearRatioSlaveN1
ID152 (P1.045) GearRatioMasterCounts
ID194 (P2.009) DIDebounceTime
ID243 (P2.070) DataReadUnitSelection
ID398 (P6.001) HomePosition
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Nestes exemplos, um motor Kinetix TLP com resolução de encoder de 16777216 
(volta única) é usado. Além do contador de ciclos (MultiTurnAbsPosition ID110 
P0.051), há 16.777.216 pulsos (0 a 16777215) em uma rotação. Preste atenção na 
direção de operação do motor.

Número do pulso = m (número do ciclo) x 16777216 + número do pulso 
(0 a 16777215). As conversões entre número de pulso e PUU são as seguintes:

Quando a direção da rotação é definida como sentido horário (CW) em ID117 
(P1.001.Z=0), então o número PUU = 
número de pulso × [ID152 (P1.045) / ID151 (P1.044)] + ID398 (P6.001).

Quando a direção da rotação é definida como sentido anti-horário (CCW) em 
ID117 (P1.001.Z = 1), então o número PUU = 
(–1) × número de pulso × [ID152 (P1.045) / ID151 (P1.044)] + ID398 (P6.001).

0 a 16777215 0 a 16777215 0 a 16777215 0 a 16777215 0 a 16777215 0 a 16777215

16777215 — 1 Pulso

MultiTurnAbsPosition
ID110 (P0.051)

Número de pulsos 
em uma volta
ID111 (P0.052)
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Número PUU

O número PUU é um valor assinado de 32 bits. Quando o motor está operando 
na direção de avanço, o número PUU aumenta; quando o motor está operando 
na direção reversa, o número PUU diminui. A direção de avanço é determinada 
no software KNX5100C, em Function List>Settings>General Setting: Rotation 
Direction ID117 (P1.001 Z). O exemplo a seguir mostra como a sobrecontagem é 
usada no drive Kinetix 5100.

Por exemplo:

Quando a relação de engrenagem eletrônica (escala de posição) é definida 
como 16777216/100000, o motor precisa de 100.000 PUU para concluir uma 
rotação do motor. Para determinar o número máximo de rotações do motor: 
2.147.483.647 ÷ 100.000 = 21.474,8, quando o motor excede 21.474,8 rotações do 
motor na direção de avanço, ocorre um alarme 289.

Inicialização das coordenadas absolutas com parâmetros

Não é comum reinicializar as coordenadas absolutas com parâmetros. O normal 
é reinicializar as coordenadas usando a operação de retorno à posição inicial no 
modo PR, ou instrução add-on raC_xxx_K5100_MAH no modo E/S. As 
coordenadas absolutas são protegidas contra gravação. No caso improvável de 
ser necessário realizar uma inicialização sem a capacidade de usar estes dois 
métodos, a sequência para inicializar as coordenadas absolutas é:

• ForceFunction (ID193, P2.008) = 271
• ResetAbsolutePosition (ID244, P2.071) = 1

Após inicializar o sistema de coordenadas absolutas (o retorno à posição inicial 
está concluído), qualquer alteração na ID117 (P1.001.Z) ou na relação de 
engrenagem eletrônica [ID151 (P1.044) e ID152 (P1.045)] muda o ajuste de 
parâmetro original do sistema de coordenadas absolutas. O sistema deve ser 
reinicializado (retorno à posição inicial).
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Observações:
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Capítulo 15

Programação via parâmetros do inversor 
de frequência

Organização 
dos parâmetros

Grupos de parâmetros

Os parâmetros são listados em 26 grupos funcionais. Alguns parâmetros têm 
funções duplas e aparecem em vários grupos. Os grupos primários estão 
listados na planilha eletrônica de parâmetros nos dados de parâmetro e 
códigos de falha do servo-drive Kinetix 5100. Os grupos adicionais aos quais os 
parâmetros pertencem estão listados na coluna Additional Groups da planilha 
eletrônica e são identificados na tabela.

Tópico Página
Organização dos parâmetros 435
Descrição das funções de entrada digital 437
Descrição das funções de saída digital 441
Descrição da monitoração da variável do sistema 444
Descrição da monitoração de parâmetros 449
Usar uma instrução MSG para definir parâmetros 451

Este manual está vinculado aos dados de referência dos códigos de 
falha do servo-drive Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, para 
códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do servo-drive 
Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. Faça o 
download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso off-line.
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Parâmetros numéricos/decimais

Esses parâmetros são baseados em números inteiros, sem detecção decimal ou 
negativa.

Parâmetros em formato hexadecimal

O inversor de frequência tem alguns parâmetros com dimensão de 16 ou 32 bits 
e são representados em formato hexadecimal. Esses ajustes de parâmetro são 
definidos pelo valor de cada bit ou pelo valor de cada dígito hexadecimal, 
representado por D, C, B, A (alto) e U, Z, Y, X (baixo). 

Por exemplo, ID230 (P2.047) é um parâmetro de 16 bits que se traduz em um 
número hexadecimal com quatro dígitos. Estas configurações para este 
parâmetro são definidas pelo valor real do dígito hexadecimal X e pelos valores 
dos bits individuais nos dígitos Y e Z.

O ajuste de parâmetro para supressão de ressonância automática é definido 
pelo valor de X como segue:

• X = 0: desabilitar supressão de ressonância automática
• X = 1: habilitar supressão de ressonância automática

Tabela 133 - Parâmetros e os grupos funcionais

Número do 
grupo primário Nome do grupo Número do grupo adicional Nome do grupo

1 Motor 11 Sistema
2 Inversor 12 BRK_RegResistor
3 Geral 13 Ajuste de parâmetro de pulso
4 Monitor de status 14 Gear Ratio
5 Controle 15 Filtro
6 E/S 16 Limite
7 Comunicação 17 Malha de posição
8 Diagnóstico 18 Malha de velocidade
9 Movimento_1 19 Malha de corrente
10 Movimento_2 20 Ajuste

21 Ajuste de parâmetro de velocidade
22 Ajuste de parâmetro de evento
23 Retorno à posição inicial
24 E-CAM
25 Captura
26 Comparar

ID230 (P2.047) Ajuste de parâmetro do modo de supressão de ressonância automática
X Função de supressão de ressonância automática Z Parâmetro de supressão de ressonância fixo
Y Parâmetro de supressão de ressonância fixo U Reservado
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O parâmetro de supressão de ressonância fixa é definido pelo valor dos bits que 
formam o dígito Y, como segue:

Descrição das funções de 
entrada digital

O inversor de frequência Kinetix 5100 fornece 10 entradas digitais físicas e 
três entradas digitais virtuais. Essas entradas digitais são configuradas 
principalmente no software KNX5100C em Function List>Settings>Digital 
IO/Jog Control.

Essas entradas podem ser forçadas (quando o inversor de frequência está 
on-line e Enable está marcado) para ficarem ligadas ou desligadas.

Na caixa de diálogo Digital Input, o status representa o nível lógico da entrada 
que é baseado no uso de configurações N.A. e N.F. O status (na janela do 
software KNX5100C) NÃO é necessariamente o nível de tensão real nos 
terminais (0 Vcc = DESLIGADO, 24 Vcc = LIGADO), mas o nível lógico da 
entrada digital. Quando N.A. é usado, a relação entre a tensão de entrada e o 
status corresponde (Status = ON = 24 Vcc, OFF = 0 Vcc). Quando N.F. é usado, 
esta relação é invertida. Consulte Função de jog e E/S digital no software 
KNX5100C na página 186 para obter mais informações.

As funções de entrada digital disponíveis estão listadas na Tabela 135.

Y(1)

(1) Os bits 0 a 3 do dígito Y correspondem aos bits 4 a 7 do parâmetro de 16 bits.

Função Descrição

Bit 0 Ajuste de parâmetro 
automático/manual de entalhe 1

0: supressão de ressonância automática
1: definir manualmente o primeiro conjunto de supressão de ressonância

Bit 1 Ajuste de parâmetro 
automático/manual de entalhe 2

0: supressão de ressonância automática
1: definir manualmente o segundo conjunto de supressão de ressonância

Bit 2 Ajuste de parâmetro 
automático/manual de entalhe 3

0: supressão de ressonância automática
1: definir manualmente o terceiro conjunto de supressão de ressonância

Bit 3 Ajuste de parâmetro 
automático/manual de entalhe 4

0: supressão de ressonância automática
1: definir manualmente o quarto conjunto de supressão de ressonância

Tabela 134 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID195 (P2.010) DI1Configuration
ID196 (P2.011) DI2Configuration
ID197 (P2.012) DI3Configuration
ID198 (P2.013) DI4Configuration
ID199 (P2.014) DI5Configuration
ID200 (P2.015) DI6Configuration
ID201 (P2.016) DI7Configuration
ID202 (P2.017) DI8Configuration
ID220 (P2.036) DI9Configuration
ID221 (P2.037) DI10Configuration
ID222 (P2.038) VirtualDI11Configuration
ID223 (P2.039) VirtualDI12Configuration
ID224 (P2.040) VirtualDI13Configuration
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Tabela 135 - Entradas digitais

Ajuste de 
parâmetro Descrição de DI Método de 

acionamento
Modo de 
controle

0x01
Servo ligado 
Quando essa DI está ligada, o servo é ligado (Servo On). Quando essa DI está desligada, o servo é desativado, o perfil 
de desaceleração padrão é o tipo de frenagem dinâmica (semelhante a um perfil de desaceleração de corrente). 
Sempre configure este DI como N.A.

Nível acionado Todos exceto 
E/S

0x02
Redefinição de alarme/falha
Quando o DI muda para ligado, todas as falhas são removidas. Se a falha ainda estiver ativa, esta redefinição não a 
removerá.

Borda ascendente 
acionada Todos

0x03
Chave de ganho
No modo de velocidade e posição, quando este DI está ativado e GainSwitchingSelection ID212 (P2.027) X= 1 e o 
método de chave de ganho = 0, os ganhos originais são multiplicados por Posição / Taxa de alteração de ganho de 
velocidade ID186/ID190 (P2.001/P2.005).

Nível acionado PT, PR, S

0x04
Pulso limpo
Essa entrada pode ser configurada para acionamento de borda/nível alterando o ID do PulseClearModeID233 
(P2.050). Quando esta entrada está ativada, qualquer erro de posição acumulada é removido (definido como zero).

Borda ascendente 
acionada, nível 
acionado

PT

0x05

Limite de velocidade zero (ZClamp)
Quando a velocidade está abaixo do ajuste de parâmetro de ZeroSpeedWindow ID145 (P1.038), o motor para de se 
mover quando essa DI está ligada.

Consulte Função de limite de velocidade zero na página 252 para obter informações adicionais.

Nível acionado S, E/S 
(velocidade)

0x06 Direção reversa do comando de entrada
No modo de velocidade, o comando de entrada é revertido quando essa DI está ligada. Nível acionado

S, Sz, T, E/S 
(velocidade, 
modo de 
engrenagem)

0x08
Comando acionado
No modo PR, após selecionar o comando PR (POS0 a POS6), essa DI é o sinal para realizar a execução da PR 
selecionada. Uma vez que a transição da borda ascendente ocorrer, a PR selecionada será executada. Essa DI 
precisa fazer a transição de desligado para ligado para execução.

Borda ascendente 
acionada PR

0x09
Limite de torque 
Quando essa DI estiver ligada e VelocityTorqueLimitAction ID118 (P1.002 Y) estiver habilitado, o limite de torque 
selecionado será aplicado.

Nível acionado 
PT, PR, S, E/S 
(posição, índice, 
engrenagem, 
velocidade)

Comando de 
velocidade

Valor de ajuste de 
parâmetro do 
ID145 (P1.038) 

(velocidade zero)

GRAMPOZ
sinal de entrada

Valor de ajuste de 
parâmetro de 
velocidade do 
motor do ID145 

(P1.038) 
(velocidade zero)
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0x0C

Função de trava do comando de posição analógica
Enquanto essa DI está ligada, o motor é mantido em sua posição atual, mesmo quando há uma alteração no 
comando. Quando essa DI está desligada, o motor completa o comando que ocorreu enquanto o motor 
estava parado.

Nível acionado PT, E/S 
(Engrenagem)

0x10
Limite de velocidade
No modo de torque, a velocidade do motor será limitada quando essa DI estiver ligada e o comando de velocidade 
limitada for o registro interno ou o comando de tensão analógica.

Nível acionado T, E/S (torque)

0x11 Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 0.
Consulte Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x12 Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 1.
Consulte a coluna Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x13 Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 2.
Consulte a coluna Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x1A Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 3.
Consulte a coluna Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x1B Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 4.
Consulte a coluna Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x1C Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 5.
Consulte a coluna Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x1E Seleção do comando de posição do registro 1 a 99 Bit 6.
Consulte a coluna Disparo de entrada digital (DI) na página 358 para obter mais informações. Nível acionado PR

0x1F
Configurar ou limpar Coordenadas absolutas do sistema
Quando o sinal DI.ABSC estiver ativado, o número de voltas dos dados armazenados no encoder absoluto será 
removido. Mas essa DI só é válida quando o sinal DI.ABSE está ligado.

Borda ascendente 
acionada Todos

0x14 Registrar a seleção do comando de velocidade 1 a 4 Bit 0.
Consulte Configurar e selecionar as velocidades pré-selecionadas na página 249 para obter mais informações. Nível acionado

S
T, E/S (torque) 
para função de 
limite de 
velocidade

0x15 Registrar a seleção do comando de velocidade 1 a 4 Bit 1.
Consulte Configurar e selecionar as velocidades pré-selecionadas na página 249 para obter mais informações. Nível acionado

S
T, E/S (torque) 
para função de 
limite de 
velocidade

0x16 Registrar a seleção do comando de torque de 1 a 4 Bit 0.
Consulte Configurar e selecionar as velocidades pré-selecionadas na página 249 para obter mais informações. Nível acionado

T
PR, PT, S, E/S 
(posição, índice, 
engrenagem, 
velocidade) para 
função de limite 
de torque

Tabela 135 - Entradas digitais (Continuação)
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Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 439



Capítulo 15          Programação via parâmetros do inversor de frequência
0x17 Registrar a seleção do comando de torque 1 a 4 Bit 1.
Consulte Configurar e selecionar as velocidades pré-selecionadas na página 249 para obter mais informações. Nível acionado

T
PR, PT, S, E/S 
(posição, índice, 
engrenagem, 
velocidade) para 
função de limite 
de torque

0x18
Seleção dos modos de posição/velocidade
Quando o modo de operação é duplo (PR ou PT/S) e essa DI está desligada, o modo de operação está se 
posicionando (PT ou PR). Quando essa DI está ligada, o modo de operação é o controle de velocidade. No modo 
múltiplo, esta entrada é usada com o DI de seleção de modo PT/PR para oferecer seleções de modo múltiplo.

Nível acionado Modo duplo

0x19
Chave dos modos de torque/velocidade
Quando o modo de operação é duplo (S/T) e essa DI está desligada, o modo de operação é controle de velocidade. 
Quando essa DI está ligada, o modo de operação é o controle de torque. 

Nível acionado Modo duplo

0x20

Modo de posição/torque
Quando o modo de operação é duplo (qualquer modo que usa torque e posição, PT ou PR) e essa DI está desligada, 
o modo de operação é controle de torque. Quando essa DI está ligada, o modo de operação usa o modo de operação 
de controle de posição. No modo múltiplo, esta entrada é usada com o DI de seleção de modo PT/PR para oferecer 
seleções de modo múltiplo.

Nível acionado Modo duplo

0x21

Parada de emergência 
Quando essa DI está ligada, o inversor desacelera e desabilita o motor. O MotorStopMode ID 675 (P1.032) é usado 
para definir o perfil de desaceleração. Se um freio de retenção for usado, essa parada usará a temporização de 
freio configurada. Essa parada emite E013 quando está concluída. 
IMPORTANTE: esse tipo de parada não tem implicações de segurança. Não é uma entrada com classificação de 
segurança.

Nível acionado Todos

0x22

Chave fim de curso reversa (NL): este sensor indica o ponto de percurso mais negativo para o eixo. Quando essa DI 
está ligada (normalmente configurada como N.F. — e o status for exibido como Off), este ajuste de parâmetro indica 
que não há condição de ultrapassagem ativa. Quando essa DI está desligada, o alarme A015 é emitido (Status 
mostra On) e o movimento é permitido somente na direção de avanço (para se afastar do limite), assim que o limite 
mudar de volta para ligado, o alarme será limpo automaticamente.

Nível acionado Todos

0x23

Chave fim de curso de avanço (NL): esse sensor indica o ponto mais positivo do percurso para o eixo. Quando essa 
DI está ligada (normalmente configurado como N.F. — e o status for exibido como Off), este ajuste de parâmetro 
indica que não há condição de ultrapassagem ativa. Quando essa DI está desligada, o alarme A014 é emitido (Status 
mostra On) e o movimento é permitido somente na direção de reversa (para se afastar do limite), assim que o limite 
mudar de volta para ligado, o alarme é limpo automaticamente.

Nível acionado Todos

0x24

Chave de retorno à posição inicial (ORG) — 
Essa DI representa a chave de retorno à posição inicial quando o método de retorno à posição inicial configurável 
usa uma chave.
Consulte Configuração do modo de retorno à posição inicial ID297 (P5.004) — Modo PR na página 302 para obter 
informações adicionais.

Borda ascendente e 
descendente acionada PR, E/S (índice)

0x27
Habilitar retorno à posição inicial
Esta entrada executa o método de retorno à posição inicial configurado.
Consulte Configuração do modo de retorno à posição inicial ID297 (P5.004) — Modo PR na página 302 para obter 
informações adicionais.

Borda ascendente 
acionada PR

0x2B
Seleção dos modos PT/PR
Quando o modo de operação é duplo (PT/PR) e essa DI está desligada, o modo de operação é de posicionamento 
(PT). Quando essa DI está ligada, o modo de operação é de posicionamento (PR). No modo múltiplo, esta entrada é 
usada com o DI de seleção de modo PT/S/T para oferecer seleções de modo múltiplo.

Nível acionado Modo duplo

0x35
Alinhamento da fase do came eletrônico
Quando essa DI está ligada e o E-CAM está habilitado para ECamControlConfiguration ID248 (P2.076 Bit0 = 1) o índice 
de alinhamento é executado ECamAlignmentTargetPosition ID247 (P2.075).

Borda ascendente 
acionada

PR, E/S 
(posição, índice)

0x36

Controle de engate de E-CAM 
Essa DI é usada quando o E-CAM está configurado como DI-CAM habilitado. Quando essa DI está ligada, a função 
E-CAM, conforme configurada, é executada. Quando o E-CAM estiver em execução, essa DI poderá ser desligado até 
que o E-CAM seja concluído. 
Consulte E-CAM na página 390.

Bordas ascendente e 
descendente 
acionadas

PR, E/S 
(posição, índice)

0x37 JOGS do motor na direção de avanço
Quando essa DI está ligada, o motor faz o jog em uma direção de avanço. Nível acionado Todos exceto 

E/S

0x38 O motor faz o JOG na direção reversa
Quando essa DI está ligada, o motor faz o jog em uma direção reversa. Nível acionado Todos exceto 

E/S

0x39

Comando 1 de acionamento de evento 
Quando essa DI é acionada, o PR de evento (EV1) configurado é executado (software KNX5100C, Function List>Motion 
Control>PR Mode Editor>General Parameter Setting). 
Observe que essa entrada pode ser configurada para executar eventos em um acionamento de borda ascendente 
ou descendente.

Bordas ascendente e 
descendente 
acionadas

PR, E/S (índice)
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Descrição das funções de 
saída digital

O inversor de frequência Kinetix 5100 fornece seis saídas digitais físicas. 
Essas saídas digitais são configuradas principalmente no software KNX5100C 
em Function List>Settings>Digital IO/Jog Control.

Você pode forçar essas saídas (quando o inversor de frequência está on-line e 
Enable DO Override está marcado) a ficarem ligadas ou desligadas.

Na caixa de diálogo Digital Input, o status representa o nível lógico da saída. 

0x3A

Comando 2 de acionamento de evento 
Quando essa DI é acionada, o PR de evento (EV2) configurado é executado (software KNX5100C, Function 
List>Motion Control>PR Mode Editor>General Parameter Setting). 
Observe que essa entrada pode ser configurada para executar eventos em um acionamento de borda ascendente 
ou descendente.

Bordas ascendente e 
descendente 
acionadas

PR, E/S (índice)

0x3B

Comando 3 de acionamento de evento 
Quando essa DI é acionada, o PR de evento (EV3) configurado é executado 
(Software KNX5100C, Function List>Motion Control>PR Mode Editor>General Parameter Setting). 
Observe que essa entrada pode ser configurada para executar eventos em um acionamento de borda ascendente 
ou descendente.

Bordas ascendente e 
descendente 
acionadas

PR, E/S (índice)

0x3C

Comando 4 de acionamento de evento 
Quando essa DI é acionada, o PR de evento (EV4) configurado é executado 
(Software KNX5100C, Function List>Motion Control>PR Mode Editor>General Parameter Setting). 
Observe que essa entrada pode ser configurada para executar eventos em um acionamento de borda ascendente 
ou descendente.

Bordas ascendente e 
descendente 
acionadas

PR, E/S (índice)

0x43
Seleção da relação da engrenagem eletrônica (numerador) 0 
Consulte Configuração da relação da engrenagem eletrônica (E-Gear) na página 170 para obter informações 
adicionais.

Nível acionado PR, PT

0x44
Seleção da relação da engrenagem eletrônica (numerador) 1 
Consulte Configuração da relação da engrenagem eletrônica (E-Gear) na página 170 para obter informações 
adicionais.

Nível acionado PR, PT

0x45
Desabilitar pulso externo
Ao usar o modo de operação PT com essa DI ligada, o inversor para de responder aos comandos usando pulsos 
externos. O motor não se move enquanto essa DI está ligada. Essa opção funciona somente quando configurada 
com DI8.

Nível acionado PT

0x46

Parar 
Quando essa DI está ligada, o inversor desacelera o motor. O AutoProtectionDecelTime ID 296 (P5.003) é usado para 
definir o perfil de desaceleração. Essa DI apenas para os tipos de comando PR (incluindo posicionamento e 
velocidade constante; jog). Esse comando não interrompe os comandos Jog (fora de um comando PR) nem os 
comandos E-CAM.

Borda ascendente 
acionada, nível 
acionado

PR

0x47
Parada rápida do perfil
Quando essa DI está ligada, o inversor de frequência desacelera e desabilita o motor. O AutoProtectionDecelTime ID 
296 (P5.003) é usado para definir o perfil de desaceleração. Se um freio de retenção for usado, esta parada usa 
qualquer regulagem de frenagem configurada. Essa parada emite o alarme: A35F quando é concluída.

Borda ascendente 
acionada PT, PR, T, S

0x48

Servo ligado com freio de retenção
Use essa DI quando um freio de retenção for usado. Quando essa DI está ligada, o inversor de frequência é ativado 
(Servo On). Quando essa DI está desligada, o inversor de frequência desacelera e desabilita o motor. O STP 
AutoProtectionDecelTime ID 296 (P5.003) é usado para definir o perfil de desaceleração. Essa DI é usada com 
controle de carga vertical e essa configuração de DI usa qualquer regulagem de freio configurada. Sempre 
configure este DI como N.A. 

Nível acionado Todos exceto 
E/S

Tabela 135 - Entradas digitais (Continuação)
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controle

Tabela 136 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome
ID203 (P2.018) DO1Configuration
ID204 (P2.019) DO2Configuration
ID205 (P2.020) DO3Configuration
ID206 (P2.021) DO4Configuration
ID207 (P2.022) DO5Configuration
ID225 (P2.041) DO6Configuration
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 441



Capítulo 15          Programação via parâmetros do inversor de frequência
As funções de saída digital disponíveis estão listadas na tabela a seguir.

Tabela 137 - Saídas digitais

Ajuste de 
parâmetro Descrição de DO Método de 

acionamento
Modo de 
controle

0x01
Servo pronto
Essa DO é ativado quando o controle e a alimentação principal são aplicados ao inversor de frequência, e o inversor 
de frequência não apresenta falha.

Nível acionado Todos

0x02

Servo ligado
Essa DO está ligada quando o servo está ativado (habilitado) e o inversor não está com falha.

Nível acionado Todos

0x03 O motor está na velocidade zero
Essa DO está ligada sempre que o motor está dentro do ID145 (P1.038). Nível acionado Todos

0x04 O motor alcança a velocidade alvo
Essa DO está ligada sempre que o motor atinge UpToSpeedLimit ID146 (P1.039). Nível acionado Todos

0x05 O motor alcança a posição de destino
Essa DO está ligada sempre que a posição do motor está dentro de InPositionWindow ID159 (P1.054). Nível acionado

PT, PR, E/S 
(posição, 
engrenagem)

0x06 Limite de torque ativado
Essa DO está ligada sempre que o inversor está em uma condição de torque limitado. Nível acionado Todos (exceto 

por T e Tz)

0x07
Alarme do servo
Essa DO está ligada sempre que uma condição de falha ou alarme está ativa. Essa DO não é ligada quando os 
limites de avanço ou reversão estão ativos ou há erro de comunicação, subtensão e erro do ventilador.

Nível acionado Todos

0x08

Controle de freio
Essa DO está ligada sempre que uma condição de falha ou alarme está ativa. Essa DO não é ligada quando os 
limites de avanço ou reversão estão ativos ou há erro de comunicação, subtensão e erro do ventilador.

Consulte Circuito de frenagem do motor na página 64.

Nível acionado Todos

0x09

Retorno à posição inicial concluído
Essa DO está ligada quando o retorno à posição inicial é concluído com sucesso no eixo. Quando Motor 
Feedback>Startup Method é:
• Incremental: essa DO é desligada quando a alimentação de controle/rede é desligada e ligada.
• Absolute: essa DO é ligada quando a alimentação de controle/rede é desligada e ligada.
• Se o ciclo de posição conta o sobrecontagem, essa DO está desligada.

Nível acionado PR

0x0B

Na posição inicial
Essa DO está ligada quando:
• O retorno à posição inicial é concluído
• A posição de comando é igual à posição inicial
• A diferença entre a posição de realimentação e a posição inicial está dentro de InPositionWindow ID 159 (P1.054)

Nível acionado PR

0x0D Erro de sistema do tipo absoluto 
Essa DO está ligada quando uma falha ocorre enquanto o retorno à posição inicial absoluto está em processo. Nível acionado Todos

DESLIGADO DESLIGADO

Velocidade do motor

LIGADO

LIGADO
SLIGADO

M_BRK
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0x0E
A coordenada de indexação está definida
A coordenada de indexação é definida quando o retorno à posição inicial é concluído. Essa DO está ligada quando o 
retorno à posição inicial está concluído.

— PR

0x10

Advertência precoce de sobrecarga

Quando a carga média de saída (carga) é >100%, essa carga pode ser aplicada por um período (tempo de operação) 
antes que ocorra falha do inversor (tOL).
O valor de OverloadWarningUserThreshold ID 161 (P1.056) (máx. 120%) é usado com esse tempo de operação, de 
modo que: 
tOLW = (OverloadWarningUserThreshold x Tempo de operação) 
Durante qualquer condição de excesso de carga, essa DO fica ligada quando o tOLW é excedido, mas antes de o 
tempo de operação (tOL) ser atingido. Quando o tempo de operação é atingido, o servo-alarme E006-Motor 
Overload está ligado e a DO servo-alarme está ligada.
Por exemplo: quando a carga média de saída do servo-drive é de 200% e o tempo de operação excede 8 segundos, 
ocorre a sobrecarga do motor E 006 com falha de sobrecarga. 
Quando OverloadWarningUserThreshold = 60%, tOLW = 60% x 8s = 4,8 segundos. Quando esta carga média de 
saída de 200% excede 4,8 s, essa DO é ligada. Quando esta carga de 200% exceder 8 segundos, a sobrecarga do 
motor E006 ocorrerá e o servo-alarme DO será ligado.

Nível acionado Todos

0x11
Advertência
Essa DO está ligada para as exceções de DO de alarme: limite de avanço/reversão, erro de comunicação, subtensão 
ou erro do ventilador. 

Nível acionado Todos

0x12 Sobrecontagens de comando de posição
O comando de posição/realimentação excede a faixa limite. Nível acionado PT, PR

0x13 Limite de software de reversão (NL)
Essa DO está ligada quando o limite do software de reversão está ativo. Nível acionado PR

0x14 Limite de software de avanço (PL)
Essa DO está ligada quando o limite do software de avanço está ativo. Nível acionado PR

0x15
Comando PR concluído
Essa DO está desligada quando uma PR está em execução. Quando a PR está concluída, essa DO está ligada. 
Essa DO indica que o comando está completo, mas não necessariamente que o motor está na posição de destino, 
ele pode ainda estar atingindo sua posição de destino.

Nível acionado PR

0x16 Procedimento CAP concluído 
O procedimento de captura está concluído. Nível acionado Todos

0x17
Procedimento CAP concluído
Essa DO fica ligada quando o comando DO PR é concluído e DO Motor atinge a posição de destino. Essa DO pode 
permanecer ligada após ser acionada; esse ajuste de parâmetro está em ToSpeedAction ID155 (P1.048).

Nível acionado
PR, E/S (índice 
quando o tipo de 
comando PR não 
é velocidade)

0x18
A posição mestra do E-CAM está na área de ajuste de parâmetro
Essa DO está ligada quando o E-CAM está ativo e a posição mestra está entre:
ECamDOCamArea1RisingEdgeAngle ID378 (P5.090) e
ECamDOCamArea1FallingEdgeAngle ID379 (P5.091).

Nível acionado PR, E/S 
(posição, índice)

0x19
A velocidade atinge a velocidade alvo
Quando você usa um comando de velocidade, essa DO está ligada quando a velocidade do motor está dentro do 
ID250 da janela de velocidade (P2.079) do comando de velocidade.

Nível acionado S, Sz 
(velocidade)

0x1A
A posição mestra do E-CAM está na área de ajuste de parâmetro 2
Essa DO está ligada quando o E-CAM está ativo e a posição mestra está entre: 
ID ECamDOCamArea2RisingEdgeAngleID249 (P2.078) e
ECamDOCamArea2FallingEdgeAngle ID250 (P2.079).

Nível acionado PR

0x1D Segundo procedimento CAP concluído
O procedimento de captura está concluído. Nível acionado Todos

Tabela 137 - Saídas digitais (Continuação)
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Carga Tempo de 
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Descrição da monitoração 
da variável do sistema

Você pode usar os cinco valores disponíveis da 
SystemVariableMonitorSelection para armazenar os valores dos parâmetros 
selecionados, consulte a Figura 236. Essas seleções podem ser usadas no 
rastreamento do escopo ou ao usar declarações nos comandos PR.

Figura 236 - Monitoração de variável do sistema

Há duas maneiras de monitorar as variáveis do sistema. Você pode monitorar 
pela tela do painel ou pelos parâmetros de monitoração variável do sistema.

Tela do painel

Quando o painel estiver no modo de leitura de dados em tempo real, pressione 
as teclas UP/DOWN para selecionar a variável a ser monitorada. Consulte o 
Capítulo 6, Utilização da interface do teclado.

0x2C
P0.009 “ON” entre ID113 (P0.054) e ID114 (P0.055)
Essa DO está ligada após SystemVariableMonitorFilterTime ID112 (P0.053) se passar e: 
SystemVariableMonitorLowerLimit ID113 (P0.054) ≤ SystemVariableMonitor1Value ID663 (P0.009) ≤ 
SystemVariableMonitorUpperLimit ID114 (P0.055)

Nível acionado Todos

0x30 Bit de saída 00 de ID283 (P4.006) 
Essa DO está ligada quando o Bit 00 do DOStatus ID283 (P4.006) está ligado. Nível acionado PR

0x31 Bit de saída 01 de ID283 (P4.006)
Essa DO está ligada quando o Bit 01 do DOStatus ID283 (P4.006) está ligado. Nível acionado PR

0x32 Bit de saída 02 de ID283 (P4.006)
Essa DO está ligada quando o Bit 02 do DOStatus ID283 (P4.006) está ligado. Nível acionado PR

0x33 Bit de saída 03 de ID283 (P4.006)
Essa DO está ligada quando o Bit 02 do DOStatus ID283 (P4.006) está ligado. Nível acionado PR

0x34 Bit de saída 03 de ID283 (P4.006) 
Essa DO está ligada quando o Bit 04 do DOStatus ID283 (P4.006) está ligado. Nível acionado PR

0x35 Bit de saída 05 de ID283 (P4.006) 
Essa DO está ligada quando o Bit 05 do DOStatus ID283 (P4.006) está ligado. Nível acionado PR

Tabela 137 - Saídas digitais (Continuação)
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Parâmetros de monitoração de variável do sistema

Os parâmetros a seguir são usados para dar suporte à monitoração de variáveis 
do sistema.

Lista de variáveis do sistema

O código de propriedade de cada variável do sistema é descrito como segue:

Tabela 138 - Parâmetros de monitoração de variável do sistema

Parâmetro Nome Descrição

ID663 (P0.009) SystemVariableMonitor1Value
O valor a ser monitorado pode ser definido usando ID668 
(P0.017) SystemVariableMonitor1Selection.
Defina ID102 (P0.002) LEDMonitorSelection como 23 para 
exibir o valor desse parâmetro na tela do painel.

ID664 (P0.010) SystemVariableMonitor2Value
O valor a ser monitorado pode ser definido pela ID 669 
(P0,018).
Defina ID102 (P0.002) como 24 para exibir o valor desse 
parâmetro na tela do painel.

ID665 (P0.011) SystemVariableMonitor3Value
O valor a ser monitorado pode ser definido pela ID670 
(P0.019).
Defina ID102 (P0.002) como 25 para exibir o valor desse 
parâmetro na tela do painel.

ID666 (P0.012) SystemVariableMonitor4Value
O valor a ser monitorado pode ser definido pela ID671 
(P0.020).
Defina ID102 (P0.002) como 26 para exibir o valor desse 
parâmetro na tela do painel.

ID667 (P0.013) SystemVariableMonitor5Value
O valor a ser monitorado pode ser definido pela ID672 
(P0.021).
Defina ID102 (P0.002) como 27 para exibir o valor desse 
parâmetro na tela do painel.

ID668 (P0.017) SystemVariableMonitor1Selection Use o menu no editor de parâmetros para escolher o 
parâmetro a ser mapeado.

ID669 (P0.018) SystemVariableMonitor2Selection Use o menu no editor de parâmetros para escolher o 
parâmetro a ser mapeado.

ID670 (P0.019) SystemVariableMonitor3Selection Use o menu no editor de parâmetros para escolher o 
parâmetro a ser mapeado.

ID671 (P0.020) SystemVariableMonitor4Selection Use o menu no editor de parâmetros para escolher o 
parâmetro a ser mapeado.

ID672 (P0.021) SystemVariableMonitor5Selection Use o menu no editor de parâmetros para escolher o 
parâmetro a ser mapeado.

Propriedade Descrição
B BASE: variáveis básicas, podem ser selecionadas usando as teclas UP/DOWN no painel.

Dec, Hex) Formato de exibição no painel. Dec indica Decimal, Hex indica Hexadecimal.
Atualmente, todas as variáveis do sistema são exibidas no formato Dec.
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As variáveis de monitoração são descritas na tabela a seguir de acordo com a 
sequência de código:

Tabela 139 - Código de variáveis do sistema

Código Nome da variável Propriedade Descrição Unidade do usuário(1)

000 (00h) Posição de 
realimentação (PUU) B, DEC Posição de realimentação de corrente do encoder do motor. PUU

001 (01h) Comando de posição 
(PUU) B, DEC

Coordenada de corrente do comando de posição. 
Modo PT: número de comandos de pulso recebidos pelo inversor de frequência.
Modo PR: coordenadas absolutas do comando de posição.

PUU

002 (02h) Desvio de posição 
(PUU) B, DEC Erro entre a posição de comando e a posição de realimentação. PUU

003 (03h)
Posição de 
realimentação 
(contagens)

B, DEC Posição de realimentação de corrente do encoder do motor. contagem

004 (04h) Comando Position 
(contagem) B, DEC Valor do comando Position.

Esse valor é posterior à conversão da relação E-Gear. contagem

005 (05h) Desvio de posição 
(contagem) B, DEC Erro entre a posição de comando e a posição de realimentação. contagem

006 (06h) Frequência do 
comando de pulso B, DEC Frequência do comando de pulso recebido pelo inversor de frequência. 

Aplicável aos modos PT, PR e E/S (Engrenagem) kHz

007 (07h) Realimentação da 
velocidade B, DEC Velocidade do motor. Essa é a velocidade após aplicar o filtro passa baixa. 0,1 rpm

008 (08h) Comando de 
velocidade (analógico) B, DEC Comando de velocidade derivado dos terminais de velocidade analógicos. 0,01 Volt

009 (09h) Comando de 
velocidade (integrado) B, DEC Comando de velocidade integrado A fonte inclui malha analógica, de registro ou de posição. 0,1 rpm

010 (0Ah) Comando de torque 
(analógico) B, DEC Comando de torque derivado dos terminais de torque analógicos. 0,01 V

011 (0Bh) Comando de torque 
(integrado) B, DEC Comando de torque integrado A fonte inclui malha analógica, de registro ou de velocidade. porcentagem (%)

012 (0Ch) Taxa de carga média B, DEC Taxa de carga média (média móvel a cada 20 ms) do servo-drive. porcentagem (%)
013 (0Dh) Taxa de carga de pico B, DEC Isso pode ser usado para monitorar uma condição de sobrecarga do motor. porcentagem (%)

014 (0Eh) Tensão do barramento 
CC  B, DEC  Tensão do capacitor retificado V

015 (0Fh) Relação de inércia da 
carga B, DEC Relação da inércia da carga com a inércia do motor. 0,1 vez

016 (10h) Temperatura do IGBT B, DEC Temperatura do IGBT. °C

017 (11h) Frequência de 
ressonância B, DEC A frequência de ressonância do sistema consiste em dois grupos de frequências: F1 e F2. 

A palavra baixa é frequência F2; a palavra alta é frequência F1. Hz

018 (12h) Offsets da fase Z B, DEC
Valor de offsets entre a posição do motor e a fase Z; faixa: –4.999 a +5.000 
(–180 graus a 180 graus). 
Quando se sobrepõe à fase Z, o valor é 0; quanto maior o valor, maior o offset.

180/5.000 graus

019 (13h) Conteúdo do parâmetro 
de mapeamento nº 1 B, DEC Retorna o valor de P0.025, que é mapeado por P0.035. —

020 (14h) Conteúdo do parâmetro 
de mapeamento nº 2 B, DEC Retorna o valor de P0.026, que é mapeado por P0.036. —

021 (15h) Conteúdo do parâmetro 
de mapeamento nº 3 B, DEC Retorna o valor de P0.027, que é mapeado por P0.037. —

022 (16h) Conteúdo do parâmetro 
de mapeamento nº 4 B, DEC Retorna o valor de P0.028, que é mapeado por P0.038. —

023 (17h)
Variável de 
monitoração de 
mapeamento nº 1

B, DEC Retorna o valor de P0,009, que é mapeado por P0.017. —

024 (18h)
Variável de 
monitoração de 
mapeamento nº 2

B, DEC Retorna o valor de P0.020, que é mapeado por P0.018. —

025 (19h)
Variável de 
monitoração de 
mapeamento nº 3

B, DEC Retorna o valor de P0.011, que é mapeado por P0.019. —

026 (1Ah)
Variável de 
monitoração de 
mapeamento nº 4

B, DEC Retorna o valor de P0.012, que é mapeado por P0.020. —
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027 (1Bh) Offsets da fase Z 
(unidade PUU) B, DEC O valor de offset entre a posição do motor e a fase Z (apenas painel) PUU

028 (1Ch) Código do alarme B, DEC O código de erro (reservado para liberação futura). —

029 (1Dh) Realimentação de 
encoder Auxiliar DEC Realimentação de posição do encoder auxiliar. PUU

030 (1Eh) Erro de posição (EC) DEC Erro do comando de posição e da posição de realimentação do encoder auxiliar. PUU

031 (1Fh)
Desvio de posição 
do encoder 
principal/auxiliar (PUU)

DEC Erro entre a posição da realimentação do encoder principal e do encoder auxiliar. PUU

035 (23h)
Comando de 
coordenadas de 
indexação

DEC Comando de corrente para as coordenadas de indexação. PUU

037 (25h) Compare os dados de 
COMPARE DEC Os dados de comparação reais são os dados de comparação mais um valor especificado: 

CMP_DATA = DATA_ARRAY[*] + P1.023 + P1.024. PUU

039 (27h) Status de DI (integrado) DEC Status DI integrado do inversor de frequência. Cada bit corresponde a um canal de DI. A 
origem inclui o canal de hardware/ID281 (P4.007), que é determinado pelo ID268 (P3.006). —

040 (28h) Status DO (hardware) DEC Status real do hardware DO. Cada bit corresponde a um canal de DO. —

041 (29h) Status do inversor de 
frequência DEC Retorna ID280 (P4.006) Consulte a descrição desse parâmetro. —

043 (2Bh) Dados de captura mais 
recentes DEC Os últimos dados capturados pelo hardware CAP. O CAP pode capturar continuamente 

múltiplos pontos. PUU

048 (30h) CNT de encoder 
auxiliar DEC Contagens de pulso do encoder auxiliar. contagem

049 (31h) Comando de pulso CNT DEC Contagens de pulso do comando de pulso (entrada do borne de E/S). contagem

050 (32h) Comando de 
velocidade (integrado) DEC Comando de velocidade integrado A fonte inclui malha analógica, de registro ou de posição.  0,1 rpm

051 (33h) Realimentação de 
velocidade (imediata) DEC Velocidade real do motor.  0,1 rpm

053 (35h) Comando de torque 
(integrado) DEC Comando de torque integrado A fonte inclui malha analógica, de registro ou de velocidade.  0,1%

054 (36h) Realimentação de 
torque DEC Torque real do motor. 0,1%

055 (37h) Realimentação de 
corrente DEC Corrente real do motor. 0,01 A (ampère)

056 (38h) Tensão do barramento 
CC DEC Tensão do capacitor retificado 0,1 Volt

057 (39h) Status do engate ECAM DEC 0-parada, 1-engatado, 2-pré-engatado —

059 (3Bh) Pulso do eixo mestre 
E-CAM (cumulativo) DEC Número de pulso acumulativo do eixo mestre E-CAM. Igual ao ID374 (P5.086). Igual ao pulso do eixo 

mestre

060 (3Ch) Pulso do eixo mestre 
E-CAM (incremental) DEC Número de pulso incremental do eixo mestre E-CAM. O incremento por ms. Igual ao pulso do eixo 

mestre

061 (3Dh)
Pulso do eixo mestre 
do E-CAM (pulso 
condutor)

DEC
O pulso principal do eixo mestre do E-CAM que determina a condição de engate. 
Quando desengatado: pulso principal = ID375 (P5.087) ou ID380 (P5.092); quando o valor é 0, o 
E-CAM engata. Quando engatado: pulso principal = ID377 (P5.089); quando o valor é 0, 
ele desengata.

Igual ao pulso do eixo 
mestre

062 (3Eh) Posição do eixo mestre 
E-CAM DEC

Posição do E-CAM que corresponde ao pulso do eixo mestre e pode ser usada para encontrar 
a fase do E-CAM quando o número de pulso incremental do eixo mestre é P, o E-CAM gira os 
ciclos M, em que ID371 (P5.083) = M, ID372 (P5.084) = P.

Igual ao pulso do eixo 
mestre

063 (3Fh) Posição do eixo 
escravo E-CAM DEC Posição do eixo escravo E-CAM e pode ser encontrada na tabela E-CAM.Unit: unidade usada 

na tabela E-CAM. PUU

064 (40h)
Registro de ponto de 
extremidade do 
comando PR

DEC No modo PR, o ponto de extremidade do comando Position (Cmd_E). PUU

065 (41h) Registro de saída do 
comando PR DEC No modo PR, a saída acumulativa do comando de posição. PUU

067 (43h) Velocidade de destino 
PR DEC Velocidade alvo especificada no comando PR. 0,1 RPM ou PPS 

(pulso por segundo)

068 (44h) Curva S (entrada) DEC Dados de entrada do filtro de curva S. Efetivo no modo PR, E-CAM e comando de registro 
de velocidade. PUU

Tabela 139 - Código de variáveis do sistema (Continuação)

Código Nome da variável Propriedade Descrição Unidade do usuário(1)
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069 (45h) Curva S (saída) DEC Dados de saída do filtro de curva S. Efetivo no modo PR, E-CAM e comando de registro de 
velocidade. PUU

072 (48h) Comando de 
velocidade (analógico) DEC Comando de velocidade do canal analógico. 0,1 rpm

085 (55h) Porcentagem do desvio 
de alinhamento E-CAM DEC A taxa de erro de alinhamento após a filtragem. 10 indica 1% e a conversão do ângulo 

é 360° × 1% = 3,6°. 0,1%

091 (5Bh)
Realimentação de 
coordenada de 
indexação

DEC Posição de realimentação imediata das coordenadas de indexação. PUU

096 (60h) Versão do firmware do 
inversor de frequência DEC

Inclui duas versões: DSP e CPLD. 
• A palavra baixa retorna o número da versão DSP
• A palavra alta retorna o número da versão CPLD

—

111 (6Fh) Código de erro do 
servo-drive DEC Código de erro do servo-drive: malha do servo somente, sem incluir o controlador de 

movimento. —

112 (70h)
Taxa de erro de 
comunicação do 
encoder

DEC Quando esse valor continua a aumentar, isso indica que há interferência de comunicação. 
Em um ambiente livre de interferência, esse valor não deve aumentar. —

113 (71h) Contador de proteção 
de sobrecarga (E006) DEC Exibe a carga do motor durante a operação. Quando o valor atinge 100%, ocorre o E006. —

114 (72h) Encoder temperature DEC Monitore a temperatura do encoder. °C
115 (73h) Tipo de encoder DEC Exibe o tipo de encoder. —

116 (74h)
Desvio entre a posição 
e a fase Z do encoder 
auxiliar (pulso)

DEC Distância entre a posição de realimentação de corrente do encoder auxiliar e a posição da 
fase Z do encoder auxiliar. contagem

117 (75h)

Sequência de fase do 
sensor Hall e dados de 
pulso Z da 
realimentação do 
encoder auxiliar 

DEC Use o bit para determinar a sequência de fase UVW do sensor Hall e o pulso Z da 
realimentação do encoder auxiliar. Bit 0: pulso Z, Bit 1: fase U, Bit 2: fase V, Bit 3: fase W.

118 (76h)

Sequência de fase do 
sensor Hall e dados de 
pulso Z da 
realimentação do 
encoder principal 

DEC Use o bit para determinar a sequência de fase UVW do sensor Hall e o pulso Z da 
realimentação do encoder principal. Bit 0: pulso Z, Bit 1: fase U, Bit 2: fase V, Bit 3: fase W.

123 (7Bh) Valor retornado ao 
monitorar por painel — Valor de monitoração exibido quando retornado ao painel de monitoração. —

(1) PUU é posição da unidade do usuário; contagem é unidade do encoder.

Tabela 139 - Código de variáveis do sistema (Continuação)

Código Nome da variável Propriedade Descrição Unidade do usuário(1)
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Descrição da monitoração 
de parâmetros

Esses valores de parâmetro são usados no modo de operação de E/S para 
passar valores de parâmetro do inversor de frequência para o controlador 
Logix como parte do conjunto de entrada. Esses parâmetros são configurados 
no software KNX5100C em Function List > Parameter Editor > Status 
Monitor > ID060…ID064. Esses parâmetros não podem ser modificados se 
houver uma conexão de rede Ethernet/IP ativa entre o inversor de frequência e 
o controlador. Essas configurações devem ser feitas antes de a conexão ser 
estabelecida ou enquanto a conexão é inibida.

Os parâmetros podem ser monitorados usando ID55 (P0.025)…ID59 (P0.029), 
cujo conteúdo é especificado por ID60 (P0.035)…ID64 (P0.039).

Exemplo 1: quando ID60 (P0.035) é 1, então o valor de ID55 (P0.025) é igual a 
ID1 (PM.000). Ao monitorar ID55 (P0.025) no Logix, o valor de ID60 (P0.035) 
(mapeado para ID1) é passado na atualização do inversor de frequência.

Exemplo 2: quando ID60 (P0.035) é 1, então o valor de ID55 (P0.025) é igual a 
ID4 (PM.029). Ao monitorar ID55 (P0.025) no Logix, o valor de ID60 (P0.035) 
(mapeado para ID4) é passado na atualização do inversor de frequência.

Tabela 140 - Parâmetros relevantes

Parâmetro Nome Descrição

ID55 (P0.025) ParameterMonitor1Value

Valor do monitor de parâmetro 1
Você pode usar ID60 (P0.035) para especificar o número de ID 
de instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do 
parâmetro especificado por ID60 (P0.035) é mostrado em ID55 
(P0.025).

ID56 (P0.026) ParameterMonitor2Value

Valor do monitor de parâmetro 2
Você pode usar ID61 (P0.036) para especificar o número de ID 
de instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do 
parâmetro especificado por ID61 (P0.036) é mostrado em ID56 
(P0.026).

ID57 (P0.027) ParameterMonitor3Value

Valor do monitor de parâmetro 3
Você pode usar ID62 (P0.037) para especificar o número de ID 
de instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do 
parâmetro especificado por ID62 (P0.037) é mostrado em ID56 
(P0.027).

ID58 (P0.028) ParameterMonitor4Value

Valor do monitor de parâmetro 4
Você pode usar ID63 (P0.038) para especificar o número de ID de 
instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do 
parâmetro especificado por ID63 (P0.038) é mostrado em ID57 
(P0.028).

ID59 (P0.029) ParameterMonitor5Value

Valor do monitor de parâmetro 5
Você pode usar ID64 (P0.039) para especificar o número de ID 
de instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do 
parâmetro especificado por ID64 (P0.039) é mostrado em ID57 
(P0.028).

ID60 (P0.035) ParameterMonitor1Selection O conteúdo do parâmetro especificado por ID60 (P0.035) é 
mostrado em ID55 (P0.025).

ID61 (P0.036) ParameterMonitor2Selection O conteúdo do parâmetro especificado por ID61 (P0.036) é 
mostrado em ID56 (P0.026).

ID62 (P0.037) ParameterMonitor3Selection O conteúdo do parâmetro especificado por ID62 (P0.037) é 
mostrado em ID57 (P0.027).

ID63 (P0.038) ParameterMonitor4Selection O conteúdo do parâmetro especificado por ID63 (P0.038) é 
mostrado em ID58 (P0.028).

ID64 (P0.039) ParameterMonitor5Selection O conteúdo do parâmetro especificado por ID64 (P0.039) é 
mostrado em ID59 (P0.029).
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Esse exemplo descreve a passagem do parâmetro de tensão do barramento CC, 
que é representado apenas como SystemVariable para a variável 
ParameterMonitor para que possa ser monitorado dentro da estrutura 
de tag Logix.

Figura 237 - Monitoração de parâmetros

1. Navegue até Function List > Settings > Monitoring Status. 

Por padrão, o ajuste de parâmetro (14) é o valor da tensão do barramento 
CC.

2. Encontre um caractere de preenchimento para 
SystemVariableMonitorxSelection disponível; insira o valor numérico da 
tensão do barramento CC (14).

3. Esta tensão do barramento CC atual aparece no 
SystemVariableMonitorxValue quando ele é baixado para o inversor de 
frequência.

4. Insira a ID do SystemVariableMonitorxValue que você configurou na 
Etapa 3 (663).

As SystemVariables não estão acessíveis no subsistema de tag Logix. 
Os valores ParameterMonitor estão acessíveis.

5. Quando há uma conexão ativa no Logix, é possível monitorar o conjunto 
de entrada (ou instrução add-on de objeto de dispositivo) e ver o valor do 
parâmetroxMonitorValue.
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Usar uma instrução MSG 
para definir parâmetros

Quando o inversor de frequência não está usando o modo de operação de E/S, 
mensagens de EtherNet/IP Classe 3™ são permitidas e algumas IDs de 
parâmetro podem ser lidas/gravadas. Veja abaixo um exemplo de uma 
operação de gravação executada na aplicação Logix Designer. Como 
alternativa, você pode usar uma instrução MSG para definir parâmetros 
seguindo estas etapas.

1. Crie uma instrução MSG de Gravação de Parâmetro no programa de 
lógica ladder.

2. Use o ID do parâmetro como a instância.
3. Selecione ou crie um elemento de origem e especifique o comprimento 

dele.
4. Configure o caminho de comunicação.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 451



Capítulo 15          Programação via parâmetros do inversor de frequência
Observações:
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Capítulo 16

Localização de falhas do sistema de 
acionamento Kinetix 5100

Precauções de segurança Observe as precauções de segurança a seguir quando localizar as falhas do seu 
inversor Kinetix® 5100.

Tópico Página
Precauções de segurança 453
Indicadores de status 454
Visualizar status e falhas 455
Comportamento de parada do inversor de frequência 459
Remover falhas 459
Localização de falhas em geral 460

ATENÇÃO: Os capacitores do barramento de CC podem manter tensões 
perigosas após a remoção da alimentação de entrada. Antes de trabalhar 
no inversor, meça a tensão do barramento CC para verificar se alcançou um 
nível seguro ou espere o intervalo de tempo total listado na etiqueta de 
advertência do inversor. Quando a tensão do barramento CC estiver acima 
de 50 Vcc, a luz de LED de carga do inversor deve ficar ligada. Falha ao 
observar esta precaução pode resultar em graves ferimentos pessoais 
ou morte.
Não tente anular ou cancelar os circuitos de falha do inversor. Você deve 
determinar a causa de uma falha e corrigi-la antes de tentar operar o 
sistema. Caso não seja feita a correção das falhas de um inversor ou do 
sistema, isso poderá resultar em ferimentos pessoais e/ou danos ao 
equipamento como resultado de uma operação descontrolada do sistema 
da máquina.
O equipamento de teste (como, por exemplo, o osciloscópio ou o registrador 
gráfico) deve estar aterrado adequadamente. A não inclusão de uma 
conexão de terra pode resultar em uma tensão potencialmente fatal no rack 
do osciloscópio.
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Indicadores de status Existem três indicadores de status na frente do inversor Kinetix 5100: 
módulo (MOD), rede (NET) e CARGA.

Tabela 141 - Indicadores de status MOD de LED 

Modo de operação Cor do LED Status Descrição

E/S

Permanentemente 
apagado Sem alimentação Se o dispositivo não estiver sendo alimentado, o indicador de status do módulo deve ficar 

constantemente desligado.

Verde constante Dispositivo em operação Se o dispositivo estiver operando corretamente (a conexão E/S está estabelecida com sucesso), 
o indicador de status do módulo deve ficar constantemente verde.

Verde intermitente Em espera Se o dispositivo não foi configurado, o indicador de status do módulo deve ficar verde intermitente.

Vermelho 
intermitente

Falha recuperável grave 
ou falha recuperável de 
advertência

Se o dispositivo detectou uma falha recuperável grave ou de advertência, o indicador de status do 
módulo deve ficar vermelho intermitente.
IMPORTANTE: uma configuração incorreta ou inconsistente poderia ser considerada uma falha 
recuperável grave.

Vermelho constante Falha grave irrecuperável Se o dispositivo detectou uma falha irrecuperável grave, o indicador de status do módulo deve 
ficar constantemente vermelho.

Verde/vermelho 
intermitente Autoteste Enquanto o dispositivo estiver executando o teste de energização, o indicador de status do módulo 

deve ficar verde/vermelho intermitente.

Autônomo

Permanentemente 
apagado Sem alimentação Se o dispositivo não estiver sendo alimentado, o indicador de status do módulo deve ficar 

constantemente desligado.

Verde constante Dispositivo em operação Se o dispositivo estiver operando corretamente (após o inversor ser iniciado com sucesso), 
o indicador de status do módulo deve ficar constantemente verde.

Vermelho 
intermitente

Falha recuperável grave 
ou falha recuperável de 
advertência

Se o dispositivo detectou uma falha recuperável grave ou de advertência, o indicador de status do 
módulo deve ficar vermelho intermitente.
IMPORTANTE: uma configuração incorreta ou inconsistente poderia ser considerada uma falha 
recuperável grave.

Vermelho constante Falha grave irrecuperável Se o dispositivo detectou uma falha irrecuperável grave, o indicador de status do módulo deve 
ficar constantemente vermelho.

Verde/vermelho 
intermitente Autoteste Enquanto o dispositivo estiver executando o teste de energização, o indicador de status do módulo 

deve ficar verde/vermelho intermitente.

Tabela 142 - Indicadores de status NET de LED 

Cor do LED Status Descrição
Permanentemente apagado Sem alimentação ou sem endereço IP O dispositivo está desenergizado, ou está energizado, mas sem endereço IP configurado.

Verde constante Conectado
Um endereço IP está configurado, pelo menos uma conexão CIP™ (qualquer classe de 
transporte) está configurada e não terminou a temporização de uma conexão 
Exclusive Owner.

Verde intermitente Não conectado Um endereço IP está configurado, mas não foram estabelecidas conexões CIP e a 
temporização de uma conexão Exclusive Owner não terminou.

Vermelho intermitente Tempo-limite de conexão Um endereço IP está configurado e o tempo limite da conexão Exclusive Owner, onde este 
dispositivo é o alvo, acabou.

Vermelho constante Um endereço IP duplicado foi identificado O dispositivo detectou que (pelo menos um) endereço IP já está em uso.
Verde/vermelho intermitente Autoteste Enquanto o dispositivo executar o teste de energização.

Tabela 143 - Indicadores de status de carga de LED

Cor do LED Status Descrição
Permanentemente apagado Sem alimentação Quando nenhuma energia é fornecida ao dispositivo.
Laranja permanente Tensão do barramento CC operacional Quando a tensão do barramento CC está acima de 50 Vcc.
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Visualizar status e falhas

Tela do código de falha do inversor

O painel da tela do inversor indica uma falha ou advertência na tela. 

Para mais informações sobre falhas e advertências, consulte Remover falhas na 
página 459.

Monitoração de status no software KNX5100C

No software KNX5100C, você pode monitorar o status do servo-drive. 

Para monitorar o servo-drive, execute os passos a seguir.
1. Na Function List do software KNX5100C, clique em Monitoring Status.

Este manual está vinculado aos Dados de referência dos códigos 
de falha do servo-drive, Kinetix® 5100, publicação 2198-RD001, 
para códigos de falha e dados de referência dos parâmetros do 
servo-drive Kinetix 5100, publicação 2198-RD002, para parâmetros. 
Faça o download das planilhas eletrônicas agora para ter acesso 
off-line.

Falha Advertência
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Na guia Monitoring Items, são mostrados os itens monitorados e seus 
valores configurados.

Na guia Select Monitoring Items, você pode selecionar os itens que 
deseja monitorar. 

2. Clique em Save Changes se forem feitas mudanças. Logo após, elas serão 
mostradas na guia Monitoring Items.

IMPORTANTE Clique em Run para executar a função Monitoring Status. Se você 
fizer isso, o mesmo botão muda para Stop, então você pode clicar 
quando desejar parar o status de monitoração.
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Informação de falha no software KNX5100C Software

No software KNX5100C, você pode usar Fault Information para identificar 
quaisquer falhas no servo-drive. 

Para identificar quaisquer falhas, execute os seguintes passos.
1. Na Function List do software KNX5100C, clique em Fault Information.

Na guia Fault Information, a falha mais recente é mostrada com informações 
detalhadas, incluindo as possíveis causas e ações corretivas subsequentes.

2. Clique em qualquer botão disponível para as seguintes razões:
• Clique em Show Faults para atualizar as informações sobre falhas 

atuais.
• Clique em Fault Reset para resetar a falha e remover a lista atual de 

informações sobre falhas se a falha for resolvida.
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Clique na guia Fault History para ver os últimos códigos de falha 
registrados no servo-drive.

Informações sobre falhas e status na aplicação Studio 5000

Falhas graves e falhas de advertência são mostradas na guia Module Info na 
aplicação Logix Designer Studio 5000. 

Para visualizar falhas na aplicação Logix Designer Studio 5000, execute os 
passos a seguir.

1. Na hierarquia, clique em Module Info.

Qualquer falha é mostrada no campo Status.

2. Se a falha for recuperável, clique em Reset Module para apagar a falha.
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Comportamento de parada 
do inversor de frequência

Uma falha (código E nnn) aciona o comportamento (servo desligado) de 
encerramento do inversor. 

Parâmetro ID675 (P1.032), MotorStopMode, configura o comportamento de 
parada do inversor.

Remover falhas Os dois métodos de eliminação de falhas dependem do tipo. 

Advertências (A nnn): quando a condição que causou a advertência for 
corrigida, a advertência é excluída automaticamente. Advertências também 
podem ser referidas como Alarmes.

Falhas (E nnn): elimine a falha através de um dos seguintes métodos:
• Para uma falha irrecuperável grave, ligue e desligue a alimentação para 

eliminar a falha. Se a falha persistir, entre em contato com o seu 
distribuidor ou representante da Rockwell Automation.

• Para uma falha recuperável grave:
- Clique em Reset Module no software Studio 5000 Logix Designer. Para 

mais informações, consulte Informações sobre falhas e status na 
aplicação Studio 5000 na página 458.

- Através do sinal DI.ARST.
- Clicando em Fault Reset na caixa de diálogo Fault Information do 

software KNX5100C (consulte Informação de falha no software 
KNX5100C Software na página 457).

- Configure o FltWarnCode ID101 (P0.001) para 0.
- Através da instrução add-on raC_xxx_K5100_MAFR no software 

Studio 5000 Logix Designer (para mais informações sobre instruções 
add-on, consulte Apêndice C, Use as instruções add-on).

Configuração do MotorStopMode Comportamento do inversor

0000 (padrão)
Parada de freio dinâmico — esta parada é semelhante à desaceleração 
de corrente (torque disponível usado para desacelerar o motor) com um 
tipo regenerativo interno de parada que interrompe o motor o mais 
rápido possível.

0010 Desabilitar e parar por inércia.

0020
Primeiro, use o freio dinâmico, depois deixe o motor funcionar 
livremente assim que a velocidade for menor que o valor do parâmetro 
ID145 (P1.038), ZeroSpeedWindow.

0030 Permitir o controle de carga vertical.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 459



Capítulo 16          Localização de falhas do sistema de acionamento Kinetix 5100
Localização de falhas 
em geral

As condições seguintes nem sempre resultam em um código de falha, mas 
podem precisar de localização de falhas para aprimorar o desempenho.

Tabela 144 - Localização de falhas 

Condição Provável causa Resolução possível

O eixo ou sistema está 
instável.

O dispositivo de realimentação de posição está incorreto ou aberto. Verifique a fiação.

No modo torque acidentalmente. Verifique qual modo de operação primária foi programa.

Os limites de ajuste do motor estão definidos muito altos. Execute Tune usando o software KNX5100C ou o painel LED. 
Consulte Processo de ajuste na página 202.

O ganho de malha de posição ou taxa de aceleração/desaceleração do 
controlador de posição estão configurados de forma imprópria.

Execute Tune usando o software KNX5100C ou o painel LED. 
Consulte Processo de ajuste na página 202.

As técnicas incorretas de aterramento ou blindagem estão fazendo com 
que ruído seja transmitido nas linhas de comando de velocidade ou de 
realimentação de posição, causando o movimento errático do eixo.

Verifique a fiação e a terra.

O limite de seleção do motor está configurado de forma incorreta (o 
servo-motor não combina com o módulo de eixo).

• Verifique as configurações.
• Execute o Ajuste na aplicação Logix Designer.

Ressonância mecânica. Pode ser necessário um filtro de encaixe ou filtro de saída.

Não se pode obter a 
aceleração/desacelera
ção do motor que você 
deseja.

Os limites de Torque Limit estão definidos muito baixos. Verifique se os limites de torque estão configurados adequadamente.

Motor errado selecionado na configuração. Selecione o motor correto.
Execute Tune usando o software KNX5100C ou painel LED.

A inércia do sistema é excessiva. • Verifique a dimensão do motor versus a necessidade da aplicação.
• Revise o dimensionamento do sistema servo.

O torque de atrito do sistema é excessivo. Verifique a dimensão do motor versus a necessidade da aplicação.

A corrente disponível é insuficiente para suprir a taxa correta de 
aceleração/desaceleração.

• Verifique a dimensão do motor versus a necessidade da aplicação.
• Revise o dimensionamento do sistema servo.

O limite de aceleração está incorreto. Verifique os ajustes de parâmetro de limite e corrija-os, conforme 
necessário.

Os limites de velocidade estão incorretos. Verifique os ajustes de parâmetro de limite e corrija-os, conforme 
necessário.

O motor está operando na faixa de operação de enfraquecimento do 
campo. Reduza a aceleração ou desaceleração comandada.

O motor não responde a 
um comando.

O eixo não pode ser habilitado até que o tempo de parada expire. Desabilite o eixo, aguarde por 1,5 segundo e então habilite o eixo.

A fiação do motor está aberta. Verifique a fiação.

A conexão da blindagem do cabo do motor está incorreta. • Verifique as conexões de realimentação.
• Verifique as conexões de blindagem do cabo.

O motor apresenta falhas. Repare ou substitua o motor.

O acoplamento entre o motor e a máquina quebrou (por exemplo, o motor 
se move, mas a carga/máquina não). Verifique e corrija os dispositivos mecânicos.

O modo de operação primário está configurado incorretamente. Verifique e configure o limite corretamente.

Os limites de velocidade ou de torque têm o ajuste de parâmetro 
incorreto. Verifique e configure os limites corretamente.

O conector de frenagem não está conectado. Verifique a fiação do freio.

Presença de ruído nos 
cabos de sinal de 
realimentação do 
motor ou comando.

O aterramento recomendado nas instruções de instalação não 
foi seguido.

• Verifique o aterramento.
• Faça o roteamento dos cabos longe de fontes de ruído.
• Consulte System Design for Control of Electrical Noise, publicação 

GMC-RM001.

A frequência de linha pode estar presente. • Verifique o aterramento.
• Faça o roteamento dos cabos longe de fontes de ruído.

A frequência variável pode ser o ripple de realimentação de velocidade ou 
um distúrbio causado por dentes de engrenagens ou parafusos de 
esferas. A frequência pode ser um múltiplo dos componentes de 
transmissão de energia elétrica do motor ou velocidades de parafusos de 
esferas, resultando em distúrbio de velocidade.

• Desacople o motor para verificação.
• Verifique e melhore o desempenho mecânico, por exemplo, o 

mecanismo da caixa de engrenagens ou dos parafusos de esferas.
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Sem rotação

As conexões do motor estão soltas ou abertas. Verifique as conexões e a fiação do motor.

Há algum material estranho alojado no motor. Há algum material estranho alojado no motor. 
Remova o material estranho.

Carga do motor excessiva. Carga do motor excessiva. Verifique o dimensionamento do 
servo-sistema.

Os mancais estão desgastados. Os mancais estão desgastados. Envie o motor para reparo.

A frenagem do motor está engatada (se fornecida). • Verifique a fiação e a função do freio.
• Envie o motor para reparo.

O motor não está conectado à carga. Verifique o acoplamento.

Motor 
superaquecimento

Ciclo de trabalho em excesso. Mude o perfil de comando para reduzir a aceleração/desaceleração 
ou aumentar o tempo.

O rotor está parcialmente desmagnetizado causando corrente excessiva 
do motor. Envie o motor para reparo.

Ruído anormal

Os limites de ajuste do motor estão definidos muito altos. Execute Tune usando o software KNX5100C ou o painel LED. 
Consulte Processo de ajuste na página 202.

Há partes soltas no motor.
• Remova as partes soltas.
• Envie o motor para reparo.
• Substitua o motor.

O acoplamento ou os parafusos passantes estão soltos. Aperte os parafusos.

Os mancais estão desgastados. Envie o motor para reparo.

Ressonância mecânica. Pode ser necessário um filtro de encaixe.

Operação errática —
O motor trava na 
posição, opera sem 
controle ou com 
torque reduzido.

As fases de alimentação do motor U e V, U e W ou V e W estão invertidas. Verifique e corrija a fiação de alimentação do motor.

Tabela 144 - Localização de falhas  (Continuação)

Condição Provável causa Resolução possível
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Observações:
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Apêndice A

Diagramas de interconexão

Este apêndice fornece exemplos para auxiliar na fiação de seu sistema 
Kinetix® 5100.

Observações sobre o 
diagrama de interconexão

As observações abaixo se aplicam aos exemplos de fiação nas páginas 
seguintes.

Tópico Página
Observações sobre o diagrama de interconexão 463
Exemplos de cablagem da alimentação 464
Exemplos de fiação de shunt passivo 469
Exemplos de fiação do motor rotativo/inversor Kinetix 5100 470
Kinetix 5100 Exemplos de fiação do servo-drive e do atuador linear 476
Diagrama de blocos do sistema 481

Tabela 145 - Observações sobre o diagrama de interconexão

Observação Informações

1 Para especificações da fiação de alimentação, consulte Requisitos de fiação na página 85.

2 Os terminais CC–, P1 e P2 não são usados. Não remova o jumper entre P1 e P2. 

3 A alimentação de controle monofásica não é limitada por PH. Você pode escolher quaisquer duas entradas (L1, L2 ou L3), a menos que um ventilador ou 
outro item esteja energizado no barramento de linha CA.

4 Somente os inversores 2198-E1xxxx-ERS, 2198-E2030-ERS, 2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS e 2198-E4015-ERS possuem um resistor interno para fins de 
shunt. Um jumper conecta o resistor de dissipação interno, consulte Exemplos de fiação de shunt passivo na página 469. Remova o jumper somente 
quando ligar a fiação a um resistor de dissipação externo.

5 Para entrada do fusível e tamanhos do disjuntor, consulte Seleção de disjuntores/fusíveis na página 29.

6 Coloque os filtros de linha CA (EMC) o mais próximo possível do inversor e não passe cabos muito sujos na mesma canaleta. Se o roteamento no na mesma 
canaleta for inevitável, use a blindagem do cabo com blindagens aterradas ao rack do inversor e caixa de filtro. Para obter especificações de filtro de 
linha CA, consulte os dados técnicos de especificações dos servo-drives Kinetix, publicação KNX-TD003.

7 O borne E/S 2198-TBIO é necessário para fazer conexões. Configure uma saída digital (OUTPUT1 a OUTPUT6) como controle de freio no software KNX5100C. 
Para especificações de saída digital, consulte Saídas Digitais na página 56.

8 O contator M1 é opcional — fornecido pelo cliente. É recomendado quando o controle independente da alimentação de controle e da alimentação CA 
principal for desejado. A bobina do contator (M1) requer supressores de surto integrados para operação de bobina CA. Consulte Kinetix Servo Drives 
Specifications Technical Data, publicação KNX-TD003.

9 Consulte Exemplo de circuito de controle de freio na página 64 para dimensionar o relé de interposição fornecido pelo cliente para sua aplicação. 
Consulte a Figura 30 na página 58 para ver o dispositivo de supressão de diodo ou MOV para sua aplicação.

10 A entrada Servo On deve ser removida quando a alimentação principal for removida ou ocorrer uma falha do inversor. Um atraso de pelo menos 
6,0 segundos deve ser observado antes de tentar habilitar o inversor depois que a alimentação principal for restaurada. Os inversores Kinetix 5100 são 
limitados a 1 ciclo de alimentação principal por minuto.

11 A conexão de com placa de aterramento deve ser usada para atender os requisitos CE. O terminal de terra do motor tem um caminho direto para o 
inversor Kinetix 5100 para controle do modo comum e interferência EMI. No entanto, recomendamos essa prática de aterramento independentemente dos 
requisitos CE. Nenhuma conexão externa ao aterramento é necessária.

12 O ponto de aterramento PE é um parafuso de fixação (consulte Conecte a cordoalha de aterramento — Exemplo na página 84).

13 Para especificações de cabo do motor, consulte Kinetix Motion Accessories Technical Data, publicação KNX-TD004.

14 Os encoders MPL-B15xx-V/E…MPL-B2xx-V/E, MPL-B3xx-S/M…MPL-B9xx-S/M, MPL-A5xx, MPM-Bxx, MPM-A165xx…MPM-A215xx, MPF-Bxx, MPF-A5xx, 
e MPS-Bxxx usam a fonte de alimentação de +9 Vcc.
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Exemplos de cablagem 
da alimentação

Devem ser fornecidos componentes de alimentação de entrada. Os diagramas 
a seguir ilustram a alimentação de entrada monofásica e trifásica e as conexões 
para alimentação de controle, alimentação do motor, filtros de linha CA e 
shunts passivos.

Neste exemplo, os inversores 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS e 2198-E1020-ERS são conectados para operação monofásica 
de 120 V ou 230 V.

Figura 238 - Drive Kinetix 5100 (Potência de entrada monofásica 120 V ou 230 V)

15 Os encoders MPL-A/B15xx-H…MPL-A/B45xx-H, MPL-A15xx-V/E…MPL-A2xx-V/E, MPL-A3xx-S/M…MPL-A5xx-S/M, MPM-A115xx…MPM-A130xx, 
MPF-A3xx…MPF-A45xx, e MPS-Axxx usam a fonte de alimentação de +5 Vcc.

16 Os pinos do conector de frenagem do motor são registrados como mais (+) e menos (-) ou F e G, respectivamente. Os pinos do conector de alimentação do 
motor são identificados U, V, W e GND ou A, B, C e D respectivamente.

17 Os atuadores lineares da série Kinetix LDAT não têm uma opção de freio, portanto, somente os cabos de alimentação do motor 2090-CPWM7DF-xxAAxx ou 
2090-CPWM7DF-xxAFxx são aplicáveis.

18 As etapas lineares de MPAS-Bxxxxx-VxxSxA (parafuso de esferas) usam alimentação de 9 V. Os estágios lineares de MPAS-Bxxxxx-ALMx2C (direct drive) 
usam alimentação de 5 V. 

Tabela 145 - Observações sobre o diagrama de interconexão (Continuação)

Observação Informações

L3

U
V
W

L2

L1

DC+
ISH
ESH

L1C

L2C

P1

P2

DC–

Entrada CA monofásica
120 V ou 230 Vrms, 50/60 Hz

Observações 1, 3, 5

Gabinete com ligação
Barra de terra *

PE (Parafuso de fixação)
Observação 12

Conector da 
alimentação de entrada 
CA da rede elétricaProteção 

do circuito*

Conector de 
shunt passivo
Observação 4

Alimentação do motor
Conector

2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS e 2198-E1020-ERS

Servo-drives Kinetix 5100

* Indica o componente fornecido pelo usuário

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Filtro de linha CA
Observação 6

Conexões de 
alimentação do 
motor trifásico
Observação 13

Placa de aterramento
Observação 11

Resistor de 
dissipação interna

Conector da alimentação de 
entrada de controle

Observação 2

Proteção do 
circuito*
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Neste exemplo, os inversores 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS, 2198-E1020-ERS e 2198-E2030-ERS são conectados para 
operação trifásica de 230 V.

Figura 239 - Inversor Kinetix 5100 (alimentação de entrada trifásica de 230 V)

U
V
W

L3

L2

L1

DC+
ISH
ESH

L1C

L2C

P1

P2

DC–

Entrada CA trifásica
230 Vrms, 50/60 Hz

Observações 1, 5

Gabinete com ligação
Barra de terra *

Conector da 
alimentação de entrada 
CA da rede elétrica

Proteção do 
circuito*

Alimentação do motor
Conector

2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS, 2198-E1020-ERS,

e 2198-E2030-ERS
Servo-drives Kinetix 5100

* Indica o componente fornecido pelo usuário

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Filtro de linha CA
Observação 6

Conexões de 
alimentação do 
motor trifásico
Observação 13

Placa de aterramento
Observação 11

PE (Parafuso de fixação)
Observação 12

Observação 2

Proteção do 
circuito*

Conector de 
shunt passivo
Observação 4

Resistor de 
dissipação interna

Conector da alimentação 
de entrada de controle
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Neste exemplo, os inversores 2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS e 
2198-E2150-ERS são conectados para operação trifásica de 230 V.

Figura 240 - Inversor Kinetix 5100 (alimentação de entrada trifásica de 230 V)

U
V
W

DC+

ESH

L1

L2

L3

P1

P2

DC–

L1C

L2C

Entrada CA trifásica
230 Vrms, 50/60 Hz

Observações 1, 5

Barra de terra do gabinete 
com ligação *

Conector da 
alimentação de entrada 
CA da rede elétrica

Proteção do 
circuito*

Alimentação do motor
Conector

2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
e 2198-E2150-ERS

Servo-drives Kinetix 5100

* Indica o componente fornecido pelo usuário

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Filtro de linha CA
Observação 6

Conexões de 
alimentação do 
motor trifásico
Observação 13

Placa de aterramento
Observação 11

PE (Parafuso de fixação)
Observação 12

Observação 2

Externo
Shunt passivo

Conector

Proteção do 
circuito*

Conector da alimentação 
de entrada de controle

Observação 4
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Neste exemplo, os inversores 2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS e 
2198-E4015-ERS são conectados para operação trifásica de 480 V.

Figura 241 - Inversor Kinetix 5100 (alimentação de entrada trifásica de 480 V)

U
V
W

L3

L2

L1

P1

P2

DC–

24V+

24V-

DC+

ESH
ISH

Entrada CA trifásica
480 Vrms, 50/60 Hz

Observações 1, 5

Gabinete com ligação
Barra de terra *

Seções de entrada
Alimentação da entrada CA
Conector

Proteção do circuito*

Alimentação do motor
Conector

2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS e 
2198-E4015-ERS

Servo-drives Kinetix 5100

* Indica o componente fornecido pelo usuário

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Filtro de linha CA
Observação 6

Conexões de 
alimentação do 
motor trifásico
Observação 13

Placa de aterramento
Observação 11

PE (Parafuso de fixação)
Observação 12

Observação 2

Conector da alimentação de 
entrada de controle

Rack

Fonte de 
alimentação de 

+24 Vcc fornecida 
pelo cliente*

Resistor de 
dissipação interna

Conector de 
shunt passivo
Observação 4
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Neste exemplo, os inversores 2198-E4020-ERS, 2198-E4030-ERS, 
2198-E4055-ERS, 2198-E4075-ERS e 2198-E4150-ERS são conectados para 
operação trifásica de 480 V.

Figura 242 - Inversor Kinetix 5100 (alimentação de entrada trifásica de 480 V)

U
V
W

DC+

ESH

L3

L2

L1

P1

P2

DC–

24V+

24V-

Entrada CA trifásica
480 Vrms, 50/60 Hz

Observações 1, 5

Gabinete com ligação
Barra de terra *

Conector da 
alimentação de entrada 
CA da rede elétrica

Proteção do circuito*

Alimentação do motor
Conector

2198-E4020-ERS, 2198-E4030-ERS, 
2198-E4055-ERS, 2198-E4075-ERS, 

e 2198-E4150-ERS
Servo-drives Kinetix 5100

* Indica o componente fornecido pelo usuário

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Filtro de linha CA
Observação 6
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alimentação do 
motor trifásico
Observação 13

Placa de aterramento
Observação 11
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Observação 12
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+24 Vcc fornecida 
pelo cliente*
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Exemplos de fiação de 
shunt passivo

Shunts cód. cat 2198-Rxxx e resistores de dissipação 2097-Rx estão disponíveis 
para resistores Kinetix 5100. Para obter especificações dos servo-drives 
Kinetix, consulte Kinetix Servo Drives Specifications Technical Data, 
publicaçãoKNX-TD003. Consulte Considerações sobre o shunt passivo na 
página 31 para especificações para sua aplicação do inversor Kinetix 5100.

Para informações sobre a instalação, consulte Kinetix 5700 Passive Shunt 
Module Installation Instructions, 2198-IN011.

Figura 243 - Exemplos de fiação de shunt passivo 

IMPORTANTE Ao conectar um shunt externo aos inversores 2198-E1xxx-ERS, 
2198-E2030-ERS, 2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS, e 
2198-E4015-ERS, você deve remover o jumper entre os terminais DC+ 
e ISH. Ajuste o ID157 (P1.052) ShuntResistorValue e ID158 (P1.053) 
ShuntResistorPower de acordo para fazer o resistor de dissipação 
externo ser executado.

DC+

ESH
ISH

2198-E1xxx-ERS, 2198-E2030-ERS, 
2198-E4004-ERS, 2198-E4007-ERS e 

2198-E4015-ERS 
Inversores Kinetix 5100

2198-Rxxx
Shunts passivos

DC+

ESH

2198-E4020-ERS e 2198-E4030-ERS 
Inversores Kinetix 5100 2198-Rxxx

Shunts passivos

Conexões de
shunt passivo

Conexões de shunt passivo
(jumper removido)

DC+

ESH

2198-E2055-ERS, 2198-E2075-ERS, 
2198-E2150-ERS, 2198-E4055-ERS, 
2198-E4075-ERS, e 2198-E4150-ERS

Inversores Kinetix 5100

2198-Rxxx
Shunts passivos

Conexões de
shunt passivo

ATENÇÃO: Os inversores Kinetix 5100 são classificados para resistência 
regenerativa externa mínima. O resistor de dissipação usado deve ter uma 
classificação acima deste valor. Consulte a Tabela 8 na página 31 para ver 
essas classificações. Usar um resistor de dissipação externo abaixo do 
valor nominal pode resultar em danos ao circuito de dissipação do inversor.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 469

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/knx-td003_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/2198-in011_-pt-p.pdf


Apêndice A          Diagramas de interconexão
Exemplos de fiação do 
motor rotativo/inversor 
Kinetix 5100

Esses diagramas de fiação se aplicam aos inversores Kinetix 5100 com motores 
rotativos compatíveis.

Neste exemplo, o servo-motor Kinetix TLP com conectores retangulares usa 
um cabo de alimentação/freio e a frenagem do motor é conectada a uma saída 
digital. As conexões de realimentação de chicotes com o kit de conector de 
realimentação 2198-K51CK-D15M são feitas usando cabo em massa e 
construindo seus próprios cabos. Consulte construa seus próprios cabos do 
motor Kinetix TLP instruções para instalação na publicação 2090-IN048 para 
mais informações.

Figura 244 - Inversores Kinetix 5100 com servo motores Kinetix TLP-A/B046 a TLP-A/B100
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Use o kit do conector 
de realimentação 
2198-K51CK-D15M ao construir 
seus próprios cabos.
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Grampo

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Cabos de realimentação 
2090-CTFB-MxDD-CFAxx (padrão) e 

2090-CTFB-MxDD-CFFxx (flexível contínuo) 
não requerem o kit do conector de 
realimentação 2198-K51CK-D15M.

Observações 13
Placa de aterramento
Observação 11

Obser-
vação 9

Cabo de alimentação 
do motor 

2090-CTPB-MDF-xxAxx 
(padrão) ou 

2090-CTPB-MxDF-xxFxx 
(contínuo flexível)

Observação 13

Cinta

Placa de
aterramento

Observação 11

Relé

Conector de E/S com
Bloco de expansão 2198-TBIO

Observação 7

TLP-A046, TLP-A/B070, 
TLP-A/B090 e TLP-A100

Servo-motores com realimentação 
de alta resolução

Tabela 146 - Cabos de alimentação e de pinagem da frenagem do motor

Cabo de alimentação/cabo 
de frenagem
Cód. cat.

Alimentação do motor Frenagem do motor

Sinal Cor do cabo Pino Sinal Cor do cabo Pino

2090-CTPx-MADF-16 U
V
W
PE

VERMELHO
BRANCO
PRETO
VERDE/AMARELO

1
2
4
5

BR+
BR–

MARROM
AZUL

3
6

2090-CTPx-MADF-18 5
6

Consulte a 
Tabela 146 para 
ver as pinagens 
da alimentação 

do motor e 
do freio

MARROM

AZUL

Consulte as instruções de instalação do conector de 
realimentação Kinetix 5100, publicação 2198-IN019, para 

ver as especificações dos kits de conectores.
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Neste exemplo, o servo-motor Kinetix TLP com conectores de estilo militar usa 
um cabo de alimentação/freio e a frenagem do motor é conectada a uma saída 
digital. As conexões de realimentação de chicotes com o kit de conector de 
realimentação 2198-K51CK-D15M são feitas usando cabo em massa e 
construindo seus próprios cabos. Consulte construa seus próprios cabos do 
motor Kinetix TLP instruções para instalação na publicação 2090-IN048 para 
mais informações.

Figura 245 - Resistores Kinetix 5100 com servo-motores Kinetix TLP-A/B115 a TLP-A/B200
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Parafusos do grampo (2)

Grampo

Consulte a tabela na página 463 para 
informações sobre as observações.

Cabos de realimentação 
2090-CTFB-MxDD-CFAxx (padrão) e 

2090-CTFB-MxDD-CFFxx (flexível contínuo) 
não requerem o kit do conector de 
realimentação 2198-K51CK-D15M.

Observações 13
Placa de aterramento
Observação 11

Obser-
vação 9

Cabo de alimentação 
do motor 

2090-CTPB-MDF-xxAxx 
(padrão) ou 

2090-CTPB-MxDF-xxFxx 
(contínuo flexível)

Observação 13

Cinta

Placa de aterramento
Observação 11

Relé

Conector de E/S com
Bloco de expansão 2198-TBIO

Observação 7

Consulte a 
Tabela 147 para 
ver as pinagens 
da alimentação 

do motor e 
do freio

TLP-A/B115, TLP-A/B145-050, 
TLP-A145-090, TLP-A/B145-100,
TLP-A/B145-150, TLP-B145-200, 

TLP-A/B145-250,
TLP-A200-200, TLP-A/B200-300,
TLP-A200-350, TLP-A/B200-450

Servo-motores com
Realimentação de alta resolução

MARROM/VERMELHO

AZUL/PRETO

Tabela 147 - Pinagens dos cabos de freio e do motor

Cabo de alimentação/
cabo de frenagem
Cód. cat.

Alimentação do motor Frenagem do motor

Sinal Cor do cabo Pino Sinal Cor do cabo Pino

2090-CTPx-MCDF-12 U
V
W
PE

VERMELHO
BRANCO
PRETO
VERDE/AMARELO

F
I
B
E

BR+
BR–

VERMELHO
PRETO G

H
2090-CTPx-MCDF-16 BR+

BR–
MARROM
AZUL

2090-CTPx-MDDF-08 U
V
W
PE

VERMELHO
BRANCO
PRETO
VERDE/AMARELO

D
E
F
G

BR+
BR–

VERMELHO
PRETO

A
B2090-CTPx-MDDF-12

Consulte as instruções de instalação do conector de 
realimentação Kinetix 5100, publicação 2198-IN019, para 

ver as especificações dos kits de conectores.
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Neste exemplo, os servo motores Kinetix TLP têm um conector de freio (estilo 
militar) e cabo de freio separados. A frenagem do motor é conectada a uma 
saída digital. As conexões de realimentação de chicotes com o kit de conector 
de realimentação 2198-K51CK-D15M são feitas usando cabo em massa e 
construindo seus próprios cabos. Consulte construa seus próprios cabos do 
motor Kinetix TLP instruções para instalação na publicação 2090-IN048 para 
mais informações.

Figura 246 - Resistores Kinetix 5100 com servo motores Kinetix TLP-A/B200-550, TLP-A/B200-750 
e TLP-A/B235
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Neste exemplo, a frenagem do motor Kinetix MP é conectada a uma saída 
digital. Estão disponíveis cabos de realimentação 2090-CFBM7DD com 
conector de extremidade do inversor pré-moldado. As conexões de 
realimentação com chicote são feitas com cabos 2090‐CFBM7DF para o kit de 
conectores de realimentação 2198-K51CK-D15M. Consulte Preparação do cabo 
para servo-motores Kinetix MP na página 96 para mais informações.

Figura 247 - Inversores Kinetix 5100 com servo-motores rotativos Kinetix MP
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Esses motores rotativos Kinetix TL e TLY compatíveis têm conectores e cabos 
separados para conexões de alimentação / freio e de realimentação. Consulte 
Preparação dos cabos de alimentação do motor Kinetix TL e TLY na página 97 
para mais informações.

Figura 248 - Kinetix 5100 com motores rotativos Kinetix TLY
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
The 2090-DANFCT-Sxx o cabo de realimentação é equipado com um conector 
de extremidade de unidade que não é compatível com o conector de 
realimentação de 15 pinos (MFB). Para fornecer bateria reserva para o 
codificador, você pode remover o conector da extremidade do inversor e 
preparar a blindagem do cabo e os condutores para a fiação do kit de conector 
de realimentação 2198-K51CK-D15M. Consulte Preparação dos cabos de 
alimentação do motor Kinetix TL e TLY na página 97 para mais informações.

Figura 249 - Kinetix 5100 com motores rotativos Kinetix TL
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Kinetix 5100 Exemplos de 
fiação do servo-drive e do 
atuador linear

Os atuadores lineares compatíveis possuem cabos e conectores separados para 
as conexões de alimentação/frenagem e realimentação.

Figura 250 - Inversores Kinetix 5100 com impulsionadores lineares Kinetix LDAT
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do kit de realimentação.
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Apêndice A          Diagramas de interconexão
Figura 251 - Inversores Kinetix 5700 com etapas lineares Kinetix MPAS
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Etapas lineares Direct Drive com 
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Kit de conector de 

realimentação
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de conectores de 
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2198-K51CK-D15M
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do motor
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do motor
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universal (UFB)

Consulte as instruções de instalação Conector de realimentação Kinetix 5100, 
publicação 2198-IN019, para ver as especificações dos kits de conectores.

Kit de conectores de realimentação 
2198-K51CK-D15M

Técnica de aterramento para blindagem do 
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Blindagem 360º exposta fixada
sob o grampo.
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Cinta
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Figura 252 - Inversores Kinetix 5700 com cilindros elétricos Kinetix MPAR e MPAI
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informações sobre as observações.

Grampo de 
blindagem do cabo

Observação 11
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realimentação do motor (chicote).
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Consulte a Tabela 148 para 
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do motor.
Observações 13
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Conector de 
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universal (UFB)
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Consulte as instruções de instalação 
Conector de realimentação Kinetix 5100, 

publicação 2198-IN019, para ver as 
especificações dos kits de conectores.

Tabela 148 - Cabos de alimentação e realimentação dos cilindros elétricos Kinetix MPAR e MPAI

Cilindros elétricos Kinetix MPAR e MPAI
Cód. cat. Frame Cabo de alimentação

Cód. cat.
Cabo de realimentação
Cód. cat.

MPAR-B1xxx (séries A e B) 32 2090-XXNPMF-16Sxx (padrão) ou 
2090-CPxM4DF-16AFxx (contínuo flexível)

2090-XXNFMF-Sxx (padrão) ou 
2090-CFBM4DF-CDAFxx (contínuo-flex)MPAR-B2xxx (séries A e B) 40

MPAR-B1xxx (séries B e C) 32

2090-CPxM7DF-16AAxx (padrão) ou 
2090-CPxM7DF-16AFxx (flexível contínuo)

2090-CFBM7DF-CEAAxx (padrão) ou 
2090-CFBM7DF-CEAFxx (contínuo-flex)

MPAR-B2xxx (séries B e C) 40
MPAR-B3xxx 63
MPAI-B2xxxx 64
MPAI-B3xxxx 83
MPAI-B4xxxx 110
MPAI-B5xxxx 144
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Figura 253 - Inversores Kinetix 5100 com motores lineares Kinetix LDC (conectores de cabo)
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Consulte as instruções de instalação Conector de 
realimentação Kinetix 5100, publicação 2198-IN019, para ver 
as especificações dos kits de conectores.
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Figura 254 - Inversores Kinetix 5700 com motores lineares Kinetix LDC (cabos chicote)
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Grampo
Cinta

Consulte as instruções de instalação Conector de 
realimentação Kinetix 5100, publicação 2198-IN019, para 
ver as especificações dos kits de conectores.
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Diagrama de blocos 
do sistema

Este diagrama de blocos de alimentação se aplica a todos os servo-drives 
2198-Exxxx-ERS.

Figura 255 - Diagrama de blocos de alimentação
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IMPORTANTE Somente os inversores 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS, 2198-E1020-ERS, 2198-E2030-ERS, 2198-E4004-ERS, 
2198-E4007-ERS e 2198-E4015-ERS possuem um shunt interno e um 
terminal ISH.

IMPORTANTE Somente os inversores 2198-E1004-ERS, 2198-E1007-ERS, 
2198-E1015-ERS e 2198-E1020-ERS suportam operação monofásica 
e trifásica.
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Observações:
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Apêndice B

Atualização do firmware do inversor de 
frequência Kinetix 5100

Este apêndice fornece procedimentos para atualizar o firmware do inversor de 
frequência Kinetix® 5100.

O processo de atualização do firmware usa a porta EtherNet/IP do inversor de 
frequência. Você deve ter um cabo de EtherNet/IP conectado ao inversor de 
frequência e qualquer conexão ativa Classe 1 deve ser inibida.

Você pode atualizar o Kinetix 5100firmware do inversor de frequência usando 
um destes dois métodos:

• Software ControlFLASH Plus™
• Software ControlFLASH™

Para atualizar o firmware do inversor de frequência, você deve configurar um 
caminho para o inversor, selecionar o módulo que será atualizado e concluir o 
procedimento de atualização do firmware.

Antes de começar A versão do firmware do software deve estar conforme exibido nas redes 
EtherNet/IP™. 

Tópico Página
Antes de começar 483
Atualize seu firmware 485
Verifique a atualização do firmware 493

Recomendamos que você use o software ControlFLASH Plus™ para 
atualizações do firmware. Consulte o Início rápido do ControlFLASH Plus, 
publicação CFP-QS001, para obter mais informações.

Tabela 149 - Especificações do sistema Kinetix 5100

Descrição Versão do Firmware
Aplicação Logix Designer 30.00.00 ou posterior

Software RSLinx® (1)

(1) Exigido apenas ao usar o software ControlFLASH.

3.60.00 ou posterior

Software FactoryTalk® Linx (2)

(2) Exigido apenas ao usar o software ControlFLASH Plus.

6.20.00 ou posterior

Kit de software ControlFLASH(3)

(3) Baixe o kit do software ControlFLASH do Centro de compatibilidade e download de produto em: rok.auto/pcdc. Para 
mais informações sobre o software ControlFLASH (não específicas do Kinetix 5100), consulte ControlFLASH User 
Manual, publicação 1756-UM105.

14.01.00 ou posterior

Kit de software ControlFLASH Plus (3) 3.01 ou posterior
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Apêndice B          Atualização do firmware do inversor de frequência Kinetix 5100
Reúna essas informações antes de começar sua atualização do firmware.
• Caminho de rede do módulo do inversor de frequência Kinetix 5100 que 

você quer atualizar.
• Códigos de catálogo do módulo do Kinetix 5100 inversor de frequência 

que você quer atualizar.

Inibir o módulo

Se o inversor de frequência estiver configurado no modo E/S, você deve inibir a 
conexão antes de executar a atualização do firmware. 

Siga estes passos para inibir a conexão.
1. Abra sua aplicação Logix Designer.
2. Clique com o botão direito no inversor 

2198-Exxxx-ERS e escolha 
Propriedades. 

A caixa de diálogo Propriedades do 
Módulo aparece.

3. Selecione a categoria Connection. 

4. Marque Inhibit Module.
5. Clique em OK.
6. Salve seu arquivo e faça o download do programa no controlador.

IMPORTANTE A alimentação de controle deve estar presente em L1C e L2C 
(inversores de 200V) e 24V+ e 24V- (inversores de 400 V) antes de 
atualizar seu módulo-alvo.

IMPORTANTE O estado na tela deve ser STDBY (STANDBY) no modo E/S antes de 
atualizar seu módulo-alvo.
O estado na tela deve ser STOP (PARADO) nos outros modos antes de 
atualizar seu módulo-alvo.

ATENÇÃO: Para evitar ferimentos pessoais ou danos ao equipamento 
durante a atualização do firmware devido à atividade imprevisível do motor, 
não aplique a energia principal no inversor de frequência. Aplique a 
alimentação de controle no inversor. de frequência.
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Apêndice B          Atualização do firmware do inversor de frequência Kinetix 5100
Atualize seu firmware Use o software ControlFLASH Plus ou o ControlFLASH para atualizar seu 
firmware.

• Para usar o software ControlFLASH Plus, consulte Use o ControlFLASH 
Plus para atualizar o firmware de seu inversor na página 485.

• Para usar o software ControlFLASH, consulte Use o software 
ControlFLASH para atualizar o firmware na página 488.

Use o ControlFLASH Plus para atualizar o firmware de seu inversor

Siga estas etapas para selecionar o inversor de frequência Kinetix 5100 que será 
atualizado.

1. Inicie o software ControlFLASH Plus.

2. Clique na guia Flash Devices. Se o dispositivo ainda não estiver presente 
em Browsing from path, conclua estas etapas:

a. Clique em .

b. Na caixa de diálogo Network Browser, localize e selecione o dispositivo 
a atualizar.

c. Clique em OK.

O campo Status mostra Firmware não DMK deve ser instalado 
manualmente. Isso é efetuado com o arquivo MSI ControlFLASH.

Você pode optar por selecionar e atualizar o firmware para todos os 
inversores de frequência do motor em seu sistema. Neste procedimento, 
apenas um inversor de frequência está selecionado para uma 
atualização do firmware.
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3. Baixe o arquivo MSI do ControlFLASH no Centro de compatibilidade e 
download de produto (PCDC).

a. Verifique o Firmware, clique em Downloads e siga os prompts para 
baixar o arquivo MSI ControlFLASH.

b. Instale o arquivo MSI Kinetix 5100 ControlFLASH.

c. Clique em Atualizar o Firmware.

A caixa de diálogo Criação de inventário de firmware abre e o 
inventário de firmware é instalado.

Quando a atualização for concluída, o campo Status fica vazio.
4. Se uma caixa de diálogo de advertência aparecer, leia a advertência, 

conclua quaisquer recomendações e clique em Close.
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5. Após reconhecer todas as advertências e confirmar as revisões desejadas, 
clique em Flash para começar a atualização do firmware.
A barra Status aparece para mostrar o progresso da atualização do 
firmware. Além disso, a tela de status exibe “Upgrading. Do Not Turn 
Off”, que indica que a atualização está em andamento.

Depois que as informações de atualização forem enviadas ao inversor de 
frequência, ele reinicializa e executa uma verificação de diagnóstico.
Após o download, o inversor de frequência aplica o novo firmware e 
reinicializa. Isso pode levar vários minutos.

Depois que o inversor de frequência reiniciar, o software ControlFlash 
Plus indicará sucesso ou falha da atualização.

6. Quando a atualização for concluída, clique em Close.
7. Para concluir o processo e fechar o programa aplicativo, clique em Done.

IMPORTANTE Não desligue e ligue a alimentação do inversor de frequência 
durante esse processo. Um ciclo de alimentação leva a uma falha 
na atualização do firmware e um módulo inoperável.

IMPORTANTE Você deve retornar à categoria Module Properties>Conection do 
inversor de frequência para limpar a caixa de seleção Inhibt Module 
antes de retomar a operação normal.
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Use o software ControlFLASH para atualizar o firmware

Antes de usar o software ControlFLASH, você precisa configurar o caminho de 
comunicação usando o software RSLinx.

Configure seu caminho de comunicação com o software RSLinx

Este procedimento considera que seu método de comunicação para o 
dispositivo alvo é a rede Ethernet. Também presume-se que qualquer módulo 
de comunicação Ethernet ou o controlador Logix 5000™ no caminho de 
comunicação já tenha sido configurado.

Para obter mais informações sobre o controlador, consulte Recursos adicionais 
na página página 10.

Siga essas etapas para configurar o caminho de comunicação para o 
dispositivo alvo.

1. Abra seu software RSLinx Classic.
2. A partir do menu Communications, escolha Configure Drivers.

A caixa de diálogo Configure Drivers aparecerá.

3. A partir do menu Available Driver Types, escolha os dispositivos 
Ethernet.

4. Clique em Add New.
A caixa de diálogo Add New RSLinx Classic Driver aparece.

5. Insira o novo nome do driver.

6. Clique em OK.
A caixa de diálogo Configurar inversor (Configure driver) aparece.
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7. Digite o endereço IP de seu módulo ou controlador Ethernet que se 
conecta entre a rede Ethernet e a rede EtherNet/IP.

8. Clique em OK.
O novo driver Ethernet aparece em Configured Drivers.

9. Clique em Close.
10. Minimize a caixa de diálogo do programa aplicativo RSLinx.

Inicie o software ControlFLASH

Siga essas etapas para iniciar o software ControlFLASH e começar a 
atualização do firmware.

1. Na aplicação Logix Designer, a partir do menu Tools, escolha 
ControlFLASH.

2. Na aplicação Logix Designer, a partir do menu Tools, escolha 
ControlFLASH.

A caixa de diálogo Welcome to ControlFLASH aparece.

3. Clique em Next. 

Você também pode abrir o software ControlFLASH escolhendo 
Start>Programs>FLASH Programming Tools>ControlFLASH.
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A caixa de diálogo Catalog Number aparece.

4. Selecione o seu módulo inversor. 

Neste exemplo, é selecionado o inversor 2198-E1004-ERS.
5. Clique em Next. 

A caixa de diálogo Select Device to Update aparece.

6. Expanda seu nó Ethernet, backplane Logixm e módulo de rede 
EtherNet/IP.

7. Selecione o servo-drive para atualizar.
8. Clique em OK.

Se seu código de catálogo não aparecer, clique em Browse, selecione a 
pasta monitorada onde o kit do firmware (arquivos DMK) está 
localizado. Clique em Add e OK.
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A caixa de diálogo Firmware Revision aparece.

9. Selecione a versão do firmware a atualizar.
10. Clique em Next.

A caixa de diálogo Summary aparece.

11. Confirme o código de catálogo do inversor e a versão do firmware.
12. Clique em Finish.

Esta caixa de diálogo de advertência ControlFLASH aparece.

13. Para concluir a atualização agora, clique em Yes.
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Esta caixa de diálogo de advertência ControlFLASH aparece.

14. Reconheça a advertência e clique em OK.

A caixa de diálogo Progress aparece e a atualização começa.

O estado na tela muda de STDBY 
(STANDBY) ou STOP (PARADO) para 
F_UPD (ATUALIZAÇÃO DE 
FIRMWARE), o que indica que a 
atualização está em andamento.

Depois que as informações da 
atualização forem enviadas ao 
inversor de frequência, ele 
reinicializa e executa uma verificação de diagnóstico.

15. Espere a caixa de diálogo Progress chegar ao tempo limite.

É normal que este processo leve vários minutos.

16. Verifique se a caixa de diálogo Update Status aparece e indica sucesso ou 
falha conforme descrito abaixo.

IMPORTANTE Não desligue e ligue a alimentação do inversor de frequência 
durante esse processo. Um ciclo de alimentação leva a uma 
falha na atualização do firmware e um módulo inoperável.
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17. Clique em OK.

Verifique a atualização 
do firmware

Siga estas etapas para verificar se sua atualização do firmware foi 
bem-sucedida.

1. Abra seu software RSLinx.
2. No menu Communications, selecione RSWho.

3. Expanda seu nó Ethernet, backplane Logixm e módulo de rede 
EtherNet/IP.

4. Clique com o botão direito do mouse no módulo do inversor e selecione 
Device Properties.

A caixa de diálogo Device Properties aparece.

Status da Atualização Se

Sucesso A atualização concluída aparece em verde na caixa de diálogo Status, então vá para a 
etapa 17.

Falha

A falha na atualização aparece em VERMELHO na caixa de diálogo Status, então 
consulte ControlFLASH Firmware Upgrade Software User Manual, publicação 
1756-UM105 para obter informações sobre localização de falhas.
IMPORTANTE: se a energia acabar durante a atualização do firmware, a atualização vai 
falhar. Quando a energia for restabelecida, podem acontecer três situações diferentes 
dependendo de quando a energia acabou.
• A tela do painel mostra UPt 1: atualize o firmware novamente.
• A tela do painel fica em branco: o inversor termina a última atualização do firmware 

automaticamente em 20 segundos, depois reincia para completar a atualização.
• A tela do painel mostra UPt 3: atualize o firmware novamente.

IMPORTANTE Se você tiver marcado Inhibit Module na guia Connection em Module 
Properties, você deve desmarcar a caixa de seleção Inhibit Module 
antes de retomar a operação normal.

A verificação da atualização do firmware é opcional.
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5. Verifique o novo nível de versão do firmware.
6. Clique em Close.
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Use as instruções Add-On

Uso da Biblioteca de 
Instruções Add-On

Quando o inversor Kinetix® 5100 é configurado para operação no modo E/S e é 
usado com o Studio 5000 Logix Designer®, o uso do Add-On Profile (AOP) 
predefinido e a biblioteca de instruções add-on oferecem uma maneira fácil de 
programar sua aplicação de controle de movimento simples.

O inversor Kinetix 5100 foi projetado para usar a biblioteca de instruções 
add-on desde seu lançamento com a revisão principal 1.xx. Essa biblioteca 
evoluiu para incluir um gerenciador de objetos de dispositivo (Figura 256) 
projetado para oferecer um método robusto para controlar as funções de 
leitura/gravação dos conjuntos do inversor. Este gerenciador de objetos de 
dispositivo tem muitas vantagens, incluindo:

• Integração com a Power Device Library e seu framework para 
programação

• Faceplate IHM opcional
• Criação de unidades de posição
• Remoção da lógica criada pelo usuário (CPS) e intertravamentos que 

permitem que as instruções add-on de movimento operem de modo 
eficiente 

Tabela 150 mostra as diferenças entre as bibliotecas de instruções add-on e o 
uso do gerenciador de objetos de dispositivo.

Tópico Página
Uso da Biblioteca de Instruções Add-On 495
Download dos arquivos de instrução add-on e tipos de dados 498
Importe os arquivos de Instrução Add-On e tipos de dados (versão 1.xxx) 498
Configuração da instrução add-on Dvc (versão 1.xxx) 500
Configuração da Instrução Add-On Opr 503
Detalhes da Instrução Add-On 510
Códigos de erro 530

IMPORTANTE Motores lineares e de indução não são suportados com a biblioteca de 
instruções add-on.

Tabela 150 - Disponibilidade do gerenciador de objetos de dispositivo

Revisão principal do firmware 
do Kinetix

Instrução add-on do gerenciador 
de dispositivo Biblioteca de instruções add-on 

1.xx NÃO raC_Dvc_K5100_xxx
2.xx SIM raC_Opr_K5100_xxx
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Instruções add-on do objeto de dispositivo do inversor Kinetix 5100

A instrução add-on do objeto de dispositivo vem com a biblioteca de instruções 
add-on que é baixada do PCDC como parte da Power Device Library. Esta 
instrução add-on funciona em conjunto com um faceplate desenvolvido em 
comum criado com o programa aplicativo Studio 5000 View Designer®. Cada 
inversor Kinetix 5100 requer uma instância exclusiva da instrução add-on do 
objeto de dispositivo. Esta instrução add-on oferece uma interface de software 
simples que é usada por cada inversor que comanda o inversor e oferece o 
status do inversor que você pode usar com a lógica de sua aplicação.

Figura 256 - Instrução add-on do objeto de dispositivo

IMPORTANTE Se estiver usando o inversor Kinetix 5100 com revisão principal 2.xx, 
você deve usar a instrução add-on do gerenciador de dispositivos com 
a biblioteca de instruções add-on Opr. As versões 1.xx e 2.xx da 
instrução add-on de movimento não são intercambiáveis e não podem 
ser combinadas para realizar o controle de movimento. 
A biblioteca de instruções add-on contendo instruções raC_Dvc está 
disponível para aplicações com direito adquirido. Elas podem ser 
baixadas no site do Centro de download e compatibilidade de produtos 
(PCDC) da Rockwell Automation; use a palavra-chave Kinetix 5100. 
Para novas aplicações que estão usando o inversor Kinetix 5100 com 
revisão principal 2.xx, use a instrução add-on do gerenciador de 
objetos de dispositivo. 
Essas instruções add-on podem ser baixadas do site do PCDC; use a 
palavra-chave Power Device Library.
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As instruções add-on do inversor Kinetix 5100 são destinadas a oferecer 
funções de movimento simples necessárias. Tabela 151 lista as instruções 
add-on do inversor Kinetix 5100.

Tabela 151 - Lista de instruções add-on para inversores Kinetix 5100

Nome(1)

(1) O xxx no nome pode ser Dvc (aplicações com direito adquirido) ou Opr (novas aplicações).

Descrição

raC_xxx_K5100_MSO
Motion Servo On
Use a instrução Motion Servo On para ativar a saída do inversor e as malhas do 
servo do inversor.

raC_xxx_K5100_MSF
Motion Servo Off.
Use a instrução Motion Servo Off para desativar a saída do inversor e as malhas 
do servo do inversor.

raC_xxx_K5100_MAJ
Motion Axis Jog
Use a instrução Motion Axis Jog para acelerar ou desacelerar o motor a uma 
velocidade constante sem terminação.

raC_xxx_K5100_MAT
Motion Axis Torque
Use a instrução Motion Axis Torque para usar a limitação de torque enquanto 
uma velocidade predefinida é usada para mover o motor.

raC_xxx_K5100_MAM
Motion Axis Move
Use a instrução Motion Axis Move para mover o motor para uma posição 
especificada.

raC_xxx_K5100_MAH Motion Axis Home
Use a instrução Motion Axis Home para colocar o motor na posição inicial.

raC_xxx_K5100_MAG

Motion Axis Gear
Use a instrução Motion Axis Gear para definir a relação de engrenagem entre um 
inversor de fonte de pulso e um inversor seguidor.
IMPORTANTE: esta instrução add-on altera a relação E-Gear do inversor; 
contagens Slave/Follower ID151 (P1.044) e Master ID152 (P1.045). Se seu inversor 
estiver se posicionando, esteja ciente de que as unidades sofrerão impacto 
porque a relação E-Gear controla o valor de contagem/rotação do motor.

raC_xxx_K5100_MAS
Motion Axis Stop
Use a instrução Motion Axis Stop para parar um processo de movimento 
específico no motor ou para parar o motor completamente.

raC_xxx_K5100_MAFR

Motion Axis Fault Reset.
Use a instrução Motion Axis Fault Reset para apagar muitas falhas de 
movimento para o inversor. Algumas falhas não podem ser apagadas até que 
você faça o ciclo de alimentação do inversor. As falhas, que podem ser 
apagadas por raC_xxx_K5100_MAFR, estão listadas na seção de lista de falhas.

raC_xxx_K5100_MAI

Motion Axis Index
Use a instrução Motion Axis Index para executar a função PR (índice) 
especificada do inversor. Use o software de configuração K5100C ou mensagem 
explícita para definir os parâmetros PR (índice). A instrução raC_xxx_K5100_MAI 
especifica o número PR (índice) a ser executado.
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Download dos arquivos de 
instrução add-on e tipos 
de dados

Os arquivos de instruções add-on e tipos de dados para o inversor Kinetix 5100 
estão disponíveis para download no site da Rockwell Automation Product 
Compatibility Download Center (PCDC). Siga estas etapas para baixar os 
arquivos de instrução add-on e tipos de dados do site do PCDC, 
https:rok.auto/pcdc.

• Para aplicações com direito adquirido: insira 2198-Exxxx-ERS na janela 
de pesquisa do PCDC.

• Para novas aplicações: insira Power Device Library na janela de pesquisa 
do PCDC.

Importe os arquivos de 
Instrução Add-On e tipos 
de dados (versão 1.xxx)

Em aplicações com direito adquirido, (versão1.xxx) siga estas etapas para 
importar os arquivos de instrução add-on e tipos de dados para sua aplicação 
Studio 5000 Logix Designer. Use este método quando quiser importar 
instruções add-on individuais. Este método também contém um 
intertravamento simples para começar a programação da aplicação.

1. No menu Arquivo, clique em Importar Componente>Instrução Add-On 
para importar os arquivos de instruções add-on.

Ou clique em Importar Componente>Tipo de Dados para importar os 
tipos de dados.

A caixa de diálogo Importar instrução add-on/tipos de dados aparece.

2. Navegue pelos arquivos da instrução add-on/tipos de dados que você 
baixou, selecione um arquivo para adicionar à sua aplicação Logix 
Designer e clique em Abrir.
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3. Repita a etapa 1 e a etapa 2 para o outro arquivo de Instrução 
Add-On/Tipos de Dados.

Seus arquivos de Instrução Add-On aparecem no Organizador do Controlador 
na pasta Instruções Add-On, juntamente com os Tipos de Dados Definidos 
como Add-On, que aparecem no Organizador do Controlador na pasta Tipos 
de Dados>Definidos como Add-On. Seus tipos de dados aparecem no 
Organizador do Controlador na pasta Tipos de Dados>Definidos pelo usuário.

Há 11 arquivos de instrução add-on e cinco tipos de dados definidos pelo 
usuário para a versão do firmware 2 ou posterior do inversor Kinetix 5100 para 
entregar um bloco de funções necessário com a instância de saída do conjunto 
106 ou “Connection” é “Data with Camming” do AOP versão 2 ou posterior. Se a 
instância de saída do conjunto 104 estiver configurada ou “Connection” for 
“Data” do Add-on Profile versão 2 ou posterior, MAG e MAT deverão usar os 
arquivos em “Version 1”.

Os arquivos de Instrução Add-On também aparecem na caixa de ferramentas 
de lógica ladder.

Para evitar tipos de dados incorretos, ou configurar incorretamente os tipos 
de dados, ao usar a versão 2.xxx, use as Instruções Add-On projetadas para 
novas aplicações.
Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021 499



Apêndice C          Use as instruções Add-On
Configuração da instrução 
add-on Dvc (versão 1.xxx)

Para aplicações herdadas (versão 1.xxx), siga estas etapas para configurar sua 
Instrução Add-On.

Criar a tag de instrução add-on
1. No Controller Organizer, clique com o botão direito do mouse em 

Controller Tags e selecione New Tag.

A caixa de diálogo New Tag aparece.

2. Digite um nome (por exemplo, MSO_1) para o tag.
3. No campo Data Type, clique em Browse e escolha uma Instrução Add-On 

(por exemplo, raC_Dvc_K5100_MSO).
4. Clique em OK.

O tag da instrução add-on que você criou, com os tipos de dados 
definidos pelo módulo, é preenchido no grupo Controller Tags.

Para novas aplicações (versão 2.xxx), use a palavra-chave do PCDC “Power 
Device Library” e faça o download do vídeo no site do PCDC para instalar as 
Instruções Add-On Opr.
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Criar o tag Ref_Axis

Para usar as instruções add-on do inversor Kinetix 5100, você deve criar um tag 
Ref_Axis cujo tipo é raC_UDT_Dvc_K5100_Assm. Siga estas etapas para criar 
um tag Ref_Axis.

1. No Controller Organizer, clique com o botão direito do mouse em 
Controller Tags e selecione New Tag.

A caixa de diálogo New Tag aparece.

2. Digite um nome (por exemplo, K5100_Axis) para o tag.
3. No campo Data Type, clique em Browse e escolha uma Instrução Add-On 

(por exemplo, raC_UDT_Dvc_K5100_Assm).
4. Clique em OK.

O tag da instrução add-on que você criou, com os tipos de dados 
definidos pelo módulo, é preenchido no grupo Controller Tags.

IMPORTANTE Todas as Instruções Add-On usam o K5100_Axis como o objeto 
de operação.
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Configurar a Instrução Add-On
1. Clique duas vezes na entrada do argumento raC_Dvc_K5100_MSO e 

escolha o tag MSO_1 criado anteriormente.

2. Clique duas vezes na entrada do argumento Ref_Axis e escolha o tag 
K5100_Axis que você criou anteriormente.

O erro desaparece depois que você configurou os argumentos da 
Instrução Add-On.

Regras de Execução Geral para Instruções Add-On

Consulte Modo de E/S na página 275 para os dados do conjunto de entrada 
para o inversor Kinetix 5100.

Para mapear o K5100_Axis para o inversor de frequência Kinetix 5100, antes 
que qualquer instrução add-on de movimento do inversor Kinetix 5100 seja 
usada, você deve usar a função CPS para copiar todos os dados do conjunto de 
entrada do inversor Kinetix 5100 para o elemento de entrada de K5100_Axis. 
Depois que todas as instruções add-on de movimento do inversor Kinetix 5100 
forem usadas, você deve usar a função CPS para copiar o elemento de saída de 
K5100_Axis para os dados do conjunto de saída do inversor Kinetix 5100. 
Esta figura mostra um exemplo para mapear o K5100_Axis para o inversor 
Kinetix 5100. 

CommandInProcess no conjunto de entrada indica que o novo comando de 
movimento foi recebido pelo inversor Kinetix 5100. Alterna entre 0 e 1 após um 
novo comando de movimento ter sido recebido pelo inversor Kinetix 5100. 
O bit CommandInProcess permanece no estado de alternância até que um 
novo comando seja recebido.
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Configuração da Instrução 
Add-On Opr

Use o vídeo no PCDC para criar e instalar o objeto de dispositivo e as instruções 
add-on de instrução de movimento. Uma vez que as Instruções Add-On de 
Operação forem criadas, use a lógica de exemplo que é criada como orientação 
para a criação da lógica de sua aplicação.

Quando a Instrução Add-On de Objeto de Dispositivo é criada, ela referencia 
os Tipos de Dados que fazem interface com o inversor para trocar informações 
de comando e status. Você deve criar cada Instrução Add-On de Objeto de 
Dispositivo como uma instância única.

Figura 257 - Objeto do dispositivo

raC_UDT_Itf_K5100_Cfg

raC_UDT_Itf_K5100_Cfg é o tipo de dados definidos pelo usuário da interface 
de controle comum de movimento de potência para a configuração do 
dispositivo. Seus membros oferecem a seleção entre as unidades do inversor 
(contagens) ou unidades do usuário (PU).

Esta seleção é muito útil porque o inversor de frequência Kinetix 5100 suporta 
nativamente apenas unidades de inversor. Quando Operating Units = 1, os 
valores Motion Resolution e ConversionConstant são usados. A conversão de 
escala de posição é originada do software KNX5100C e é usada juntamente 
com os tags Cfg para derivar unidades de fator de escala do usuário.
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Exemplo de configuração com unidades de posição

A relação E-Gear (KNX5100C>Function List>E-Gear Ratio) é sempre usada 
para fornecer uma representação do posicionamento (unidades ou contagens) 
ou para definir uma relação pulso-pulso-seguinte (MAG/PT). Quando a relação 
E-Gear é alterada, o posicionamento do inversor é alterado. Quando não 
estiver usando o modo de operação PT ou instrução add-on MAG, a relação 
E-Gear é usada para definir o fator de escala de posição.

Quando Operating Units =1, Position Units são usadas e podemos definir as 
unidades da aplicação em vez de usar as contagens do inversor. No software 
KNX5100C, a relação E-Gear é definida para oferecer o fator de escala de 
posição. Esta é a contagem (ou pulsos) do encoder/rotação do motor. 

Ao usar o software KNX5100C, navegue até Settings>E-Gear Ratio.

Figura 258 - Configuração das unidades de posição

Todas as configurações da unidade de posição devem:
• Configure GearRatioFollowerCounts ID151 (P1.044) para que seja igual à 

resolução efetiva da realimentação do motor.
• Configure GearRatioMasterCounts ID152 (P1.045) para oferecer 

contagens de realimentação do motor/rotação do motor.
• Você define este valor e pode ser qualquer valor de contagem, os valores 

padrão com encoders de alta resolução são de 100.000 contagens/rotação 
do motor. A configuração E-Gear é usada com os tags Device Object Cfg.

Figura 259 - Tag de configuração da unidade de posição

Tabela 152 - Tipos de dados raC_UDT_Itf_K5100_Cfg

Membro Descrição Tipo de Dados
OperatingUnits 0 = Drive Units; 1 = UserUnits DINT
MotionResolution Contagens de movimento por rotação do motor DINT
ConversionConstant Contagens de movimento por unidade de posição REAL
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Os valores de configuração do objeto de dispositivo devem:
• Definir Cfg.MotionResolution = GearRatioMasterCounts ID152 

(P1.045) -> Motion Counts/Motor Revolution
• Definir Cfg.ConversionConstant com base em Counts/Position Unit -> 

Motion Counts/Position Unit necessário para sua aplicação. 

O exemplo na Figura 259 resulta em Unidades de posição = rotações do motor. 
Agora, os valores de entrada que originalmente usaram contagem de 
inversores podem ser inseridos como rotações do motor.

raC_UDT_Itf_K5100_Set

raC_UDT_Itf_K5100_Cfg é o tipo de dados definido pelo usuário da interface 
de controle comum de movimento de potência para a configuração do 
dispositivo. Seus membros fornecem acesso ao programa aplicativo para 
permitir ou inibir comandos e configurações do faceplate do dispositivo ou de 
outras fontes externas. A tabela abaixo mostra nomes de membros, descrições 
e tipos de dados de tags.

Por exemplo, para inibir comandos de gravação do faceplate do dispositivo ou 
de outras fontes externas, grave um 1 para o tag de programa 
ModuleName_AOI_CtlrSet.InhibitCmd do seu programa aplicativo. Essa 
gravação impede um comando de jog do faceplate do dispositivo.

Tabela 153 - raC_UDT_Itf_K5100_Set Data Types

Membro Descrição Tipo de 
Dados

bInhibit Sobreposição de bits para restrição de acesso externo DINT

InhibitCmd
1 = Inibir comandos do usuário de fontes externas; 0 = Permitir 
controle. Isso é usado somente com o faceplate do dispositivo 
opcional.

BOOL

InhibitSet
1 = Inibir configurações do usuário de fontes externas; 0 = 
Permitir
Esse membro é usado somente com o faceplate do dispositivo 
opcional.

BOOL

OperatingMode

Determina o modo de operação do inversor quando ‘Start Motion’ 
tem uma transição de zero para um. 
1 — Modo de posição
2 — Modo de velocidade
3 — Modo de posição inicial
4 — Modo de torque
5 — Modo de engrenagem (relação fixa, baseada na relação da 
relação E-Gear atual)
6 — Modo de índice
7 — Reservado
8 — Modo de engrenagem (relação variável, baseada nos valores 
de tag mestre escravo)
9 — Modo MAT aprimorado

DINT

MoveType

Especifique o tipo de movimento.
0 = Absoluto
1 = Incremental
2 = Caminho mais curto rotativo
3 = Positivo rotativo
4 = Negativo rotativo
7 = Relativo
8 = Captura

DINT

PositionCommandOverlap Permite a sobreposição de movimentos sucessivos. BOOL

PositionCommandOverride Permite a interrupção do movimento atual, substituindo-o por 
um novo movimento. BOOL
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raC_UDT_Itf_K5100_Cmd

raC_UDT_Itf_K5100_Cmd é o tipo de dados definido pelo usuário da interface 
de controle comum de movimento de potência para os comandos do 
dispositivo. Seus membros oferecem acesso ao programa aplicativo para 
comandos de dispositivo básicos comuns.

Tabela 154 mostra nomes de membros, descrições e tipos de dados de tags.

Todos os comandos estão disponíveis, seja operando o dispositivo física ou 
virtualmente. 

Embora seja possível, não é comum modificar qualquer um desses valores de 
UDT diretamente. As instruções add-on de operação de movimento 
manipulam esses valores como resultado de sua operação.

CapturedPositionSelect Seleção da posição de captura 
(Primeira captura ou segunda captura). BOOL

Posição Determina a posição do comando. REAL
Velocidade Determina a velocidade de comando. REAL
Accel Determina a aceleração do comando. REAL
Decel Determina a desaceleração do comando. REAL
Torque Determina o torque de comando. DINT
TorqueRampTime Determina o tempo da rampa do torque de comando. DINT

StartingIndex Esta entrada é o PR (registro de posição) que o inversor deve 
executar. DINT

HomingMethod Método de retorno à posição inicial. DINT

HomeReturnSpeed Determina a velocidade de retorno da posição inicial do 
comando. REAL

CamMasterReference Futura: determina a referência de posição mestre do CAM. DINT
CamExecutionSchedule Futura: determina o método usado para executar o perfil CAM. DINT

CamExecutionMode Futura: determina se o perfil de came é executado apenas uma 
vez ou repetidamente. DINT

CamStopMode Futura: determina o modo Desliga do CAM. BOOL

CamSlaveScaling Futura: dimensiona a distância total coberta pelo eixo escravo 
através do perfil CAM. DINT

CamLockPosition Futura: determina o local de partida no perfil CAM DINT

CamMasterLockPosition Futura: determina o local do mestre onde o eixo escravo trava 
para o eixo principal. DINT

CamMasterLeadingCounts Futura: determina as contagens iniciais (eixo mestre) antes que 
o perfil CAM seja executado. DINT

CamMasterUnlockCounts Futura: determina as contagens de desbloqueio (eixo mestre) 
quando o perfil CAM for executado. DINT

CamMasterCyclicLeadingCounts Futura: determina as contagens cíclicas iniciais (eixo mestre) 
durante a execução do perfil CAM. DINT

GearRatioSlaveCounts
Número inteiro representando as contagens do escravo. Esse 
valor é o P1.044 Gear Ratio Follower Counts da relação E-Gear no 
software KNX5100C. 

DINT

GearRatioMasterCounts
Número inteiro representando as contagens mestre. Esse valor é 
o P1.045 Gear Ratio Master Counts da relação E-Gear no software 
KNX5100C. 

DINT

Tabela 153 - raC_UDT_Itf_K5100_Set Data Types (Continuação)

Membro Descrição Tipo de 
Dados
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raC_UDT_Itf_K5100_Sts

raC_UDT_Itf_K5100_Sts é o tipo de dados definido pelo usuário da interface de 
controle comum de movimento de potência para o status do dispositivo. Seus 
membros oferecem acesso ao programa aplicativo para estados do dispositivo, 
status e dados de diagnóstico. A tabela abaixo mostra nomes de membros, 
descrições e tipos de dados de tags.

Tabela 154 - raC_UDT_Itf_K5100_Cmd Data Types

Membro Descrição Tipo de Dados
bCmd Comandos (sobreposição de bits) DINT
Físico 1 = Operar como um dispositivo físico BOOL
Virtual 1 = Operar como um dispositivo virtual BOOL
ResetWarn 1 = Advertência do dispositivo de redefinição BOOL
ResetFault 1 = Redefinir falha ou desarme do dispositivo BOOL
Activate 1 = Ativar estrutura de potência de saída BOOL
Deactivate 1 = Desativar estrutura de potência de saída BOOL

StartMotion Uma transição de zero para um significa que o comando de 
movimento é emitido a partir do controlador externo. BOOL

StopMotion Uma transição de zero para um parará qualquer comando 
de movimento ativo no inversor. BOOL

Tabela 155 - raC_UDT_Itf_K5100_Sts Data Types

Entrada Descrição Tipo de Dados

eState

Valor de estado enumerado: 
0 = Não usado
1 = Inicializando
2 = Desconectado
3 = Desconectando
4 = Conectando
5 = Inativo
6 = Configurando
7 = Disponível

DINT

FirstWarning
Capturar o primeiro bit de alarme a ser acionado. Exibir a respectiva 
descrição e registro de data e hora no faceplate. Registrar o mesmo 
na fila de eventos.

raC_UDT_Event

FirstFault
Capturar o código de falha do dispositivo. Exibir o código, a 
descrição e o registro de data e hora respectivos no faceplate. 
Registrar o mesmo na fila de eventos.

raC_UDT_Event

eCmdFail Código de falha de comando enumerado DINT
bSts Status (sobreposições de bits) DINT
Físico 1 = Operando como um dispositivo físico BOOL
Virtual 1 = Operando como um dispositivo virtual BOOL
Conectado 1 = PAC para conexão de dispositivo foi estabelecido. BOOL

Disponível 1 = O dispositivo de automação está disponível para interação com o 
programa do usuário BOOL

Advertência 1 = Uma advertência está ativa no dispositivo de automação BOOL
Falha 1 = Uma falha está ativa no dispositivo de automação BOOL
Pronto 1 = O dispositivo está pronto para ser ativado BOOL
Ativo 1 = A estrutura de alimentação do dispositivo está ativa BOOL

ZeroSpeed 1 = O motor está dentro da tolerância de velocidade zero (esta 
tolerância é definida no software KNX5100C) BOOL

Homed Indica se o inversor concluiu a operação de posição inicial. BOOL

AtReference
Dependendo do comando de movimento (posição, velocidade, 
torque), AtReference é 1 quando a referência real = referência 
de comando.

BOOL
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raC_UDT_LookupMember_STR0082

Use estes tags Ctrlxxx sempre que possível em vez dos bits de status da 
instrução add-on de operação. Por exemplo, em vez de avaliar o 
raC_Opr_K5100_MSO.Sts_DN =1 para indicar um estado ativo, use 
_Drive01_CtrlSts.Active = 1. Esse bit inclui intertravamentos que verificam o 
status da conexão, bem como o inversor que está pronto e não apresenta falha.

CommandInProgress

Alterna o estado quando um comando de movimento está ativo no 
inversor. Este bit muda de estado (alterna entre 0 e 1) quando um 
novo comando é executado a partir do inversor.
IMPORTANTE: uma vez que este bit muda de estado, ele permanece 
nesse estado pela duração do comando; alterna para o estado 
oposto (e permanece nesse estado) assim que um novo comando é 
recebido.

BOOL

FaultCode Código de falha ativa no inversor DINT
WarningCode Código de advertência ativo no inversor DINT
OperatingMode Indica qual modo de operação está sendo usado atualmente. DINT

MotorType
Indica qual tipo de motor está conectado ao inversor. 
Motor rotativo = 1
Motor linear =2 (Futuro)

DINT

ActualPosition Posição real do motor. As unidades dependem das configurações 
Cfg. Elas podem ser contagens do inversor ou unidades de posição. REAL

ActualVelocity Velocidade real do motor. As unidades dependem das configurações 
Cfg. Elas podem ser de 0,1 RPM/s ou unidades de posição. REAL

ActualTorque Quando o modo de operação é 4, Torque Mode, isso representa a % 
de torque do motor. REAL

ActiveIndex Indica o registro de posição PR (índice) atualmente em execução. DINT

ParameterMonitor1Value
Valor do monitor de parâmetro 1
Você pode usar ID60 (P0.035) para especificar o número de ID da 
instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do parâmetro 
especificado por ID60 (P0.035) é mostrado em ID55 (P0.025).

DINT

ParameterMonitor2Value
Valor do monitor de parâmetro 2
Você pode usar ID61 (P0.036) para especificar o número de ID de 
instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do parâmetro 
especificado por ID61 (P0.036) é mostrado em ID56 (P0.026).

DINT

ParameterMonitor3Value
Valor do monitor de parâmetro 3
Você pode usar ID62 (P0.037) para especificar o número de ID de 
instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do parâmetro 
especificado por ID62 (P0.037) é mostrado em ID56 (P0.027).

DINT

ParameterMonitor4Value
Valor do monitor de parâmetro 4
Você pode usar ID63 (P0.038) para especificar o número de ID de 
instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do parâmetro 
especificado por ID63 (P0.038) é mostrado em ID57 (P0.028).

DINT

ParameterMonitor5Value
Valor do monitor de parâmetro 5
Você pode usar ID64 (P0.039) para especificar o número de ID de 
instância do parâmetro de mapeamento. O conteúdo do parâmetro 
especificado por ID64 (P0.039) é mostrado em ID57 (P0.028).

DINT

Tabela 156 - raC_UDT_LookupMember_STR0082 Data Types

Membro Descrição Tipo de Dados
Código Armazena o valor do código de falha do dispositivo. DINT
Desc Armazena as mensagens relacionadas ao código de falha. STRING

Tabela 155 - raC_UDT_Itf_K5100_Sts Data Types (Continuação)

Entrada Descrição Tipo de Dados
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Figura 260 - Exemplo de tag Ctrlxxx

Ao usar as instruções add-on do objeto de dispositivo, o uso de conjuntos de 
entrada/saída não é necessário porque a instrução add-on do objeto de 
dispositivo agora é a interface entre o inversor e o controlador.

raC_UDT_Event

raC_UDT_Event é um vetor de dimensão 4 e é usado para registrar a 
captura FirstWarning e FirstFault. Os dados são capturados na ordem FIFO. 
O faceplate exibe os mesmos dados. Este UDT é criado como parte do objeto de 
dispositivo, no entanto, é usado apenas com o faceplate opcional. Você atribui 
este objeto de dispositivo para registrar eventos no Logix. Ao usar as 
Bibliotecas do fabricante de máquina, um conjunto de instruções está 
disponível para personalizar o manuseio de eventos.

Tabela 157 - raC_UDT_Event Data Types

Membro Descrição Tipo de dados

Tipo
1 = Status
2 = Advertência
3 = Falha
4....n = Usuário

DINT

ID ID de evento definido pelo usuário DINT
Categoria Categoria definida pelo usuário (elétrica, mecânica, materiais, utilidades) DINT
Ação Código de ação de evento definido pelo usuário DINT
Valor Valor de evento definido pelo usuário ou código de falha DINT
Mensagem Texto da mensagem de evento STRING
EventTime_L Registro de data e hora LINT
EventTime_D Data e hora (A,M,D,h,m,s,us) DINT[7]
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Detalhes da Instrução 
Add-On

Quando o objeto de dispositivo é usado com a versão atual da biblioteca de 
instruções add-on, é preferível usar os estados do objeto de dispositivo para 
representar o eixo, pois esses estados incorporam a instrução e as informações 
do inversor em um local, o que resulta na representação precisa do estado 
do inversor.

Esta seção fornece detalhes para cada instrução.

raC_xxx_K5100_MSO(1)

Use a instrução Motion Servo On (raC_xxx_K5100_MSO) para ativar o 
amplificador do inversor para o eixo especificado e para ativar as malhas de 
servo-controle.

Figura 261 - Diagrama de lógica ladder MSO

Operandos

IMPORTANTE Embora as instruções Dvc funcionem de forma semelhante às 
instruções Opr, nesta seção são descritas as instruções Opr. As 
instruções Opr são usadas para novas aplicações.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MSO Tag Instância única da Instrução Add-On MSO
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Mnemônica Descrição

Sts_EN (Habilitar)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
permanece ativado conforme a transação de mensagem para ativar o inversor é iniciada e 
está em processo. Ele permanece ativado enquanto a condição de linha de programa é 
verdadeira e nenhuma falha está ativa.

Sts_DN (concluído) Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
o cmd para ativar o inversor foi reconhecido. 

Sts_ER (erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.
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Descrição

Use a instrução raC_xxx_K5100_MSO para ativar o motor. Esta instrução deve 
ser usada enquanto não houver falhas ativas no inversor e o inversor estiver em 
estado Ready. O estado resultante do inversor é refletido quando 
Ref_CtrlSts.Active é um.

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 102 — Outra mensagem raC_xxx_K5100_MSO está sendo executada
• 103 — raC_Dvc_K5100_MSF está sendo executado
• 127 — Comando anterior não concluído
• 129 — Motor não conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

raC_xxx_K5100_MSF(1)

A instrução Motion Servo Off (raC_xxx_K5100_MSF) é usada para desativar a 
saída do inversor para o eixo especificado e para desativar o motor.

Figura 262 - Diagrama de lógica ladder MSF

Operandos

IMPORTANTE A execução da instrução pode demorar múltiplas varreduras para 
executar porque exige múltiplas atualizações de RPI para completar 
a solicitação. O bit Done (Sts_DN) não é ativado imediatamente, mas 
somente após a solicitação ser concluída.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MSF Tag Instância única da Instrução Add-On MSF
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
permanece ativado conforme a transação de mensagem para desativar o inversor é iniciada e 
está em processo. Ele permanece ativado enquanto a condição de linha de programa é 
verdadeira e nenhuma falha está ativa.

Sts_DN 
(CONCLUÍDO)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para desativar o inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.
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Descrição

A instrução raC_xxx_K5100_MSF desativa o motor. Esta instrução deve ser 
usada quando não houver falhas ativas no inversor e o inversor estiver em 
estado Ready. O estado resultante do inversor é refletido quando 
RefCtrlSts.Active é zero.

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 104 — Outra mensagem raC_Dvc_K5100_MSF está sendo executada
• 129 — Motor não conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

raC_xxx_K5100_MAFR(1)

Use a instrução Motion Axis Fault Reset (raC_xxx_K5100_MAFR) para apagar 
algumas falhas do inversor. Quando a falha não está mais ativa no inversor, 
esta instrução apaga a falha. Esta instrução não apaga nenhuma falha que 
ainda esteja ativa no inversor.

Figura 263 - Diagrama de lógica ladder MAFR

Operandos

IMPORTANTE A execução da instrução pode demorar múltiplas varreduras para 
executar porque exige múltiplas atualizações de RPI para completar 
a solicitação. O bit Done (Sts_DN) não é ativado imediatamente, mas 
somente após a solicitação ser concluída.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAFR Tag Instância única da Instrução Add-On MAFR
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para redefinir é iniciada e está em processo. Ele permanece alto até que 
a condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN 
(Concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para redefinir o inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.
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Descrição

A instrução raC_xxx_K5100_MAFR tenta apagar qualquer falha ativa no eixo 
especificado. Se a condição de falha ativa ainda estiver presente, o inversor 
permanece com falha.

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor está com falha
• 106 — Outra mensagem raC_Dvc_K5100_MAFR está sendo executada
• 129 — O motor não está conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

raC_xxx_K5100_MAS(1)

Use a instrução Motion Axis Stop (raC_xxx_K5100_MAS) para parar o 
movimento em um eixo. O inversor permanece ativo quando a instrução de 
parada é concluída.

Figura 264 - Diagrama de lógica ladder MAS

Operandos

IMPORTANTE A execução da instrução pode demorar múltiplas varreduras para 
executar porque exige múltiplas atualizações de RPI para completar 
a solicitação. O bit Done (Sts_DN) não é ativado imediatamente, mas 
somente após a solicitação ser concluída.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAS Tag Instância única da Instrução Add-On MAS
Ref_Ctrl_Cfg raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cfg Tag Interface para Ctrl_Cfg do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Set_DecelReference REAL Tag A taxa de desaceleração em 0,1 RPM/s para o 
motor rotativo. Variação: –458 a 30.000.000
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Descrição

Use a instrução raC_xxx_K5100_MAS quando quiser uma parada controlada 
para qualquer movimento controlado. A instrução para o movimento sem 
desabilitar o motor. Esta Instrução Add-On para qualquer movimento que seja 
gerado pela Instrução Add-On de movimento incluindo MAJ, MAM ou MAG.

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — MSF em execução 
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — Outra mensagem raC_xxx_K5100_MAS está sendo executada
• 113 — Decel_Rate está fora da faixa
• 127 — Comando anterior não concluído
• 129 — O motor não está conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para parar é iniciada e está em processo. Ele permanece alto até que a 
condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN 
(Concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para parar o inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP (Em 
progresso)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, a 
transação de mensagem de parar é bem-sucedida e o motor começa a desacelerar. Este bit 
permanece ativado enquanto o motor está executando a parada.

Sts_PC 
(Processo 
concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, o 
Sts_IP é definido e a velocidade zero é atingida. A velocidade zero é definida usando o software 
KNX5100C>General Setting.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.
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raC_xxx_K5100_MAJ(1)

Use a instrução Motion Axis Jog (MAJ) para mover um eixo a uma velocidade 
constante até que o comando seja terminado.

Figura 265 - Diagrama de lógica ladder MAJ

Operandos

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAJ Tag Instância única da Instrução Add-On MAJ
Ref_Ctrl_Cfg raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cfg Tag Interface para Ctrl_Cfg do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Set_SpeedReference REAL Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm para motores rotativos. 
Variação: –80.000 a +80.000

Set_AccelReference REAL Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm/s para motores rotativos. 
Variação: –458 a 30.000.000

Set_DecelReference REAL Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm/s para motores rotativos. 
Variação: –458 a 30.000.000

Mnemônica Descrição

Sts_EN (Habilitar) Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a transação de mensagem para Jog é iniciada e está 
em processo. Ele permanece ativado enquanto a condição de linha de programa é verdadeira e nenhuma falha está ativa.

Sts_DN (Concluído) Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a transação de mensagem para Jog do inversor 
(Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro) Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e ocorreu um erro com a instrução. 
(Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP (Em processo)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, a transação de mensagem de Jog é bem-sucedida e 
o motor começa a mover-se. Este bit permanece ativado conforme o motor está se movendo em direção à velocidade alvo (aceleração ou 
desaceleração). Ele permanece ativado enquanto o Jog está ativo, independentemente da condição de linha de programa.

Sts_AtSpeed (Processo 
concluído)/Sts_AtSpeed

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, o Sts_IP é definido e a velocidade alvo é atingida. 
Este bit permanece ativado enquanto Jog está ativo e a condição AtSpeed é verdadeira.
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Descrição

Use a instrução MAJ para mover um eixo a uma velocidade constante até que o 
comando seja terminado.

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — raC_xxx_K5100_MSF está em execução
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — raC_xxx_K5100_MAS está em execução
• 108 — Outra instrução add-on de movimento está enviando o comando
• 111 — A velocidade de entrada está fora da faixa 
• 112 — Accel_rate está fora da faixa
• 113 — Decel_rate está fora da faixa
• 127 — Comando anterior não concluído
• 129 — O motor não está conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

raC_xxx_K5100_MAM(1)

Use a instrução Motion Axis Move (raC_xxx_K5100_MAM) para mover (índice) 
um eixo para uma posição especificada.

Figura 266 - Diagrama de lógica ladder MAM

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).
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Operandos

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAM Tag Instância única da Instrução Add-On MAM
Ref_Ctrl_Cfg raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cfg Tag Interface para Ctrl_Cfg do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Set_PositionReference REAL Imediato ou tag Definir a faixa de referência de distância/posição alvo (PUU): 
–2.147.483.648 a +2.147.483.647

Set_SpeedReference REAL Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm para motores rotativos
Variação: –80.000 a +80.000

Set_AccelReference REAL Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm/s para motores rotativos
Variação: –458 a 30.000.000

Set_DecelReference REAL Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm/s para motores rotativos
Variação: –458 a 30.000.000

Set_MoveType INT Tag

Especifique o tipo de movimento.
0 = Absoluto
1 = Incremental
2 = Caminho mais curto rotativo
3 = Positivo rotativo
4 = Negativo rotativo
7 = Relativo
8 = Captura (consulte a página 340 e a página 519 para obter detalhes)

Set_PositionCommandOverride BOOL Tag
0 = Não interrompa o movimento anterior 
1 = Interromper movimento anterior (consulte a página 519 para obter 
detalhes)

Set_PositionCommandOverlap BOOL Tag
0 = O movimento atual não está sobreposto ao próximo
1 = O movimento atual está sobreposto ao próximo movimento (consulte a 
página 519 para obter detalhes)

Set_CapturedPositionSelect BOOL Tag 0 = Primeira captura de alta velocidade (acionada por DI9)
1 = Segunda captura de alta velocidade (acionada por DI10)

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para índice é iniciada e está em processo. Ele permanece alto até que 
a condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN 
(Concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para índice do inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP 
(Em progresso)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, 
a transação de mensagem de índice é bem-sucedida e o motor começa a mover-se. Este bit 
permanece ativado enquanto o motor está executando o índice.

Sts_PC 
(Processo 
concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, 
a transação de mensagem de índice é bem-sucedida e o motor atinge a posição alvo.
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Descrição

A instrução raC_xxx_K5100_MAM move um eixo usando uma posição alvo 
especificada e usa o tipo de movimento para executar o movimento (índice).

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — MSF em execução
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — raC_xxx_K5100_MAS está em execução
• 108 — Outra instrução add-on de movimento está enviando o comando
• 111 — SpeedReference está fora da faixa 
• 112 — AccelReference está fora da faixa
• 113 — DecelReference está fora da faixa
• 117 — NonCyclicMoveType está fora da faixa
• 118 — CyclicMoveType está fora da faixa
• 119 — TravelMode está fora da faixa
• 126 — Retorno à posição inicial não concluído
• 127 — Comando anterior não concluído
• 129 — O motor não está conectado ao inversor

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.
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Set_MoveType
• Operação de posicionamento (Cfg_Selection é definido como 2 (0b0010)): 

quatro tipos de operações de movimento (Set_MoveType) são executados 
conforme mostrado.

• Operação de posicionamento (Cfg_Selection é definido como 10 
(0b1010)): três tipos de operações de movimento (Set_MoveMethod) são 
executados como mostrado.
- Definir “Indexing Coordinate”:

- Rotate Positive ou Rotate Negative ou Rotate Shortest Path.
Os tipos de movimento rotativo são usados para oferecer uma maneira 
de indexar enquanto observa o rollover natural do dispositivo de 
realimentação. Por exemplo, se o motor puder apenas indexar 
positivo, Rotary Positive é usado. Quando o dispositivo de 
realimentação faz a transição através de seu desenrolamento natural 
(normalmente 2,1 bilhões de contagens), os movimentos sempre 
indexam positivos. 
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IMPORTANTE Neste momento, o inversor Kinetix 5100 não tem uma função de 
desenrolamento definida pelo usuário. As seleções rotativas 
nesta Instrução Add-On não se referem aos tipos de eixos 
rotativos definidos pelo usuário.
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• Opção Position Command with Overlap.
O índice de execução é interrompido durante sua desaceleração. 
O novo índice é iniciado antes da desaceleração ser concluída

• Opção Position Command with Interrupt.
O índice de execução (Index 1) é terminado. O novo índice (Index 2) é 
executado usando sua dinâmica. Isso é mostrado no gráfico abaixo. 
A seta vermelha é o ponto onde o comando para o Index 2 é recebido 
pelo inversor
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raC_xxx_K5100_MAI(1)

Pode ser útil executar um registro interno de controle de movimento (PR) 
enquanto estiver no modo de operação de E/S. Isso pode ser para executar uma 
ação que não pode ser realizada por uma das Instruções Add-On na biblioteca 
de movimentos. Usar isso significa que a PR deve ser pré-configurada no 
inversor usando o software KNX5100C, o que é feito antes que a conexão do 
modo de E/S seja estabelecida.

Figura 267 - Diagrama de lógica ladder MAI

Operandos

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAI Tag Instância única da Instrução Add-On MAI
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo
Set_StartingIndex INT Tag Insira o PR# pré-configurado a ser executado
Sts_ActiveIndex INT Tag Lê o PR# atual que está executando no inversor

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para MAI é iniciada e está em processo. Ele permanece alto até que a 
condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN 
(Concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para MAI do inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP 
(Em progresso)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição falso para verdadeiro, 
a transação de mensagem MAI é bem-sucedida e o comando PR foi enviado ao inversor. 
Este bit permanece ativado até que o bit AtReference seja ativado.

Sts_PC 
(Processo 
concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, 
o Sts_IP é definido, o MAI enviou a execução PR e o bit AtReference é ativado.
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Descrição

Use a instrução Motion Axis Index (raC_xxx_K5100_MAI) para executar o 
controle de movimento pelo registro interno (PR) nos inversores Kinetix 5100. 
Os 99 registros de comando integrados selecionam a fonte de comando PR. 
Consulte o Capítulo 11, Controle de movimento no modo PR na página 289 para 
obter detalhes.

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — MSF em execução
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — raC_xxx_K5100_MAS está em execução
• 108 — Outra instrução add-on de movimento está enviando o comando
• 115 — StartingIndex está fora da faixa
• 127 — O comando anterior não foi concluído
• 129 — O motor não está conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

raC_xxx_K5100_MAG(1)

Use a instrução add-on Motion Axis Gear (MAG) para executar um 
relacionamento pulso-pulso com o inversor. A instrução add-on MAG usa a 
relação E-Gear configurada no software KNX5100C. A caixa de diálogo da 
relação E-Gear é mostrada na Figura 268. Quando a instrução add-on MAG é 
usada, o inversor se comporta como se estivesse no modo PT (Terminal de 
posição — ou Trem de pulso) e o inversor usa a relação E-Gear para responder 
aos pulsos mestre.

Figura 268 descreve os valores na caixa de diálogo da relação E-Gear. 
Nem todos os valores mostrados aqui são usados com a instrução add-on 
Motion Operation.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).
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Figura 268 - Caixa de diálogo da relação E-Gear

O modo PT é um relacionamento de seguidor pulso-pulso. Quando a relação 
variável é usada e a relação é alterada, não há capacidade de posicionamento. 
Portanto, quando você terminar de usar a Instrução Add-On MAG, sua 
conversão de escala de posição (que também usa a relação E-Gear) pode ter 
mudado se você usou o modo de engrenagem variável e alterou a relação 
mestre por causa dos requisitos de sua aplicação.

O MAG Set_SlaveCounts às vezes é chamado de Gear Ratio Follower Counts ou 
numerador (mostrado como 2 na Figura 268) porque é usado para determinar a 
‘relação’ interna do inversor (mostrada como 1677.72 na Figura 268). Para 
nossos propósitos, a relação E-Gear Follower = MAG Set_SlaveCounts = 
resolução de realimentação do motor (na caixa de diálogo 
KNX5100C>Function List>Motor Selection>Feedback).

Figura 269 - Definir as contagens do seguidor

O MAG Set_MasterCounts às vezes é chamado de contador mestre da relação 
de engrenagem ou denominador (mostrado como 3 na Figura 268). Qualquer 
relacionamento de engrenagem deve considerar a mecânica real do motor, 
como uma caixa de engrenagens ou passo do atuador, e usar essas mecânicas 
para se relacionar com a rotação do motor. As contagens Gear Ratio Master são 

Item Descrição

1 Menu Gear Ratio Selection — Você pode escolher entre quatro diferentes relações (N1 a N4) (Não usado 
com instruções add-on)

2 Gear Ratio Follower Counts (N1) — Defina este valor como a resolução de realimentação do motor.
3 Gear Ratio Master Counts (M) — Defina este valor como contagem/resolução do motor. Esse valor é 

definido para qualquer necessidade da sua aplicação. Os valores típicos são 100.000 contagens para 
um encoder de alta resolução.

4 GNUM0/1 — Esses valores são mapeados para as entradas digitais que representam valores 
ponderados binários para selecionar o valor Gear Ratio. (Não usado com instruções add-on)
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contagens/rotação do motor desejadas. As contagens desejadas não são usadas 
para posicionamento, mas define quantas contagens seu motor se move em 
uma rotação com base no número de pulsos de realimentação que você espera 
receber da entrada de origem, que é usado para determinar o relacionamento 
de engrenagem. Então, este valor de contagem mestre é usado para definir o 
relacionamento pulso-pulso.

Há dois modos da função MAG que podem ser usados. Esses modos são 
definidos pela entrada Cfg_GearingMode. Esta entrada não é visível e está 
definida como Fixa inicialmente. Você deve alterar de propósito esta 
configuração. O modo fixo não afeta o posicionamento porque ele usa a relação 
E-Gear existente no inversor Kinetix 5100. Portanto, podemos seguir uma 
fonte mestre nesta relação fixa e, quando a engrenagem está desabilitada, 
podemos continuar o posicionamento sem perder a conversão de escala de 
posição para o inversor.

O modo variável permite alterar a relação E-Gear manipulando os valores de 
contagem mestre escravo. O modo variável permite alterar a relação. Quando a 
relação é alterada, o posicionamento do motor é afetado porque a relação 
E-Gear também é usada para definir a conversão de escala de posição. Se você 
precisar de posicionamento após usar a engrenagem variável, emita uma 
sequência de retorno à posição inicial para restabelecer uma origem.

IMPORTANTE AInstrução Add-On MAG pode afetar seu posicionamento. O inversor 
Kinetix 5100 emissor (escravo) usa a relação E-Gear para definir como 
ele segue os pulsos de uma fonte (um mestre). Enquanto o resultado é 
que o inversor Kinetix 5100 emissor (escravo) segue pulsos de outra 
fonte (mestre), a maneira como a função opera pode afetar o 
posicionamento do inversor. Independentemente do modo de 
operação, a relação E-Gear é sempre usada para oferecer uma 
representação do posicionamento (unidades ou contagens) ou para 
definir um relacionamento de seguidor pulso-pulso (MAG/PT). Quando a 
relação E-Gear é alterada, o posicionamento do eixo é alterado.

EXEMPLO Exemplo de equipamento:
O mestre em nosso sistema é um encoder de 4.000 ppr. Quando o 
encoder faz uma revolução, esperamos que o inversor Slave1 veja: 
4.000 pulsos.
Nosso requisito de aplicação é o desejo de seguir este encoder em 
uma relação de 1:2. Então, quando o encoder mestre move uma 
rotação do encoder, o motor gira duas vezes.
A PPR mestre não é inserida em nenhum lugar, mas é necessário 
que saibamos esse valor. Calculamos o valor MAG 
Set_MasterCounts conhecendo as contagens de PPR mestre e o 
relacionamento que desejamos no motor Slave1.
Definimos MAG Set_SlaveCounts = Resolução de realimentação do 
motor = 16.777.216.
Definimos MAG Set_MasterCounts = 2.000, portanto, quando o 
inversor Slave1 vê 2.000 pulsos mestre, o motor Slave1 move uma 
rotação e, assim, como o encoder mestre move 4.000 pulsos, 
Slave1 teria movido duas rotações.
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Figura 270 - Diagrama de lógica ladder MAG

Operandos

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAG Tag Instância única da Instrução Add-On MAG
Ref_Ctrl_Cfg raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cfg Tag Interface para Ctrl_Cfg do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Set_MasterCounts DINT (não visível) Imediato ou tag

Define o valor da relação E-Gear; Denominador ID152 
(P1.045)
Defina este valor para representar as contagens/rotação 
do motor desejadas. Este valor define o número de 
pulsos/rotação do motor e, quando usado com os pulsos 
de realimentação que você espera ver a partir da entrada 
de origem (também pulsos/rotação), oferece um 
relacionamento de engrenagem.

Set_SlaveCounts DINT (não visível) Imediato ou tag
Define o valor da relação E-Gear; Numerador ID151 (P1.044)
Defina este valor da mesma forma que a resolução de 
realimentação do motor.

Cfg_GearingMode BOOL (não visível) Tag 0 = Fixo
1 = Variável

Set_AccelReference (futura) REAL (não visível) Imediato ou tag As unidades são 0,1 rpm/s para o motor rotativo
Variação: –458 a 30.000.000

Mnemônica Descrição

Sts_EN (Habilitar)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
a transação de mensagem para MAG é iniciada e está em processo. Ele permanece alto até 
que a condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN (Concluído) Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
a transação de mensagem para MAG (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP 
(Em progresso)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição falso para verdadeiro, 
a transação de mensagem MAG é bem-sucedida e o inversor começa a seguir. Este bit 
permanece ativado enquanto o motor está executando a engrenagem. Ele permanece 
ativado enquanto a MAG está ativa, independentemente da condição de linha de programa.
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Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — MSF em execução
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — raC_xxx_K5100_MAS está em execução
• 108 — Outra instrução add-on de movimento está enviando o comando
• 112 — AccelReference está fora da faixa
• 127 — O comando anterior não foi concluído
• 129 — O motor não está conectado

• 131 — A contagem escrava está fora da faixa 1 a (229 a 1)

• 132 — A contagem mestre está fora da faixa 1 a (231 a 1)
• 133 — A relação de engrenagem está fora da faixa (262144 a 1)

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

raC_xxx_K5100_MAH(1)

Use a instrução Motion Axis Home (raC_xxx_K5100_MAH) para comandar um 
procedimento de retorno à posição inicial no inversor. O retorno à posição 
inicial é usado para definir uma origem para seu motor e para estabelecer uma 
referência de posicionamento absoluto para o motor. A descrição das 
diferentes configurações de retorno à posição inicial é mostrada na página 301.

Figura 271 - Diagrama de lógica ladder MAH

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).
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Operandos

Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — raC_xxx_K5100_MSF está em execução
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — raC_xxx_K5100_MAS está em execução
• 108 — Outra instrução add-on de movimento está enviando o comando
• 111 — SpeedReference está fora da faixa
• 112 — AccelReference está fora da faixa
• 113 — DecelReference está fora da faixa
• 122 — HomingMethod está fora da faixa
• 127 — Comando anterior não concluído
• 129 — O motor não está conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAH Tag Instância única da Instrução Add-On MAH
Ref_Ctrl_Cfg raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cfg Tag Interface para Ctrl_Cfg do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Set_HomingMethod Número inteiro simples Tag
0 a 38 — Consulte a Tabela 112 na página 305 para ver os métodos de retorno à posição inicial.
DICA: você pode pressionar F1 para ver os Métodos de retorno à posição inicial na ajuda das 
Instruções Add-On.

Set_PositionReference REAL Tag A posição de realimentação quando um procedimento de retorno à posição inicial é concluído. 
Variação: –2.147.483.648 a +2.147.483.647

Set_SpeedReference REAL Tag A primeira referência de velocidade (alta). As unidades são 0,1 rpm para motores rotativos. 
Variação: 1 a 20.000

Set_HomeReturnSpeed REAL Tag A segunda referência de velocidade (baixa). As unidades são 0,1 rpm para motores rotativos. 
Variação: 1 a 5000

Set_AccelReference REAL Tag As unidades são 0,1 rpm/s para motores rotativos. Variação: –458 a 30.000.000
Set_DecelReference REAL Tag As unidades são 0,1 rpm/s para o motor rotativo. Variação: –458 a 30.000.000

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para Home é iniciada e está em processo. Ele permanece alto até que a 
condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN 
(Concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para Home do inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP 
(Em processo)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição falso para verdadeiro, 
a transação de mensagem Home é bem-sucedida e o retorno à posição inicial começa. 
Este bit permanece ativado se o retorno à posição inicial estiver em execução.

Sts_PC 
(Processo 
concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
sequência de retorno à posição inicial é concluída. Uma vez que o retorno à posição inicial for 
concluído com sucesso, o bit CtrlSts.Homed = 1.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.
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raC_xxx_K5100_MAT(1)

A instrução Motion Axis Torque (raC_xxx_K5100_MAT) permite usar a 
limitação de torque enquanto uma velocidade predefinida é usada para mover 
o motor. A primeira vez que o limite de torque predefinido é atingido, o bit 
Sts_TorqueReached é ativado. Enquanto o bit Sts_TorqueReached estiver 
ativado, a operação MAT permanece ativa até ser terminada por um 
raC_xxx_K5100_MAS (parada de eixo de movimento)/MSF (Motion Servo Off) 
ou uma falha do inversor. As entradas de torque e velocidade são bidirecionais.

Figura 272 - Diagrama de lógica ladder MAT

Operandos

(1)  O xxx no nome pode ser Dvc (para aplicações existentes) ou Opr (novas aplicações).

Operando Tipo Formato Descrição
Instância raC_xxx_K5100_MAT Tag Instância única da Instrução Add-On MAT
Ref_Ctrl_Cfg raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cfg Tag Interface para Ctrl_Cfg do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Set raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Set Tag Interface para Ctrl_Set do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Cmd raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Cmd Tag Interface para Ctrl_Cmd do objeto de dispositivo
Ref_Ctrl_Sts raC_UDT_Itf_PowerMotionSA_Sts Tag Interface para Ctrl_Sts do objeto de dispositivo

Set_TorqueReference DINT Imediato ou tag
O valor limitado do torque do motor, na unidade de 0,1% 
do torque nominal do motor.
Variação: –4.000 a +4.000

Set_TorqueRampTime DINT Imediato ou tag Torque Ramp Time, o tempo (ms) que leva para acelerar de 0 até 
TorqueReference. Variação: 1 a 65.500

Set_Speedlimit REAL Imediato ou tag Limite de velocidade que é usado durante a operação de torque constante: 
unidade é 0,1 rpm para motor rotativo. Variação: –80.000 a +80.000

Mnemônica Descrição

Sts_EN 
(Habilitar)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para executar a MAT é iniciada e está em processo. Ele permanece 
alto até que a condição de linha de programa seja falsa e nenhuma falha esteja ativa.

Sts_DN 
(Concluído)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e a 
transação de mensagem para o inversor (Sts_EN) está concluída.

Sts_ER (Erro)
Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro e 
ocorreu um erro com a instrução. (Este erro de instrução pode ser resultado de uma falha no 
próprio inversor). Consulte Sts_ERR para obter detalhes sobre a causa do erro.

Sts_IP 
(Em progresso)

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição falso para verdadeiro, 
a transação de mensagem MAT é bem-sucedida e o motor começa a se mover. Este bit 
permanece ativado enquanto a operação MAT está ativa.

Sts_PC 
(Processo 
concluído)/Sts.T
orqueReached

Este bit é ativado quando a linha de programa faz uma transição de falso para verdadeiro, 
o Sts_IP é definido e o valor de Set_TorqueReference é atingido. Este bit é ativado 
(e permanece ativado) na primeira ocorrência desta condição.
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Códigos de erro
• 100 — O inversor Kinetix 5100 não está pronto
• 101 — O inversor Kinetix 5100 está com falha
• 103 — raC_xxx_K5100_MSF está em execução
• 105 — O inversor está desabilitado
• 107 — raC_xxx_K5100_MAS está em execução
• 108 — Outra instrução add-on de movimento está enviando o comando
• 111 — O limite de velocidade é > 80.000 ou < –80.000
• 116 — TorqueReference está fora da faixa
• 125 — TorqueRampTime está fora da faixa
• 127 — Comando anterior não concluído
• 129 — O motor não está conectado

Consulte os Códigos de erro na página 530 para obter detalhes.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.
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Códigos de erro Motion Error Codes (Sts_ERR) descreve o erro para Logix Designer. Tabela 158 
lista os códigos de erro para as instruções de movimento da aplicação Logix 
Designer para o inversor Kinetix 5100.

Você pode usar a tecla F1 para visualizar os códigos de erro de falha.

Tabela 158 - Códigos de erro de instrução add-on do inversor Kinetix 5100

Código de erro
Descrição Nome da instrução(1)

MSO MSF MAFR MAS MAJ MAT MAI MAM MAH MAG
100 O inversor não está pronto. X X X X X X X X X X
101 O inversor está com falha X X X X X X X X X X
102 raC_xxx_K5100_MSO está em execução X
103 raC_xxx_K5100_MSF está em execução X X X X X X X X
104 Outro raC_xxx_K5100_MSF está em execução X
105 O inversor está desabilitado X X X X X X X
106 Outra mensagem raC_xxx_K5100_MAFR está em execução X
107 raC_xxx_K5100_MAS está em execução X X X X X X X
108 Outra instrução add-on de movimento RA está enviando o comando X X X X X X
111 SpeedReference está fora da faixa X X X
112 AccelReference está fora da faixa X X X X
113 DecelReference está fora da faixa X X X X
115 StartingIndex é maior que 99 X
116 O torque está fora da faixa X
117 NonCyclicMoveType é maior que 3 X
118 CyclicMoveType é maior que 2 X
119 TravelMode não é 2 nem 10 X
122 HomingMethod está fora da faixa X
125 TorqueRampTime está fora da faixa X
126 O retorno à posição inicial não foi concluído X
127 O comando anterior não foi concluído X X X X X X X
129 O motor não está conectado X X X X X X X X X X
131 A contagem do escravo da engrenagem está fora da faixa X
132 A contagem do mestre de engrenagem está fora da faixa X
133 A relação de engrenagem está fora da faixa X
140 A operação não é suportada quando o dispositivo é virtual X X X X X X X
141 Tipo de motor não suportado (linear) X X X X X X X

(1) O xxx no nome pode ser Dvc (aplicações com direito adquirido) ou Opr (novas aplicações).
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Controle de malha totalmente fechada

O controle de malha (dupla) totalmente fechada pode ser útil quando houver 
compatibilidade ou escorregamento entre o motor e a carga. Um segundo 
encoder é usado para fechar a malha de posição. Este encoder está localizado 
no lado da carga onde é necessário um posicionamento preciso.

A função de controle de malha totalmente fechada é usada para reduzir o erro 
de posição/offset e melhorar a precisão de posicionamento na carga, uma vez 
que o dispositivo de realimentação de carga normalmente fica localizado no 
lado da carga do mecanismo.

Figura 273 - Diagrama da fiação

Tópico Página
Controle de malha totalmente fechada 532

IMPORTANTE Essa função aplica-se aos modos de operação PT, PR e E/S.
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Figura 274 - Estrutura de controle

Controle de malha 
totalmente fechada

Para executar o controle de malha totalmente fechada, siga estas etapas.
1. Conecte o encoder auxiliar (OA, OB, OZ) à porta AUX.

2. No software KNX5100C, acesse Function List>Parameter Editor>General 
para habilitar a função de malha totalmente fechada (x=1).

3. Escolha a fonte da saída do encoder.
4. Configure a resolução auxiliar do encoder ID171 (P1.072) 
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532 Publicação da Rockwell Automation 2198-UM004C-PT-P - Agosto 2021



Apêndice D          Controle de malha totalmente fechada
5. Ajuste a relação apropriada da engrenagem ID151 (P1.044), ID152 (P1.045).
6. Configure a faixa de proteção de erro entre o encoder auxiliar e o encoder 

do motor ID172 (P1.073) MotorAndAuxFeedbackErrorLimit.

Durante o comissionamento, ajuste (ID172 [P1.073]) com um valor menor 
para evitar fuga do motor devido à desconexão do encoder auxiliar ou 
problema de configuração de polaridade.

7. Configure a constante de tempo do filtro passa baixa ID174 (P1.075) 
FullHalfClosedLoopLowPassFilterTime.

8. Configure a condição de erro de reset automático ID677 (P1.085) 
FullClosedLoopPositionErrorAutoResetThreshold.

9. Configure os parâmetros de saída do encoder, se necessário ID119 
(P1.003.Y), ID173 (P1.074.Y), ID153 (P1.046), ID175 (P1.076), ID179 (P1.097).

10. Inicie a função de controle de malha totalmente fechada ID173 (P1.074.X) 
FullClosedLoopControlConfiguration.
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Observações:
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Usar a função Scope no software KNX5100C

A opção Scope fornece uma função de osciloscópio digital baseada no 
microcomputador para monitoração de dados do inversor em tempo real. 
Você pode usar dois modos do Scope (8K e 16K) para medir e monitorar vários 
sinais rapidamente sem o equipamento de osciloscópio.

Introdução Para abrir a caixa de diálogo Scope, selecione Scope na Function list.

Tópico Página
Introdução 535
Funções do Scope 536
Ajuste rápido dos canais de comunicação 536
Selecionar canais de comunicação 537
Condição de permissão de parada 540
Tela FFT e apresenta valor RMS 541
Ajuste fino do Scope 542
Redefinir preferências 543
Use o menu popup para opções de salvar 544
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Funções do Scope Para executar as funções do Scope, clique em ícones na barra de ferramentas.

• Salvar arquivo (*.scp): salve as telas de forma de onda como um arquivo 
scope (*.scp) ou outros arquivos em vários formatos.

• Abrir arquivo (*.scp): abra e leia o arquivo scope (*.scp) e mostre as 
exibições em forma de onda na tela.

• Mostre todos os canais com o mesmo fator de escala: exiba os dados do 
canal com o mesmo fator de escala/eixo na tela.

• Mostre todos os canais com fator de escala diferente: exiba os dados do 
canal com fator de escala/eixo diferentes na tela.

• Aumentar zoom (F5). Aumentar o zoom nas exibições em forma de onda 
da tela atual.

• Diminuir zoom (F6). Diminuir o zoom nas exibições em forma de onda 
da tela atual.

• Tela anterior (F7). Exibe a tela anterior.
• Otimizar a visualização atual: otimizar a exibição na tela atual.
• Limpar a tela. Limpar as exibições em forma de onda da tela atual.
• Segunda chave de tela (20 <-> 120). É usada para selecionar o buffer de 

dados (eixo X) que a tela pode exibir de uma vez. Ao selecionar 20, 
indica-se que a tela pode exibir 20 segundos de buffer de dados de 
uma vez.

• Executar: iniciar a execução do registro de dados contra o tempo.
• Ferramenta rápida: selecionar Configuração Rápida no modelo da 

Ferramenta rápida.
• Adicionar: adicionar a configuração atual do canal no modelo de 

Ferramenta rápida.
• Atualizar: atualizar a configuração atual do canal no modelo de 

Ferramenta rápida.
• Remover: remover a Configuração Rápida selecionada no modelo de 

Ferramenta rápida.

Ajuste rápido dos canais 
de comunicação

Use o menu para selecionar a opção monitor a partir do modelo Ferramenta 
rápida e faça a configuração rápida dos Canais de Comunicação.

• Análise de E005 — configuração rápida para análise de E005 (erro de 
regeneração).

• Análise de E009 — configuração rápida para análise de E009 (erro de 
regeneração).

• Análise de E02C — configuração rápida para análise de E02C (sobrecarga 
do inversor).

• Análise de ajuste de ganho — configuração rápida para análise de ganho.
• Análise de ajuste de vibração — configuração rápida para análise 

de vibração.
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• Análise de comando de pulso — configuração rápida para análise de 
comando de pulso.

• Análise de torque de velocidade — configuração rápida para análise de 
torque de velocidade.

Selecionar canais 
de comunicação

A velocidade do scope determina os canais disponíveis. Após escolher a 
velocidade de comunicação, o sistema desabilita os canais indisponíveis 
automaticamente.

• CH (Canal) (1) — Para exibir dados na tela, verifique o canal que você 
quer ver.

• 32 bit (2) — Esta opção é usada para selecionar o comprimento dos dados 
do canal.
- Quando a caixa de seleção está marcada, isso indica que são dados de 

32-bits. Nesse momento, dois dados de 16-bits (os dados de CH1 e CH3) 
são combinados em dados de 32-bits e o CH3 é desabilitado. Pela 
mesma lógica, os dados do CH2 e CH4 são combinados em um canal de 
dados de 32-bits e o CH4 é desabilitado. 

- Quando a caixa de seleção não está marcada, isso indica que são dados 
de 16-bits. Você pode habilitar cada canal.

• Seleção de cor (3) — você pode escolher a cor de tela do canal como 
preferir. Ao clicar, uma caixa de diálogo de seleção de cor aparece e é 
possível escolher sua cor preferida.

• Dados (4) — Quando há dados na tela, ao colocar o mouse em cima deles, 
é mostrado o valor atual do ponto onde a seta está localizada.

• Valor relativo (val. rel.) (5) — Quando há dados na tela, ao colocar o 
mouse em cima deles, é mostrado o valor relativo ao valor do 
ponto inicial.

Clique duas vezes no campo de dados para mostrá-los em formato BIT ou HEX.

1 2

3 4
5
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• General — no menu, escolha General. A configuração Geral deixa você 
escolher o que monitorar.

• Parameters — no menu, escolha Parameters.

• User Array — no menu, escolha User Array. Configure o vetor entre 0 e 
63 para o vetor que você deseja monitorar.
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• CH 5 a 8: esta função está apenas disponível para baud-rate 8k ativado. 
Você pode observar todos os oito canais de dados. Canais de 5 a 
8 funcionam como os canais de 1 a 4.
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Condição de permissão 
de parada

Quando a opção Enable Stop Condition é selecionada, após Run ser 
pressionado, você pode selecionar um canal e interromper sua operação de 
monitoração após um período.

1. Verificar Enable Stop Condition.
2. Selecione o canal.
3. Selecione a condição lógica (>=, =, e <=), adicione um valor que determina 

o limite para quando a operação de monitoração deve ser interrompida e 
clique em Set.

4. Adicione um valor para “Continue after condition satisfied”. 

Essa opção é usada para ajustar o tempo (tempo de duração) que o scope 
digital coleta dados após as condições de interrupção serem alcançadas.

Por exemplo, selecione CH2, selecione “=” e ajuste o valor para 1.000, 
então ajuste o tempo de continuação para 2.000 ms. Assim que o valor 
alcançar 1.000, os dados serão coletados por mais 2.000ms.

4

3

1

2
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Tela FFT e apresenta 
valor RMS

Essa opção é usada para mostrar o espectro da frequência das formas de onda. 
Na aba Condition, você pode selecionar FFT Display e Show RMS Value.

Ao verificar o FFT Display, use as ferramentas de aumentar e diminuir o zoom 
ou use o mouse para arrastar uma área retangular e soltá-la na tela para 
mostrar o espectro de frequência das formas de ondas.

Ao verificar o Show RMS Value, o valor RMS de cada canal também é 
mostrado.
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• O eixo X representa a frequência e a unidade é Hz.
• O eixo Y representa a força do sinal, que não possui unidade absoluta, 

mas é um valor relativo.
• Os ícones na barra de ferramentas do FFT Display funcionam da mesma 

forma que os ícones na barra de ferramentas do Scope.
• Clique duas vezes em todo e qualquer lugar da tela FFT Display. 
• Você pode usar o mouse para arrastar um retângulo e soltá-lo na tela para 

mostrar o espectro de frequência das formas de ondas.
• A barra de títulos da janela FFT Display, como FFT: 32768 Pts, indica o 

número dos dados da área selecionada. Quanto maior o número, melhor a 
resolução (DPI™). Recomendamos um valor de pelo menos 512 ou maior. 

• A imagem da tela FFT Display também pode ser salva como uma imagem 
(arquivo *.bmp). Coloque o cursor na tela FFT Display, clique com o 
botão direito do mouse e selecione “Save as picture (*.bmp)”.

Ajuste fino do Scope Quando as outras funções não possuem os requisitos, você pode ativar a 
função Fine-Tuning.
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• Quando a caixa de seleção Enable Single Channel é selecionada, isso 
indica que a função Fine-Tuning está ativada.

• Quando as caixas de seleção Channel são selecionadas, apenas as 
exibições de forma de onda dos canais selecionados podem ser 
aumentadas ou diminuídas.

• Quando as caixas de seleção Channel são selecionadas, as exibições de 
forma de onda de todos os canais selecionados podem ser ampliadas ou 
diminuídas e movidas.

• Zoom Time-axis only — se esta opção não for selecionada, os valores de 
Time axis não mudam quando você aumenta ou diminui o zoom e move 
as exibições de forma de onda.

• Zoom Value-axis only — se esta opção não for selecionada, os valores de 
Value axis não mudam quando você aumenta ou diminui o zoom e move 
as exibições de forma de onda.

• Align Time axis based on this CH — quando este botão é clicado, o 
sistema muda o tempo dos outros canais, deixando-os iguais ao tempo 
do canal selecionado.

• Specify Display Range — os valores de início e fim são os valores do ponto 
inicial e final dos dados. Para converter esses valores em tempo, 
multiplique pela unidade de tempo. Por exemplo:
- A unidade de tempo é 0,125 ms
- O ponto inicial é 100, portanto, 100 * 0,125 = 12,5 ms
- O ponto final é 2.000, portanto, 2.000 * 0,125 = 250 ms

Redefinir preferências • Keep current Max/Min while running — o scope permanece no valor 
Max/Min atual após o usuário pressionar RUN se esta configuração 
estiver marcada. O sistema usa o valor Max-Min padrão se esta opção 
não estiver marcada.

• Show Grid Line — a tela scope mostra a linha de grade ao selecionar esta 
opção. O botão quadrado na esquerda é para selecionar a cor da linha de 
grade.

• Auto adjust the scope display — o sistema ajusta o tamanho do scope 
automaticamente de acordo com a resolução da tela e a condição 
selecionada.

• Show saving preference options — as opções que aparecem quando você 
clica com o botão direito na tela.
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Use o menu popup para 
opções de salvar

Quando você clica na tela com o botão direito do mouse, o seguinte menu 
popup aparece.

• Save as a picture (*.bmp) Salve os dados do sinal como imagem 
(arquivo *.bmp).

• Save Scope Data as Text File (*.txt) Salve todos os dados do sinal como 
arquivo de texto (arquivo *.txt).

• Save Data of Current Display as Text (*.txt) Salve os dados do sinal na 
exibição atual como arquivo de texto (arquivo *.txt).
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Apêndice F

Histórico de alterações

Este apêndice contém informações novas ou atualizadas para cada revisão 
desta publicação. Estas listas incluem apenas atualizações importantes e não 
possuem a intenção de refletir todas as mudanças. As versões traduzidas nem 
sempre estão disponíveis para cada revisão.

2198-UM004B-EN-P, novembro de 2020

Alteração
Informações adicionadas sobre inversor de frequência classe 400V.
Compatibilidade do inversor de frequência com servo-motores Kinetix TL/TLY (classe 200V) adicionada.
Tabela 96 adicionada, dados de montagem de saída do Kinetix 5100 (instância 106).
Tabela 98 adicionada, parâmetros CAM.
Figura 86 adicionada, execução do CAM.
Modo E/S adicionado — seção CAM.
Serviço de mensagem — acrescentar/ajustar chunk de dados adicionado à coluna vetor de dados.
Exemplos de fiação da alimentação adicionados.
Informações de instrução add-on adicionadas para raC_Dvc_K5100_MAPC.
Apêndice configuração automática de dispositivos adicionado.
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Observações:
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Numerics
1585J-M8CBJM 14
2090-CFBM7DF 14
2090-CPxM7DF 14
2090-CTxx-MxDx 14
2090-CxxM6Dx 14
2090-DANxx 14
2090-XXNFMF 14
2097-Rx 14
2198-AUXKIT 13, 16
2198-DBRxxx-F 14
2198-DBxxx-F 14
2198-K51CK-D15M 13, 16, 69, 106
2198-KTBT 13
2198-Rxxx 14
2198-TBIO 13
2198-USBC 14
2198-USBF 14

A
ACC 199
aceleração do motor 460
Add-on profile

download 192
advertência

eliminar falha 459
ajuste automático 202, 205

parâmetros de supressão de ressonância e 
filtro 205

parâmetros relacionados ao ganho 205
ajuste de ganho 221

KVI 226
malha de posição 223
malha de velocidade 225

ajustes do modo manual
parâmetros 220

Alimentação de entrada monofásica 464
alimentação de entrada trifásica

de 230 V 465, 466
de 480 V 467, 468

alinhamento de comutação
offset do inversor 151

AOI
error codes 530
motion axis fault reset 512
motion axis gear 497, 522
motion axis home 497, 526
motion axis index 497, 521
motion axis jog 497, 515
motion axis move 497, 516
motion axis servo off 497
motion axis servo on 497
motion axis stop 497, 513
motion axis torque 497, 528
motion servo off 511
motion servo on 510

AqB 150
aterramento

diversos subpainéis 85
sistema ao subpainel 84

Atuadores lineares Kinetix LDAT 16
atualização de firmware

inibição do módulo 484
atualização do firmware

ControlFLASH 488
ControlFLASH Plus 485
requisitos do sistema 483

autodetecção 151
autotune

parada de emergência 212
auxiliar de realimentação 71

pinagens 52

B
banda 97, 103
barra de ferramentas das funções 

do scope 536
Boletim

Cilindros elétricos Kinetix MPAI 16
etapas lineares do Kinetix MPAS 16

BOOTP-DHCP 115
borda ascendente de retorno 

à posição inicial 313
borda descendente de retorno à posição 

inicial 320
borne

2198-TBIO 13

C
cabos

alimentação do motor 97
categorias 39
códigos de catálogo 93, 94, 99
comprimento do cabo Ethernet 109
comprimento máximo 94
construa seus próprios cabos 78
grampo de blindagem 97, 103
preparação de alimentação/freio

Kinetix MP 96
Kinetix TLP 95
Kinetix TLP e TLY 97

preparação de realimentação
Kinetix MP 101
Kinetix TL/TLY 101
Kinetix TLP 100

caixa da bateria 16, 429
2198-KTBT 13

caixa da bateria de realimentação 429
caminho de comunicação

configurar 488
casos de uso

shunt passivo 31
catálogo de produtos de segurança 423
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categoria 3
definições da categoria de parada 414
requisitos 414

CE
conformidade 26, 82
conformidade inválida 82

certificação
PL e SIL 415
responsabilidades do usuário 414
site 414
TÜV Rheinland 414

cilindros elétricos Kinetix MPAI 16
CLP com mensagem explícita 22
CLP com PTO, E/S analógica ou digital 24
Codificação eletrônica 198
código de variáveis de sistema 446
códigos de catálogo

acessórios de inversor de frequência 25
cabos do motor 93, 94, 99
de drives Kinetix 5100 25

comando aritmético 375
comando aritmético de interrupção 375
comando de captura de posição de alta 

velocidade 332
comando de posição

absoluta 331
comando de captura de posição de alta 

velocidade 332
incremental 332
relativa 332

comando de posição absoluta 331
comando de posição relativa 332
comando de PR

monitor 300
comando de sequência 364

comando de posição 364
comando de velocidade 365
comando múltiplo 366

comando de velocidade de interrupção 369
comando do motor 460
comando incremental 332
comando jump 333
comando write 335
Comando Write da tela

PR 356
comandos do

modo PR 290
comandos múltiplos

interrupção 370
CompactLogix

conexões Ethernet 109
CompactLogix 5370 192
compatibilidade

motores 100
servo-motores 92

compatibilidade do servo-motor 92
Comprimentos máximos do cabo 94
conector de alimentação de entrada CA

pinagens 49
conector STO 90

conexão
cabos Ethernet 109
CompactLogix 109
ControlLogix 109
grampo da blindagem do kit 

de conectores 103
grampo de blindagem do motor 97

configuração
caminho de comunicação 488

configuração automática de dispositivos 199
configuração da alimentação aterrada 79
Configuração do modo PR do software

KNX5100C 350
Configurações de tempo do software

KNX5100C 347
configurações de velocidade do software

KNX5100C 347
configurar

endereço IP 136
Connected Components Workbench 131
construa seus próprios cabos 78
Controladores Micro800 131
controle

especificações de alimentação 68
pinagens de alimentação 

de entrada 24 Vcc 50
pinagens de alimentação de entrada CA 49

Controle de malha totalmente fechada 531
Controle de posição de índice do software

KNX5100C 341
controle de velocidade 328
ControlFLASH

atualização do firmware 488
ControlFLASH Plus

atualização do firmware 485
ControlLogix

conexões Ethernet 109
ControlLogix 5570 192
correntes do freio 67

D
definição de PFH 419
definir parâmetros 451
desaceleração do motor 460
diagrama

elétrico, safe torque-off 423
diagrama de blocos 481

do sistema 481
diagrama de blocos de alimentação 481
diagramas de integração

2198 inversor com Kinetix MPAR/MPAI 478
fiação da entrada digital 55
fiação de saída digital 58
inversor 2198 com Kinetix LDAT 476
inversor 2198 com Kinetix LDC 479, 480
inversor 2198 com Kinetix MP 473
inversor 2198 com Kinetix TL 475
inversor 2198 com Kinetix TLP 470, 471, 472
inversor 2198 com Kinetix TLY 474
inversor 2198 com MPAS 477
resistor de dissipação 469
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diagramas de interconexão
alimentação de entrada monofásica 464
alimentação de entrada 

trifásica (230 V) 465, 466
alimentação de entrada 

trifásica (480 V) 467, 468
fiação shunt passiva 469
observações 463

dimensionamento
transformador 31

dissipação de energia 33
dissipação passiva

fiação do conector 107

E
eixo instável 460
eliminar falha

advertência 459
falha 459

EMC
terminal de terra do motor 97
terminal de terra do motor no motor 97

EMI (interferência eletromagnética)
ligação 35

enable stop condition 540
Endereço do conversor de protocolos = 

192.168.1.254 111
Endereço IP

192.168.1.1 111
troca 111

endereço IP
BOOTP-DHCP 115

energia de alta frequência 37
Entrada digial

Coordenadas absolutas do sistema 439
Entrada digital

Alinhamento de fase E-CAM 440
Chave de ganho 438
Chave de retorno à posição inicial 440
Chave do modo de posição e velocidade 440
Chave do modo de torque e velocidade 440
Chave fim de curso de avanço 440
Comando 0 de posição do registro 439
Comando 0 de torque do registro 439
Comando 0 de velocidade de registro 439
Comando 1 de acionamento de evento 440
Comando 1 de posição do registro 439
Comando 1 de velocidade de registro 439
Comando 2 de acionamento de evento 441
Comando 2 de posição do registro 439
Comando 3 de acionamento de evento 441
Comando 3 de posição do registro 439
Comando 4 de acionamento de evento 441
Comando 4 de posição do registro 439
Comando 5 de posição do registro 439
Comando 6 de posição do registro 439
Comando acionado 438
Controle de engate E-CAM 440
Direção reversa do comando de entrada 438
Função da trava do comando de posição 

analógica 439
Grampo de velocidade zero 438
Habilitação do limite de velocidade 439
Habilitar retorno à posição inicial 440
Inibição de pulso externo 441

Interromper 441
Jog de avanço do motor 440
Limite de inibição de reversão 440
Limite de torque 438
Modo de torque e posição 440
O motor faz jog na direção reversa 440
Parada de emergência 440
Parada rápida do perfil 441
Pulso limpo 438
Redefinição de falha 438
Relação de engrenagem eletrônica 0 441
Relação de engrenagem eletrônica 1 441
Seleção do modo PT e PR 440
Servo ativado com freio de retenção 441
Servo energizado 438

entradas de pulso 59
entradas digitais 53

fiação 55
erro de posição 299
especificações

alimentação de controle 68
auxiliar

realimentação 71
de drives Kinetix 5100 25
entradas analógicas de referência 59
entradas de pulso 59
entradas digitais 53
Ethernet 63
faseamento do encoder 72
feedback 69
realimentação do motor

seno/cosseno incremental 71
Hiperface 70
Nikon 70
posição absoluta 73
Tamagawa 70
TTL genérico 70

relé do freio 64
safe torque-off 422
saídas analógicas de referência 61
saídas digitais 56
saídas do encoder armazenado em buffer 61

especificações de espaço 34
especificações de TTL genérico do encoder 70
Especificações do encoder Hiperface 70
Especificações do encoder Nikon 70
Especificações do encoder Tamagawa 70
Especificações do relé de freio 64
Especificações E/S

saídas analógicas 61
especificações E/S

entradas de pulso 59
entradas digitais 53
Ethernet 63
pinagens 51
referência analógica 59
saídas digitais 56
saídas do encoder armazenado em buffer 61

Etapas lineares do Kinetix MPAS 16
Ethernet

especificações 63
pinagens 53

EtherNet/IP
cabos de conexão 109
conectores PORTA 1 e PORTA 2 109
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Execução de PR 362
comando de sequência 364
fila de PR 363
mecanismo de disparo 362
sobreposição 373

execução de PR
interrupção 367

Execução de PR de
executor de PR 363

exemplos de
configuração de realimentação 16

F
falha

eliminar falha 459
falhas de ajuste automático 213
faseamento do encoder 72
fault information

KNX5100C software 457
ferramenta rápida 536
fiação

alimentação do motor 97
aterramento do inversor 84
bypass do safe torque-off 421
cabos Ethernet 109
conector E/S 90
conector STO 90, 420
configuração da alimentação aterrada 79
construa seus próprios cabos 78
determinar o tipo de alimentação de 

entrada 78
dissipação passiva 107
grampo de blindagem do cabo do motor 97
grampo de blindagem do kit do conector 103
orientações 87
requisitos 77
resistor de dissipação passivo externo 107
roteamento de fiação de sinal e alimentação 

78
safe torque-off encadeado 422

fiação da alimentação de entrada
configuração da alimentação aterrada 79
determine a alimentação de entrada 78
estrela trifásica 79

fiação de alimentação de entrada
amplificadores monofásicos em 

alimentação trifásica 82
monofásica 80

fiação do conector de E/S 90
fiação shunt

passiva 469
Filtros de linha CA

2198-DBRxxx-F 14
2198-DBxxx-F 14

filtros de linha CA
redução de ruído 39

fine-tuning 542
fonte de dados

código de catálogo 141
fonte dedados

motor NV 138
formas de onda 541

do espectro de frequência 541
função de bypass de pulso 395

função de captura 377
comando PR 388
configurar 378, 384
em execução 379
encoder do motor 386
informações adicionais 380, 385
programação de comando PR 381
quantidade de dados 378
vetor de dados 389

função de comparação 384
vetor de dados 389

Função E-CAM 390
eixo mestre 393

função E-CAM
alinhamento de fase 402
configurações gerais 391
controle 392
curva cúbica 410
curva manual 406
encaixe da velocidade 409
estado da embreagem 397
modo de E/S 390
modo PR 390
tipos de perfil 405

G
gabinete

dimensionamento 32
dissipação de energia 33
requisitos 27
seleção 32

Gerador de comando de controle de 
movimento de execução

PR 363
grampo da blindagem 97, 103

I
IEC 61508 415
IEC 62061 415
indicadores de status

CARGA 454
MOD 454
NET 454

informações sobre falhas
Studio 5000 Logix Designer 458

inibição do módulo 484
instalação da seleção de

fusíveis do inversor 29
instalação de acessórios do inversor de 

frequência
filtros de linha CA 39
resistor de dissipação 

passivo externo 40, 41
shunts passivos 31

instalação do inversor de frequência
categorias de cabo 39
ligação HF 35

instalação dos
disjuntores do inversor 29

instalação dos acessórios do inversor
borne de E/S 90
kit de conectores de realimentação 106
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instalação dos inversores
zonas de ruído 38

instalação inversor de frequência
subpainéis de ligação 37

instalação típica
autônoma 15
EtherNet/IP 17, 18, 19

instale o inversor 42, 43
requisitos de montagem 27
transformador 31

instale seu inversor 27
interrupção 367

comando de posição 367
interrupção externa 372, 375
interrupções internas 367

ISO 13849-1 CAT 3
definições de categoria de parada 414
requisitos 414

K
kit de conector

preparação do cabo de realimentação 102
Kit de conectores

2198-K51CK-D15M 13
kit de conectores

2198-AUXKIT 13
KNX5100C software

fault information 457

L
ligação 36

EMI (interferência eletromagnética) 35
energia de alta frequência 37
subpainéis 37

ligação HF 35
limite negativo de retorno à posição inicial 310
limite positivo de retorno à posição inicial 307
lista de funções

E/S analógica 180
função de jog/E/S digital 186
limite 179
malha de corrente 186
malha de posição 184

lista defunções
malha de velocidade 185

Logix Designer 111

M
método de disparo

entrada digital 358
evento 360

modo de ajuste
manual 220

modo de ajuste 1
parâmetros 215

modo de ajuste 2
ajuste manual 217, 219
parâmetros relacionados 217

Modo PR 289
método de acionamento 358
operações aritméticas 343

modo PR
comando de controle de posição 330
comando write 335

Modos de operação 74
modos de operação 74
modos scope 535
monitoração de parâmetros 449
monitorar comandos de PR 300
monitorar status

Software KNX5100C 455
Studio 5000 Logix Designer 458

motor
códigos de catálogo do cabo 93, 94, 99
correntes de frenagem 67
diagrama de interconexão

Kinetix MP 473
Kinetix TL 475
Kinetix TLP 470, 471, 472
Kinetix TLY 474

fiação de alimentação 97
fiação do grampo de blindagem 97, 103
motores compatíveis 100
pinagens de alimentação 49
pinagens de realimentação 52, 69
terminal de terra 97

motores
Kinetix MLP compatíveis 428
Kinetix MPF compatíveis 429
Kinetix MPM compatíveis 428
Kinetix MPS compatíveis 429
Kinetix TL compatíveis 427
Kinetix TLP compatíveis 428
Kinetix TLY compatíveis 428

Motores de aço inoxidável Kinetix MPS 429
Motores de baixa inércia Kinetix TLP 428
Motores de grau alimentício Kinetix MPF 429
Motores de inércia média Kinetix MPM 428

N
Número PUU 433

O
offset do inversor 151
Offsets do Motor 151
operação errada 461
operações aritméticas 343
Operações aritméticas do software

KNX5100C 344
origem de dados 137

P
PAC com EtherNet/IP 21
padrões de furos de perfuração 42
parâmetros

da função de captura 377, 384
parâmetros de supressão de ressonância e 

filtro 205
Parâmetros gerais do software

KNX5100C 348
parâmetros relacionados ao ganho 205
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PCDC 132
pinagens

alimentação de controle 
de entrada CA 49, 50

alimentação do motor 49
auxiliar de realimentação 52
conector de alimentação de entrada CA 49
E/S 51
Ethernet (Porta 1) 53
realimentação do motor 52, 69
resistor de dissipação 49, 50
safe torque-off (STO) 48

planeje sua instalação 27
posição de comando 298
posição de controle

modo 2 330
modo 3 330

posição de realimentação 299
posição do índice 337
Posição do índice no

modo PR 337
procedimento de ajuste 205
Product Compatibility Download Center 132
product compatibility 

download center 496, 498
pulso Z de retorno à posição inicial 319

Q
quem deve usar este manual 9

R
realimentação

configurações 16
especificações 69
kit de conector 106

recurso de posição absoluta 73
recursos e indicadores 46, 47, 48
referência analógica 59
Registro de extremidade do comando de

PR 298
relação de inércia fixa 218
requisitos

espaço 34
Requisitos de UL 27
requisitos do painel 27
resistor de dissipação 40, 41

diagramas de integração 469
pinagens 49, 50

resistor de dissipação passiva externa 40, 41
resistor de dissipação passiva externo

fiação 107
resistor de shunt

2097-Rx 14
2198-Rxxx 14

retorno à posição inicial
posição da corrente 326
posição de parada 326

retorno à posição inicial do software
KNX5100C 349

retorno à posição inicial no
modo PR 301

roteamento da fiação 
de alimentação e de sinal 78

RSLinx
caminho de comunicação 488

ruído do motor 461
ruído na fiação 460

S
safe torque off 413
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