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Recursos adicionais
Estes documentos contêm informações adicionais sobre os produtos relacionados da Rockwell Automation.
Recurso
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publicação 1770-4.1
Site de certificação de produto, http://www.ab.com

Descrição
Fornece orientações gerais para instalar um sistema industrial Rockwell Automation.
Fornece declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

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

Quando usar uma partida suave ou um inversor de frequência

Introdução
Uma dúvida comum ao decidir entre uma partida suave ou um inversor é: qual escolher?
O objetivo desta publicação é mostrar semelhanças e diferenças entre a partida suave e o inversor. Ao comparar os dois
dispositivos, você deve ser capaz de escolher o melhor para a aplicação. Muitas comparações são feitas usando
controladores inteligentes de motores (SMCs) e inversores de frequência (VFDs) da Allen-Bradley.
A questão é simples, mas a resposta não é. Se você examinar a função e a finalidade da partida suave e do inversor, a
resposta se tornará mais clara. Geralmente, a aplicação determina o mais adequado. Perguntas frequentes:
• A aplicação necessita de torque máximo em velocidade zero?
• A aplicação necessita de controle de velocidade quando o motor está em velocidade?
• A aplicação necessita de torque constante?
• A aplicação necessita de tempos precisos de partida e parada?
• O espaço é um fator importante?
Esta publicação ajuda a explicar algumas das diferenças, e quando escolher um tipo de controlador em vez de outro.

Terminologia
Neste relatório, os termos “Inversores” e “VFD” são usados . Estrela-delta e estrela-triângulo são usados . Retificador
controlado de silício (“SCR”) e “tiristor” são usados .

Então, quando utilizar uma partida suave em vez de um inversor?
Aqui estão algumas aplicações comuns de cada um:

Partidas suaves
•
•
•
•
•
•

Aplicações com torque de partida baixo ou médio
Aplicações de carga leve
Controle de baixa ou nenhuma velocidade durante o modo de operação
Desgaste mecânico e danos ao sistema reduzidos
Controle de energização
Monitoração de energia

Inversor
• Aplicações monofásicas em alguns inversores
• Eficiências de controle de velocidade e sistema operacionais em velocidades reduzidas durante o modo de
operação
• Aplicações com alto torque de partida
• Realimentação contínua para controle de posição crítica
• Mantém o rotor em velocidade zero
• Desgaste mecânico e danos ao sistema reduzidos
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Métodos de partida
Figure 1 - Comparação do método de partida
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Como uma partida direta na linha (DOL) funciona?
Como um método básico de partida, uma partida (ou 'Across-The-Line') aplica imediatamente tensão, corrente e
torque máximos ao motor assim que um comando de partida é fornecido. Normalmente, a energia é imediatamente
desligada quando o sinal de parada é dado. Ligado e desligado são os dois únicos estados deste método. Sobrecargas
inteligentes opcionais podem aumentar a complexidade da partida e da realimentação da partida. A Figura 2 mostra as
características típicas de torque e velocidade do motor do Projeto B da NEMA ou da Classe N da IEC.
Figure 2 - Curva de torque/velocidade de partida em tensão máxima
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Como a partida suave funciona?
Um algoritmo que controla três pares de SCRs consecutivos usados para iniciar e parar o motor. A orientação
consecutiva dos SCRs permite controlar a tensão CA alterando o ângulo de disparo a cada meio ciclo (Figura 4). A
tensão é aumentada para tensão máxima ou é limitada a fornecer partidas com limite de corrente.
Figure 3 - Motor básico com SCR
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Figure 4 - Diferentes ângulos de disparo (Simplificação monofásica)
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Uma partida suave utiliza a tensão para controlar a corrente e o torque. O torque do motor é aproximadamente
proporcional ao quadrado da tensão aplicada.
%Torque  %Tensão2
Considerando essa relação, uma redução de 60% nos resultados da tensão aplicada em aproximadamente uma redução
de 84% no torque gerado. Nesse exemplo, utiliza-se 40% de tensão.
(0,4) 2 = 0,16 ou 16% de torque do rotor travado está presente.
A corrente durante a partida está diretamente relacionada com a tensão aplicada ao motor.
Tensão (Aplicada)
Tensão (Máxima)

=

Corrente (Absorvida)
Corrente (Máxima)

A Tabela 1 mostra os métodos de partida de uma tensão máxima, estrela-triângulo (ou estrela-delta) e uma partida
suave. Observe a redução no torque de partida, em comparação com a tensão de partida. Uma partida estrela-triângulo
padrão com contatores é obtida com limite de corrente definido em 350%, ou torque de partida definido em 34% sobre
a partida suave.
Table 1 - Tipo de partida, tensão, torque e corrente
Tipo de partida

% Tensão aplicada durante a partida % Torque de partida em carga
máxima
Tensão máxima
100
100
Partida estrela-triângulo
58
33
Partida suave com diversas configurações de limite de corrente
150%
25
6
200%
33
11
250%
42
18
300%
50
25
350%
58
34
400%
67
49
450%
75
56
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% Corrente nominal em carga
máxima
600
200
150
200
250
300
350
400
450

5

Quando usar uma partida suave ou um inversor de frequência

Figure 5 - Configuração de SCR consecutivo
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A Figura 5 mostra a configuração de SCR consecutivo da partida suave em modo de linha conectado. As partidas suaves
SMC™-3 e SMC™ Flex da Allen-Bradley possuem um contator bypass integrado, que economiza espaço e reduz a
necessidade de sobredimensionar o controlador para a aplicação. O SMC™-50 da Allen-Bradley é totalmente de estado
sólido para ambientes empoeirados e irregulares e aplicações com vibração.
Para a configuração de bypass, assim que o motor atinge a velocidade, o contator bypass é puxado. Seja o bypass interno
do SMC-3 e SMC Flex, ou um bypass externo usado com o SMC Flex ou SMC-50, os SCRs param o disparo, o que
torna a partida suave mais eficiente. Assim que um comando de parada é dado, os SCRs assumem novamente o controle
para a parada. O contator nunca ou uma carga, isso permite a utilização de contatores e SCRs menores, resultando em
menos espaço total. A Figura 6 mostra uma partida suave com contator bypass externo fornecido pelo cliente e
sobrecargas. O bypass interno usa a proteção contra sobrecarga da partida suave.
Figure 6 - Partida suave com contator bypass externo

Potência de
entrada trifásica

U
V
W

Proteção de ramo

Contator bypass externo

6

Publicação Rockwell Automation 150-WP007A-PT-P – Outubro 2014

M

Quando usar uma partida suave ou um inversor de frequência

Observação: O bypass interno é normalmente classificado como AC-1, não AC-3, porque o contator bypass nunca ou a
corrente. Se um bypass externo é utilizado para operação de emergência (não utilizando a partida suave para o controle),
é um de uso AC-3.

Como funciona um VFD?
Essencialmente, um VFD obtém tensão de linha CA, converte-a em tensão CC, filtra a tensão CC e, em seguida,
inverte o sinal de volta. O valor RMS dessa inversão simula uma tensão CA. A frequência de saída do inversor
geralmente varia de 0 até a frequência da linha de entrada CA. Em algumas aplicações, frequências maiores que a CA
nominal também são possíveis quando necessário. Rockwell Automation oferece muitas variações de inversores de por
Hertz, o mais comum, ao complexo controle vetorial, o que proporciona excelente desempenho em baixa velocidade/
velocidade zero e concede torque preciso e regulação de velocidade.
Figure 7 - Função básica VFD
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A maioria dos inversores utilizam uma ponte de diodos ou ponte retificadora SCR de onda completa na seção do
conversor para converter a fonte CA em tensão CC. Componentes ativos, tal como IGBT (), também podem ser
utilizados nessa seção. A seção do filtro, principalmente um banco de capacitores, é usada para suavizar a tensão CC
produzida a partir da seção do conversor. Uma bobina ou indutor pode ser adicionado para melhorar o fator de
potência e reduzir o conteúdo harmônico. A tensão CC suavizada é então usada pelo inversor IGBT. A comutação
rápida da seção do inversor gera os níveis adequados de tensão CA simulados por RMS.
A Figura 8 ilustra a tecnologia PWM (Modulação por largura de pulso), utilizada pela maioria dos inversores. A
proporção de por Hertz varia proporcionalmente com a largura dos pulsos.
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Figure 8 - Tecnologia de modulação por largura de pulso

Os inversores podem permitir que o torque nominal do motor seja obtido de velocidade 0 até a velocidade de base sem
usar corrente ou excessiva.

Comparações
Eficiência
Partida suave
As partidas suaves podem alcançar uma eficiência de até 99,5 a 99,9%. Normalmente, menos de 1 V é descartado através
de um SCR. A eficiência depende do tamanho da partida suave e da tensão trifásica aplicada. Após concluir o processo
de partida, uma partida suave com bypass integrado, como SMC-3 e SMC Flex, puxa um contator bypass interno. Os
SCRs não estão disparando mais e toda a corrente em operação está do outro lado dos contatos mantendo ou
melhorando a eficiência. Ao operar em velocidade máxima e carregado corretamente, as partidas suaves são mais
eficientes que os VFDs.
O SMC-50 possui um ajuste de parâmetro que permite a eficiência do consumo de energia quando o motor está em
uma condição sem carga; esse ajuste pode poupar potencialmente os custos de energia. A partida suave tem a
identificação CE e não deve precisar de filtragem extra do conteúdo harmônico. Outras partidas suaves podem não ter
a identificação CE e necessitar de filtragem.
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Inversor
Os inversores são tipicamente 95 a 98% eficientes. Durante a partida, operação e parada (a menos que definido como
parada por inércia), os componentes ativos, tais como IGBTs, estão ligados. No entanto, alguns inversores têm mais
capacidade para ajustar o consumo de energia durante o modo de operação. Selecione o inversor com base em diferentes
características de carga e poupe potencialmente custos de energia. Quanto mais altos os pulsos do inversor, maior a
eficiência. Por exemplo, um inversor de seis pulsos é 96,5 a 97,5% eficiente. Um inversor de 18 pulsos é 97,5 a 98%
eficiente.

Calor da partida suave ou do inversor
Partida suave
Em uma partida suave com bypass integrado, a corrente é carregada através do contator, portanto, não há componentes
de estado sólido ativos para gerar mais calor.
Figure 9 - Partida suave com bypass integrado
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Inversor
Durante a operação, um VFD é inerentemente mais quente que a partida suave devido ao controle constante de
frequência e tensão pelos componentes ativos.
Observação: Um motor é mais eficiente quando carregado entre 50% e 100%. Abaixo desse nível de carga, a eficiência
diminui significativamente. A Figura 10 mostra as eficiências típicas do motor NEMA com base na carga do motor.
Figure 10 - Eficiência típica versus curvas de carga para motores de indução tipo gaiola trifásicos do B de 60 Hertz e 1800 rpm
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Motores com conexão estrela-triângulo (partida no triângulo)
Figure 11 - Fiação da partida suave com estrela-triângulo
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Essa configuração de fiação permite selecionar uma partida suave menor para iniciar os motores de seis condutores no
triângulo. Por exemplo, um motor conectado em linha de 200 (140 kW) usa, no mínimo, uma unidade de 251 A. Um
motor com conexão estrela-triângulo de 200 (140 kW) usa, no mínimo, uma unidade de 201 A, que poupa custos e,
possivelmente, reduz o espaço. Obtenha mais informações sobre a partida estrela-triângulo no relatório técnico SMC
Wye-Delta, publicação 150-WP004 da Rockwell Automation.

Inversor
Os inversores são dimensionados para conexão em linha (três do motor), com base na corrente de carga máxima do
motor.

Recursos de comunicação para monitoração e controle
Tanto a partida suave como o VFD da Allen-Bradley oferecem uma variedade de opções de controle, incluindo
Modbus, Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™ e PROFIBUS™.
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Considerações sobre conteúdo harmônico, métodos de fiação e instalação
Partida suave
O conteúdo harmônico da partida suave é tipicamente 10% menor nos modos de partida e parada quando os SCRs
estão ligados e proporciona amplitudes parciais de tensão, produzindo ondas senoidais parciais. Com o motor em
velocidade máxima, os SCRs são totalmente, praticamente não há conteúdo harmônico. Na condição bypass, quase não
há conteúdo harmônico gerado.
Cabo/fio longo funciona com partida suave. Em geral, o produto não precisa de nenhum tratamento especial além de
ter tamanho adequado de cabo/fio para compensar a queda de tensão. As partidas suaves da Allen-Bradley
normalmente têm trajeto de até 762 metros (2500 pés) com base na capacitância do cabo, considerado no projeto.
Nenhum fio especial ou tipo de fio é necessário. As partidas suaves normalmente não requerem redução de EMC para
atender aos requisitos de conteúdo harmônico da IEC. Os requisitos da IEC referem-se ao estado de operação máxima
da partida suave.

Inversor
Um cabo/fio longo que opera desde um inversor até um motor pode criar problemas de onda refletida. Recomenda-se o
uso de reatores de linha para evitar que o conteúdo harmônico realimente a fonte de energia e cause distorções na tensão
prejudiciais a outros equipamentos. Outros dispositivos usados para ajudar a reduzir o conteúdo harmônico em
inversores são bobinas CC, filtros passivos, conversor de 12 pulsos com transformador defasador, filtro ativo, conversor
ativo (regenerativo) e conversor de 18 pulsos. Deve-se considerar também o tipo de fio ao instalar inversores.

Precisão do tempo de partida e parada
Partida suave
As partidas suaves dependem da carga e baseiam-se nas configurações programadas de partida e parada. Um algoritmo
ajusta a tensão para aumentar a corrente e o torque para iniciar o motor. Com base na força contraeletromotriz (EMF)
do motor, a partida suave determina se o motor acelera. Caso a partida suave detecte que o motor acelera antes do início
programado, a partida suave aplica tensão máxima e indica o status de operação. Se o motor não atingir a velocidade em
um período de tempo definido, a partida suave aplica tensão máxima (SMC Flex, SMC-50) ou uma porcentagem da
tensão máxima (SMC-3), dependendo da carga. A exceção é o SMC-50 em controle de partida e parada lineares, em
que um algoritmo especial, sem o uso de um tacômetro externo, permite o tempo preciso de partida e parada com
algumas seleções de parâmetro, independentemente da carga.
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Inversores
O controle de velocidade é precisamente fornecido por inversores, incluindo tempo de partida e parada, dependendo
do inversor selecionado e de sua capacidade de carga e sobrecarga.
Figure 12 - Baixa velocidade predefinida
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Controle de velocidade
Partida suave
Algumas partidas suaves têm controle de baixa velocidade limitado entre a partida e a parada, conforme mostrado na
Figura 12. O SMC Flex oferece duas velocidades baixas fixas para avanço, 7% e 15%, e duas velocidades baixas fixas para
reversão, 10% e 20%. O SMC-50 oferece velocidades ajustáveis de 1% a 15% da velocidade máxima tanto para avanço
como reversão, sem usar um contator de reversão. Por exemplo, um motor de 1800 rpm dispõe de velocidades de 18 a
270 rpm para avanço e reversão. O controle de baixa velocidade é funcional na duração de minutos, devido ao aumento
da temperatura no SCR e no motor. Atingir a velocidade baixa é semelhante à criação de ondas PWM, conforme
mostrado na Figura 13.
Figure 13 - Onda de baixa velocidade do SMC-50

Inversor
Os inversores oferecem velocidade contínua e totalmente ajustável a qualquer momento da partida ou parada por
algumas horas, devido à capacidade de ajustar a frequência.
Embora tanto o inversor como a partida suave possam operar em baixas velocidades, a duração de cada um depende do
motor e da carga. O calor da operação de um motor em baixas velocidades depende do tempo. A fim de proteger os
SCRs e o motor, a partida suave atingirá a capacidade térmica se for mantida em baixa velocidade por muito tempo. A
operação contínua de um inversor abaixo de 5 Hz exige .-

Torque máximo em velocidade 0
Partida suave
As partidas suaves operam em uma frequência fixa, e o torque máximo está disponível somente em tensão máxima. O
torque inicial está programado na partida suave. A tensão associada para o ajuste de torque é o ponto de partida da
rampa. O torque máximo não está disponível em velocidade zero.
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Inversor
Em aplicações do inversor, 100% de torque está disponível até a frequência de linha a uma velocidade de base. Acima da
velocidade de base do motor, a potência é de 100% e o torque diminui. A manutenção do torque é uma vantagem
oferecida por um inversor em aplicações como um transportador de rampa que detém o movimento para trás da correia
com a carga quando parado. A aplicação determinará se outros recursos de segurança são necessários, além do torque
máximo em velocidade zero com um inversor. Em uma partida suave, é necessário usar um freio mecânico para obter a
mesma função.

Custo inicial
Em menor amperagem, o inversor e a partida suave têm custos semelhantes, porém, conforme a amperagem e a potência
aumentam, o custo de um inversor também aumenta. A Figura 14 e a Figura 15 mostram as comparações de custo
inicial de uma partida suave IEC e NEMA para uma partida suave e inversor.
Figure 14 - Comparação de custo de partida suave, partida IEC e VFD
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Figure 15 - Comparação de custo de partida suave, partida NEMA e VFD
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Tamanho físico
A Figura 16 e a Figura 17 mostram a diferença de tamanho relativo entre um inversor e uma partida suave, em que esta é
menor que o inversor. Inversores maiores devem ser montados em um gabinete com controle central do motor, porque
outros dispositivos (por exemplo, isolamento, inversores e limitadores EMC) também estão sendo montados
juntamente com o inversor.
Figure 16 - Comparação de tamanho físico da partida suave, partida IEC e inversor trifásicos a 400 V CA
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Figure 17 - Comparação de tamanho físico da partida suave, partida NEMA e inversor trifásicos a 480V CA

Comparação de volume com a parda direta NEMA
1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
0,5 Hp

30 Hp
SMC

100 Hp

250 Hp

Acionamento

500 Hp

800 Hp

1000 Hp

Parda direta NEMA

Manutenção
Partida suave
A partida suave necessita de pouca manutenção, além de manter as pás do ventilador desobstruídas e limpas.
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Inversor
Dependendo do inversor, na manutenção anual ou menos frequente, as peças devem ser inspecionadas, limpas ou
substituídas. Por exemplo, um inversor operando 24 horas por dia, no terceiro ano, é necessária a substituição (se
aplicável) de:
• motor do ventilador
• pequenos ventiladores
• cartucho do filtro deionizador
• líquido de resfriamento
• capacitores eletrolíticos de barramento
• capacitores de barramento do retificador
• capacitores amortecedores do inversor
• fonte de alimentação integrada
• fontes de alimentação CA/CC e CC/CC
• baterias UPS

Opções de partida e parada
Vários perfis de partida
Partida suave
Duas partidas programadas diferentes podem ser usadas. Por exemplo, podem ser necessárias opções diferentes de
partida para dias quentes e frios. Com o SMC-50 e a aceleração linear, não há necessidade de duas partidas programadas
diferentes. A aceleração linear ajusta-se à carga, eliminando a necessidade de duas partidas programadas.

Inversor
Os VFDs são muito versáteis e têm múltiplos pontos de frenagem, vários ajustes de velocidade e controle desde a partida
até a parada.

Operação monofásica ou trifásica
Partida suave
• Protegida co sobrecargas embutidas
• Os SCRs controlam todas as três fases
• Normalmente disponível apenas na configuração trifásica

Inversor
• Configurações monofásica e trifásica disponíveis
• A entrada monofásica requer redução substancial
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Partidas programadas
Partida suave
Tempos de partida de até 30 segundos são típicos, porém a maioria das partidas suaves apresentam algumas capacidades
acima de 30 segundos, até 999 segundos. Tempos de partida longos não são normais, e as capacidades térmicas do
sistema, incluindo o motor, devem ser consideradas.

Inversor
Os tempos de aceleração podem ser configurados em 3600 segundos. Tempos longos são normalmente associados com
cargas de alta inércia, reduzindo o tamanho do inversor requerido.

Opções de parada
Partida suave
• Por inércia (sem controle de parada)
• Frenagem inteligente de motor (capacidade de parar um motor mais rápido do que a inércia sem o uso de
frenagem externa)
• Parada da bomba (controle da parada da bomba, evitando "golpe de aríete")
• Desaceleração linear (precisa, parada controlada um tempo programado)
• Accu-stop (permite usar a opção de baixa velocidade antes de atingir uma parada completa para a colocação
precisa do produto)
• Parada suave (parada programada para permitir maior tempo de frenagem do que a parada por inércia).

Inversor
•
•
•
•

Parada por inércia
Rampa
Rampa a retenção
Freio CC

• Frenagem dinâmica(1)
• Parada por limite de corrente
• Frenagem rápida

(1) O uso de resistores de frenagem dinâmica minimiza uma falha de sobretensão. É possível usar uma entrada digital para selecionar entre dois modos de parada diferentes.
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Aplicações e motores
Enquanto a maioria dos motores pode ser usado com um VFD ou uma partida suave, Tabela 2 lista algumas exceções.
Table 2 - Exceções de aplicações de partida suave e VFD
Aplicação
Bombas de deslocamento positivo
Reversão
Motores lineares de indução
Transformadores
Cargas resistivas
Enrolamento
Rotor bobinado
Motores de ímã permanente
Motores de relutância
Alto torque, baixa corrente

Partida suave
Possível ➊
Sim ➋
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não

VFD
Sim
Sim
Sim
Sim ➌
Sim ➌
Sim ➌
Sim ➌
Sim
Sim
Sim

➊ Use o assistente de estimativa da e-tool SMC para determinar se uma partida suave funcionará.
➋ Usa contatores de reversão para velocidade máxima. A baixa velocidade é feita sem contatores.
➌ Em modo de tensão ajustável.

Exemplos de aplicação
Restrições de baixa corrente

As restrições de baixa corrente, tal como final da alimentação de energia da rede elétrica para um sistema de irrigação
remoto, são comuns. Por exemplo, a pode ser limitada a menos de 200% da placa de identificação do motor, sem colocar
pressão sobre a fonte de alimentação. Os motores necessitam de torque suficiente para superar a demanda de torque de
carga, por isso lembre-se de considerar fatores como dimensionamento do motor para a carga e o tipo de motor.
Uma partida suave pode limitar a corrente em 200%, isso também limita a quantidade de torque aplicado. Uma
investigação mais profunda, usando assistentes, é usada para ajudar a determinar se o limite de corrente é suficiente para
iniciar o motor.
Um inversor pode fornecer níveis de torque mais elevados, enquanto permanece abaixo da exigência atual do sistema de
distribuição de energia.
Ventiladores

Quase todas as aplicações que utilizam velocidade de operação constante são apropriadas para a partida suave. Um
grande ventilador de secagem em uma fábrica, operando durante todo o dia a uma velocidade constante quando ligado,
é um bom exemplo. A partida suave pode controlar o torque de partida para o ventilador a fim de proporcionar um
início suave. Uma vez em velocidade, nenhum controle é necessário até que um comando de parada seja fornecido.
Um grande ventilador que varia a velocidade ao longo do processo, por exemplo alteração da velocidade com base na
temperatura, é melhor controlado pelo inversor. Um inversor pode controlar a velocidade a qualquer momento durante
o processo.
Transportadores

É melhor usar uma partida suave quando substituir as partidas para evitar o derramamento de material ou danos ao
transportador durante a partida e parada. A partida suave inicia e para suavemente o transportador sem estresse
mecânico.
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Bombas

As aplicações de bomba podem usar um inversor ou uma partida suave. A partida suave pode reduzir o "golpe de aríete"
tanto na partida como na parada, e é geralmente mais barata. Um inversor pode executar a mesma tarefa, além de ser
capaz de controlar a velocidade da bomba durante o modo de operação.

Resumo
O conhecimento de sua aplicação determina qual método de partida você deve usar. Tanto a partida suave o inversor
podem iniciar um motor com tensão e corrente reduzidas. Os resultados produzem menos desgaste mecânico e
manutenção a partir de qualquer dispositivo. Enquanto a partida suave apresenta algumas capacidades de baixa
velocidade (até ±15% de baixa velocidade), o amplo controle de velocidade e as longas durações são mais adequados
para o inversor. A partida suave oferece um bypass para operação do resfriador se forem necessárias somente a partida e
parada do motor. Outras marcas de partidas suaves podem oferecer ou não os recursos descritos nesta publicação. Os
inversores podem controlar a velocidade em qualquer lugar durante todo o processo e ajustar facilmente o torque
quando necessário, quando devidamente configurado.
Concluindo, conhecer sua aplicação, restrições de tamanho e orçamento o tornará mais capaz de selecionar o
dispositivo correto.
Table 3 - Resumo de aplicações de partida suave e VFD
Recurso
Tensão, corrente e torque reduzidos durante a partida
Recursos de baixa velocidade
Conexão estrela-triângulo
A aplicação necessita de tempos precisos de partida e parada?
Tamanho do controlador
Custo inicial
Torque máximo em velocidade 0
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Partida suave
Sim
Limitado
Sim
Limitado
Menor
Inferior
Não

Inversor
Sim
Sim
Não
Sim
Maior
Superior
Sim
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Notes:
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Informações importantes para o usuário
Leia este documento e os documentos listados na seção de recursos adicionais a respeito da instalação, configuração e
operação do equipamento antes de instalar, configurar, operar ou realizar manutenção no produto. Os usuários são
obrigados a se familiarizar com instruções de instalação e de fiação, além de requisitos de todas as leis, normas e códigos
aplicáveis.
Atividades incluindo a instalação, os ajustes, colocação em serviço, uso, montagem, desmontagem e manutenção devem
ser realizadas por pessoal adequadamente treinado em conformidade com o código aplicável de práticas.
Se este produto for utilizado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento
poderá ser prejudicada.
Em nenhum caso, a Rockwell Automation, Inc. será responsável por danos indiretos ou resultantes do uso ou da
aplicação deste equipamento.
Os exemplos e os diagramas presentes neste manual se destinam unicamente a fins ilustrativos. A Rockwell Automation,
Inc. não se responsabiliza pelo uso real com base nos exemplos e nos diagramas, devido a variações e especificações
diversas associadas a qualquer instalação específica.
Nenhuma responsabilidade de patente será assumida pela Rockwell Automation, Inc. no que diz respeito ao uso de
informação, circuitos, equipamentos ou software descritos neste manual.
É proibida a reprodução parcial ou integral do conteúdo deste manual sem a permissão por escrito da Rockwell
Automation, Inc.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a adaptar melhor a documentação às suas necessidades. Se tiver alguma sugestão sobre
como aprimorar este documento, preencha este formulário, publicação RA-DU002, disponível em 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation, SMC e LISTEN. THINK. SOLVE são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
Marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Publicação 150-WP007A-PT-P – Outubro 2014
© 2014 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos E.U.A.

