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10x	265	reais	con	80	centavos	R$265,80sem	juros10x	219	reais	con	50	centavos	R$219,50sem	juros12x	12x	416	reais	con	66	centavos	R$416,6612x	242	reais	con	38	centavos	R$242,3812x	339	reais	con	33	centavos	R$339,3310x	sem	juros12x	339	reais	con	33	centavos	R$339,3312x	523	reais	con	53	centavos	R$523,5312x	465	reais	con	36	centavos
R$465,3612x	49	reais	con	43	centavos	R$49,4310x	108	reais	con	30	centavos	R$108,30sem	juros10x	sem	juros10x	476	reais	con	90	centavos	R$476,90sem	juros10x	103	reais	con	30	centavos	R$103,30sem	juros10x	sem	juros10x	sem	juros10x	sem	juros12x	90	reais	con	65	centavos	R$90,6512x	276	reais	con	31	centavos	R$276,3112x	484	reais	con	75
centavos	R$484,7512x	12x	281	reais	con	16	centavos	R$281,1610x	sem	juros10x	sem	juros10x	sem	juros12x	106	reais	con	65	centavos	R$106,6512x	275	reais	con	82	centavos	R$275,8212x	281	reais	con	16	centavos	R$281,1612x	116	reais	con	34	centavos	R$116,3412x	257	reais	con	03	centavos	R$257,0310x	189	reais	con	60	centavos	R$189,60sem
juros10x	94	reais	con	80	centavos	R$94,80sem	juros12x	24	reais	con	23	centavos	R$24,2312x	65	reais	con	93	centavos	R$65,9312x	109	reais	con	94	centavos	R$109,9412x	193	reais	con	90	centavos	R$193,9012x	90	reais	con	70	centavos	R$90,7012x	116	reais	con	53	centavos	R$116,5312x	75	reais	con	52	centavos	R$75,5210x	315	reais	con	70
centavos	R$315,70sem	juros12x	793	reais	con	91	centavos	R$793,9110x	173	reais	con	11	centavos	R$173,11sem	juros12x	88	reais	con	46	centavos	R$88,4610x	sem	juros10x	sem	juros12x	84	reais	con	83	centavos	R$84,8310x	sem	juros10x	sem	jurosO	frete	grátis	está	sujeito	ao	peso,	preço	e	distância	do	envio.	10x	265	reais	con	80	centavos
R$265,80sem	juros10x	219	reais	con	50	centavos	R$219,50sem	juros12x	12x	416	reais	con	66	centavos	R$416,6612x	242	reais	con	38	centavos	R$242,3812x	339	reais	con	33	centavos	R$339,3310x	sem	juros12x	339	reais	con	33	centavos	R$339,3312x	523	reais	con	53	centavos	R$523,5312x	465	reais	con	36	centavos	R$465,3612x	49	reais	con	43
centavos	R$49,4310x	108	reais	con	30	centavos	R$108,30sem	juros10x	sem	juros10x	476	reais	con	90	centavos	R$476,90sem	juros10x	103	reais	con	30	centavos	R$103,30sem	juros10x	sem	juros10x	sem	juros10x	sem	juros12x	90	reais	con	65	centavos	R$90,6512x	276	reais	con	31	centavos	R$276,3112x	484	reais	con	75	centavos	R$484,7512x	12x
281	reais	con	16	centavos	R$281,1610x	sem	juros10x	sem	juros10x	sem	juros12x	106	reais	con	65	centavos	R$106,6512x	275	reais	con	82	centavos	R$275,8212x	281	reais	con	16	centavos	R$281,1612x	116	reais	con	34	centavos	R$116,3412x	257	reais	con	03	centavos	R$257,0310x	189	reais	con	60	centavos	R$189,60sem	juros10x	94	reais	con	80
centavos	R$94,80sem	juros12x	24	reais	con	23	centavos	R$24,2312x	101	reais	con	89	centavos	R$101,8912x	65	reais	con	93	centavos	R$65,9312x	109	reais	con	94	centavos	R$109,9412x	193	reais	con	90	centavos	R$193,9012x	116	reais	con	53	centavos	R$116,5310x	125	reais	con	90	centavos	R$125,90sem	juros10x	315	reais	con	70	centavos
R$315,70sem	juros12x	793	reais	con	91	centavos	R$793,9110x	173	reais	con	11	centavos	R$173,11sem	juros12x	88	reais	con	46	centavos	R$88,4610x	sem	juros10x	sem	juros12x	75	reais	con	52	centavos	R$75,5212x	84	reais	con	83	centavos	R$84,8310x	sem	jurosO	frete	grátis	está	sujeito	ao	peso,	preço	e	distância	do	envio.	Baixe	Manual	Portugues
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Prefácio	e	Segurança	Geral	Esta	seção	fornece	as	mensagens	de	segurança	pertinentes	a	este	produto	que,	caso	não	sejam	atendidas,	podem	resultar	em	fatalidade,	acidentes	pessoais	ou	danos	ao	equipamento.	A	Yaskawa	não	é	responsável	pelas	consequências	caso	essas	instruções	sejam	ignoradas.	i.1
PREFÁCIO........................................................................................................16	i.2	SEGURANÇA	GERAL......................................................................................18	i	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	15	i.1	Prefácio	A	Yaskawa	fabrica	produtos	utilizados	como	componentes	em	uma	grande	variedade
de	sistemas	e	equipamentos	industriais.	A	seleção	e	a	aplicação	dos	produtos	da	Yaskawa	são	de	responsabilidade	do	fabricante	do	equipamento	e	do	usuário	final.	A	Yaskawa	recusa	qualquer	responsabilidade	pela	forma	como	os	seus	produtos	são	incorporados	no	projeto	do	sistema	final.	Sob	nenhuma	circunstância	qualquer	produto	da	Yaskawa
deve	ser	incorporado	a	outro	produto	ou	projeto	como	único	e	exclusivo	controle	de	segurança.	Sem	exceção,	todos	os	controles	devem	ser	projetados	para	detectar	os	defeitos	dinamicamente,	oferecendo	segurança	em	caso	de	falha	em	todas	as	circunstâncias.	Todos	os	sistemas	ou	equipamentos	projetados	para	incorporar	um	produto	fabricado	pela
Yaskawa	devem	ser	fornecidos	ao	usuário	final	com	as	advertências	e	instruções	correspondentes	para	o	uso	e	a	operação	seguros	dessa	parte.	Todos	as	advertências	fornecidas	pela	Yaskawa	devem	ser	prontamente	disponibilizadas	para	o	usuário	final.	A	Yaskawa	oferece	uma	garantia	expressa	apenas	para	a	qualidade	dos	seus	produtos	em
conformidade	com	os	padrões	e	especificações	publicadas	no	manual	da	Yaskawa.	NENHUMA	OUTRA	GARANTIA,	EXPRESSA	OU	IMPLÍCITA,	É	OFERECIDA.	A	Yaskawa	não	assume	nenhuma	responsabilidade	por	quaisquer	acidentes	pessoais,	danos	à	propriedade,	perdas	ou	queixas	decorrentes	da	má	aplicação	dos	seus	produtos.	Este	manual	foi
elaborado	para	assegurar	a	aplicação	correta	e	adequada	dos	Inversores	da	Série	A1000.	Leia	este	manual	antes	de	tentar	instalar,	operar,	manter	ou	inspecionar	o	inversor	e	guarde-o	em	local	seguro	e	conveniente	para	consultas	futuras.	Certifique-se	de	compreender	todas	as	precauções	e	informações	de	segurança	antes	de	continuar	com	a
aplicação.	u	Documentação	aplicável	Os	seguintes	manuais	estão	disponíveis	para	os	inversores	da	série	A1000:	A1000	CIMR-AU5A0009FAA	600V	Trifásico	5,5kW/3,7kW	Manual	Técnico	(SIEPC71061641)	dos	Inversores	CA	da	Série	A1000	Este	manual	oferece	informações	detalhadas	sobre	configurações	de	parâmetros,	funções	do	inversor	e
especificações	MEMOBUS/Modbus.	Utilize	este	manual	para	ampliar	a	funcionalidade	do	inversor	e	aproveitar	os	recursos	de	maior	desempenho.	Este	manual	está	disponível	para	ser	baixado	no	nosso	site	de	documentação:	www.yaskawa.com.	Manual	de	Referência	Rápida	(TOEPC71061641)	do	Inversor	CA	da	Série	A1000	Leia	antes	este	guia.	Este
guia	é	embalado	juntamente	com	o	produto	e	contém	as	informações	básicas	necessárias	para	instalar	e	conectar	o	inversor.	Também	oferece	um	panorama	geral	sobre	diagnóstico	de	falhas,	manutenção	e	configuração	de	parâmetros.	A	finalidade	deste	guia	é	preparar	o	inversor	para	uma	operação	de	teste	com	uma	aplicação	e	para	operações
básicas.	Este	manual	está	disponível	para	ser	baixado	no	nosso	site	de	documentação:	www.yaskawa.com.	u	Símbolos	Nota:	Indica	um	suplemento	ou	precaução	que	não	causa	dano	ao	inversor.	TERMS	Indica	um	termo	ou	definição	utilizado	neste	manual.	i.1	Prefácio	16	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000
Manual	Técnico	u	Termos	e	Abreviações	TERMS	•	Inversor:	Inversor	Yaskawa	da	Série	A1000	•	BCD:	Código	Binário	Decimal	•	H:	Número	no	Formato	Hexadecimal	•	IGBT:	Transistor	Bipolar	de	Porta	Isolada	•	kbps:	Kilobits	por	Segundo	•	MAC:	Controle	de	Acesso	ao	Meio	•	Mbps:	Megabits	por	Segundo	•	PG:	Gerador	de	Pulso	•	r/min:	Revoluções
por	Minuto	•	V/f:	Controle	V/f	•	V/f	com	PG:	Controle	V/f	com	PG	•	OLV:	Controle	Vetorial	de	Malha	Aberta	•	CLV:	Controle	Vetorial	de	Malha	Fechada	•	OLV/PM:	Controle	Vetorial	de	Malha	Aberta	para	PM	•	AOLV/PM:	Controle	Vetorial	Avançado	de	Malha	Aberta	para	PM	•	CLV/PM:	Controle	Vetorial	de	Malha	Fechada	para	PM	•	Motor	PM:	Motor
Síncrono	de	Imã	Permanente	(abreviação	para	motor	IPM	ou	motor	SPM)	•	Motor	IPM:	Motor	de	Imã	Interior	Permanente	(por	exemplo,	Série	Yaskawa	SSR1	e	motores	da	Série	SST4)	•	Motor	SPM:	Motor	de	Imã	Permanente	montado	em	Superfície	(por	exemplo,	motores	da	Série	Yaskawa	SMRA)	u	Marcas	Registradas	•	CANopen	é	uma	marca
registrada	da	CAN	in	Automation	(CiA).	•	CC-Link	é	uma	marca	registrada	da	CC-Link	Partner	Association	(CLPA).	•	DeviceNet	é	uma	marca	registrada	da	Open	DeviceNet	Vendor	Association,	Inc.	(ODVA).	•	PROFIBUS-DP	é	uma	marca	registrada	da	PROFIBUS	International	(PI).	•	MECHATROLINK-I/MECHATROLINK-II	são	marcas	registradas	da
MECHATROLINK	Members	Association	(MMA).	•	Outras	empresas	e	nomes	de	produtos	mencionados	neste	manual	são	marcas	registradas	das	respectivas	empresas.	i.1	Prefácio	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	17	ADVERTÊNCIA	Perigo	de	Incêndio	Não	utilize	uma	fonte	de	tensão
inadequada.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	morte	ou	ferimentos	graves.	Verifique	se	a	tensão	do	inversor	coincide	com	a	tensão	da	fonte	de	alimentação	de	entrada	antes	de	aplicar	a	alimentação.	Perigo	de	Esmagamento	Não	utilize	este	inversor	no	levantamento	de	aplicações	sem	antes	instalar	circuitos	externos	de	segurança
para	evitar	a	queda	acidental	da	carga.	O	inversor	não	possui	proteção	interna	contra	queda	de	carga	pelo	levantamento	de	aplicações.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	morte	ou	ferimentos	graves	pela	queda	de	cargas.	Instale	mecanismos	de	circuito	de	segurança	elétricos	e/ou	mecânicos	independentes	do	circuito	do	inversor.
CUIDADO	Perigo	de	Esmagamento	Não	carregue	o	inversor	pela	tampa	frontal.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	ferimento	leve	ou	moderado	devido	à	queda	da	carcaça	principal	do	inversor.	ATENÇÃO	Observe	os	procedimentos	apropriados	de	descarga	eletrostática	(ESD)	ao	manipular	o	inversor	e	as	placas	de	circuito.	O	não
cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	dano	ESD	ao	circuito	do	inversor.	Não	realize	teste	de	resistência	de	tensão	em	qualquer	parte	do	inversor.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	danos	aos	dispositivos	dentro	do	inversor.	Não	opere	equipamento	danificado.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	maiores
danos	ao	equipamento.	Não	conecte	ou	opere	qualquer	equipamento	com	dano	visível	ou	sem	peças.	Instale	uma	proteção	adequada	de	circuito	de	potência	por	códigos	aplicáveis.	O	não	cumprimento	deste	aviso	pode	resultar	em	danos	ao	inversor.	O	inversor	é	adequado	para	uso	em	um	circuito	com	capacidade	de	entrega	de	até	100,000	RMS
amperes	simétricos,	máximo	de	240	VCA	(classe	de	200	V),	máximo	de	480	VCA	(classe	de	400	V)	e	máximo	de	600	VCA	(classe	de	600	V)	quando	protegido	por	fusíveis	Bussmann	tipo	FWH	ou	FWP,	conforme	especificado	em	Instalando	fusíveis	no	lado	da	entrada	na	página	636.	Não	exponha	o	inversor	a	desinfetantes	do	grupo	halogêneo.	O	não
cumprimento	dessa	instrução	pode	causar	danos	aos	componentes	elétricos	do	inversor.	Não	acondicione	o	inversor	em	materiais	de	madeira	que	sofreram	fumigação	ou	esterilização.	Não	esterilize	a	embalagem	inteira	após	o	acondicionamento	do	produto.	i.2	Segurança	geral	20	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–
A1000	Manual	Técnico	u	Precauções	Gerais	da	Aplicação	n	Seleção	Instalando	um	Reator	Utilize	um	reator	CA	ou	indutor	de	link	CC	nas	seguintes	situações:	•	para	suprimir	a	corrente	harmônica.	•	para	suavizar	o	pico	da	corrente	que	resulta	do	chaveamento	do	capacitor.	•	quando	a	fonte	de	alimentação	for	superior	a	600	kVA.	•	quando	o	inversor
estiver	sendo	acionado	a	partir	de	um	sistema	de	fonte	de	alimentação	com	conversor	tiristor.	Nota:	Um	indutor	de	link	CC	foi	construído	para	os	modelos	de	inversores	CIMR-Ao2A110	a	2A0415	e	4A0058	a	4A1200.	4000	600	0	60	400	Capacidade	do	Inversor	(kVA)	Fonte	de	Alimentação	Capacidade	(kVA)	Fontes	de	alimentaçào	harmônicas	reator
necessário	Reator	desnecessário	Figura	i.1	Instalando	um	Reator	Capacidade	do	Inversor	Para	motores	especializados,	verifique	se	a	corrente	nominal	do	motor	é	menor	do	que	a	corrente	nominal	de	saída	para	o	inversor.	Ao	acionar	mais	de	um	motor	em	paralelo	a	partir	de	um	único	inversor,	a	capacidade	do	inversor	deve	ser	maior	que	[corrente
nominal	total	do	motor	×	1,1].	Torque	de	partida	A	avaliação	de	sobrecarga	do	inversor	determina	as	características	de	partida	e	aceleração	do	motor.	Espere	um	torque	menor	do	que	quando	executado	a	partir	da	linha	de	alimentação.	Para	conseguir	mais	torque	de	partida,	utilize	um	inversor	maior	ou	aumente	a	capacidade	tanto	do	motor	quanto
do	inversor.	Parada	de	Emergência	Quando	o	inversor	falha,	a	saída	desliga,	mas	o	motor	não	para	imediatamente.	Um	freio	mecânico	pode	ser	necessário	quando	for	preciso	parar	o	motor	mais	rápido	do	que	a	função	Parada	Rápida	do	inversor	consegue.	Opções	ATENÇÃO:	Os	terminais	B1,	B2,	+1,	+2	e	+3	são	utilizados	para	conectar	somente
dispositivos	opcionais	compatíveis	com	a	série	A1000.	Conectar	dispositivos	não	aprovados	pela	Yaskawa	a	esses	terminais	pode	danificar	o	inversor.	Partida/Parada	Repetitivas	Máquinas	de	lavar,	prensas	de	impacto	e	outras	aplicações	com	partidas	e	paradas	frequentes,	muitas	vezes,	utilizam	150%	dos	valores	das	suas	correntes	nominais.	Estresse
por	calor	gerado	devido	à	alta	corrente	repetitiva	diminuirá	o	tempo	de	vida	dos	IGBTs.	A	Yaskawa	recomenda	que	seja	diminuída	a	frequência	portadora,	particularmente	quando	o	ruído	audível	não	for	uma	preocupação.	É	benéfico	reduzir	a	carga,	aumentar	o	tempo	de	aceleração	e	desaceleração	ou	mudar	para	um	inversor	maior	para	ajudar	a
manter	os	níveis	de	pico	da	corrente	abaixo	de	150%.	Verifique	os	níveis	de	pico	da	corrente	ao	dar	partida	e	parar	repetidamente	durante	a	execução	do	teste	inicial	e	faça	os	ajustes	necessários.	n	Instalação	Painéis	de	Gabinete	Mantenha	o	inversor	em	um	ambiente	limpo,	instalando-o	em	um	painel	de	gabinete	ou	escolhendo	uma	área	de	instalação
livre	de	poeira,	fiapos	e	névoa	de	óleo.	Certifique-se	de	deixar	o	espaço	necessário	entre	os	inversores	para	fornecer	resfriamento	e	tome	as	medidas	adequadas	para	que	a	temperatura	do	ambiente	permaneça	dentro	dos	limites	permitidos	e	mantenha	materiais	inflamáveis	longe	do	inversor.	A	Yaskawa	oferece	projetos	protetores	para	inversores	que
devem	ser	utilizados	na	áreas	sujeitas	a	névoa	de	óleo	e	vibração	excessiva.	Entre	em	contato	com	a	Yaskawa	ou	o	seu	agente	autorizado	para	obter	mais	detalhes.	Instrução	de	Instalação	ATENÇÃO:	Instale	o	inversor	na	vertical	conforme	especificado	no	manual.	Consulte	Instalação	mecânica	na	página	52	para	obter	mais	informações	sobre	a
instalação.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	causar	dano	ao	inversor	devido	ao	resfriamento	inapropriado.	i.2	Segurança	geral	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	21	n	Configurações	Código	do	motor	Ao	utilizar	o	OLV/PM,	defina	o	código	adequado	do	motor	para	o	parâmetro	E5-01	antes
de	realizar	um	teste.	Limites	Superiores	ATENÇÃO:	O	inversor	é	capaz	de	rodar	o	motor	até	400	Hz.	Defina	o	limite	superior	para	a	frequência	do	inversor	para	evitar	o	perigo	de	operar	acidentalmente	o	equipamento	a	uma	velocidade	superior	à	nominal.	O	valor	padrão	para	a	frequência	de	saída	máxima	é	de	60	Hz.	Frenagem	por	injeção	de	CC
ATENÇÃO:	Uma	corrente	excessiva	durante	a	frenagem	por	injeção	de	CC	e	uma	duração	excessiva	desta	podem	causar	o	superaquecimento	do	motor.	Tempos	de	Aceleração/Desaceleração	Os	tempos	de	aceleração	e	desaceleração	são	afetados	pela	quantidade	de	torque	gerado	pelo	motor,	o	torque	da	carga	e	o	momento	de	inércia.	Defina	um
tempo	de	aceleração/desaceleração	maior	quando	a	Prevenção	de	Estol	estiver	ativada.	Os	tempos	de	aceleração/desaceleração	são	prolongados	em	um	período	equivalente	ao	de	operação	da	função	de	Prevenção	de	Estol.	Instale	uma	das	opções	disponíveis	de	frenagem	ou	aumente	a	capacidade	do	inversor	para	aceleração	e	desaceleração	mais
rápidas.	n	Manuseio	Geral	Verificação	de	fiação	ATENÇÃO:	Não	conecte	linhas	de	alimentação	aos	terminais	de	saída	U/T1,	V/T2	ou	W/T3.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	irá	destruir	o	inversor.	Faça	uma	verificação	final	de	toda	a	sequência	de	fiação	e	outras	ligações	antes	de	ligar	a	alimentação	e	também	verifique	se	há	curtos-circuitos	nos
terminais	de	controle	que	possam	danificar	o	inversor.	Selecionando	um	Disjuntor	ou	Interruptor	de	Circuito	A	Yaskawa	recomenda	a	instalação	de	um	Disjuntor	de	Fuga	a	Terra	(GFCI)	no	lado	da	fonte	de	alimentação.	O	GFCI	deve	ser	projetado	para	o	uso	com	inversores	CA	(por	exemplo,	do	Tipo	B	de	acordo	com	a	IEC	60755).	Selecione	um
Disjuntor	em	Caixa	Moldada	(MCCB)	ou	GFCI	com	uma	corrente	nominal	1.5	a	2	vezes	maior	que	a	corrente	nominal	do	inversor	para	evitar	passagens	incômodas	causadas	por	harmônicos	na	corrente	de	entrada	do	inversor.	Consulte	Instalando	um	Disjuntor	em	Caixa	Moldada	(MCCB)	ou	Disjuntor	de	Fuga	a	Terra	(GFCI)	na	página	453	para	maiores
informações.	ATENÇÃO:	Previna	danos	ao	equipamento.	Previna	danos	ao	equipamento.	Instale	um	fusível	e	um	GFCI	nos	modelos	CIMR-	Ao4A0930	e	4A1200.	O	não	cumprimento	pode	causar	danos	graves	às	instalações	se	o	inversor	estiver	com	defeito.	Instalação	de	Contator	Magnético	ADVERTÊNCIA!	Perigo	de	Incêndio.	Desligue	o	inversor	com
um	contator	magnético	(MC)	quando	ocorrer	uma	falha	em	qualquer	equipamento	externo,	como	resistores	de	frenagem.	Consulte	Instalando	um	Contator	Magnético	no	Lado	da	Alimentação	na	página	453.	A	inobservância	pode	causar	superaquecimento	no	resistor,	incêndio	e	ferimentos	às	pessoas.	ATENÇÃO:	Para	obter	o	desempenho	máximo	dos
capacitores	eletrolíticos	e	relés	de	circuito,	evite	ligar	e	desligar	a	fonte	de	alimentação	do	inversor	mais	de	uma	vez	a	cada	30	minutos.	O	uso	frequente	pode	danificar	o	inversor.	Utilize	o	inversor	para	parar	e	iniciar	o	motor.	Inspeção	e	Manutenção	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Os	capacitores	no	inversor	não	descarregam
imediatamente	após	o	desligamento	da	alimentação.	Depois	de	desligar	a	alimentação,	espere	pelo	menos	o	tempo	especificado	no	inversor	antes	de	tocar	em	qualquer	componente.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	causar	ferimentos	por	choque	elétrico.	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Quando	um	inversor	estiver	executando	um
motor	PM,	a	tensão	continuará	a	ser	gerada	nos	terminais	do	motor,	depois	do	desligamento	do	o	inversor,	enquanto	ele	para.	Tome	as	precauções	descritas	a	seguir	para	evitar	choques	e	ferimentos:	∙	Em	aplicações	nas	quais	a	máquina	ainda	pode	rodar	depois	que	o	inversor	interrompeu	totalmente	uma	carga,	instale	uma	chave	no	lado	da	saída	do
inversor	para	desconectar	o	motor	e	o	inversor.	∙	Não	permita	que	uma	força	externa	rode	o	motor	além	da	velocidade	máxima	permitida	ou	rode-o	quando	o	inversor	estiver	desligado.	∙	Antes	de	inspecionar	o	inversor	ou	realizar	qualquer	manutenção,	aguarde	pelo	menos	o	tempo	especificado	na	etiqueta	de	advertência	após	a	abertura	da	chave	de
carga	no	lado	de	saída.	∙	Não	ligue	e	desligue	a	chave	de	carga	enquanto	o	motor	estiver	funcionando.	∙	Se	o	motor	estiver	inerte,	certifique-se	de	que	a	alimentação	para	o	inversor	está	ligada	e	a	saída	do	inversor	parou	completamente	antes	de	desligar	a	chave	de	carga.	ADVERTÊNCIA!	Perigo	de	Queimadura.	Como	o	dissipador	de	calor	pode	ficar
muito	quente	durante	a	operação,	tome	as	devidas	precauções	para	evitar	queimaduras.	Ao	substituir	o	ventilador	de	refrigeração,	desligue	a	alimentação	e	aguarde	pelo	menos	15	minutos	para	ter	certeza	de	que	o	dissipador	de	calor	esfriou.	O	não	cumprimento	dessas	instruções	pode	causar	queimaduras.	Fiação	A	Yaskawa	recomenda	o	uso	de
terminais	redondos	em	todos	os	modelos	de	inversores.	Os	modelos	de	inversores	CIMR-	Ao2A0069	a	2A0415	e	4A0058	a	4A1200	requerem	o	uso	de	terminais	redondos	para	cumprimento	com	UL/cUL.	Para	crimpagem,	utilize	somente	as	ferramentas	recomendadas	pelo	fabricante	do	terminal.	i.2	Segurança	geral	22	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP
C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	u	Exemplo	de	Etiqueta	de	Advertência	de	Inversor	Atente-se	sempre	às	informações	de	advertência	listadas	do	aviso	Figura	i.3	na	posição	mostrada	em	Figura	i.4.	WARNING	Read	manual	before	installing.	Wait	5	minutes	for	capacitor	discharge	after	disconnecting	power	supply.	To
conform	to	requirements,	make	sure	to	ground	the	supply	neutral	for	400V	class.	After	opening	the	manual	switch	between	the	drive	and	motor,	please	wait	5	minutes	before	inspecting,	performing	maintenance	or	wiring	the	drive.	Risk	of	electric	shock.	Hot	surfaces	Top	and	Side	surfaces	may	become	hot.	Do	not	touch.	●	●	●	●	●	Figura	i.3	Exemplo
de	Informações	de	Advertência	Etiqueta	de	Advertência	A1000	CIMR-AU5A0009FAA	600V	3Fásico	5,5kW/3,7kW	Figura	i.4	Posição	das	Informações	de	Advertência	u	Garantia	Informações	n	Restrições	O	inversor	não	foi	projetado	ou	fabricado	para	o	uso	em	dispositivos	ou	sistemas	que	podem	afetar	ou	ameaçar	diretamente	a	vida	e	saúde	das
pessoas.	Os	clientes	que	pretendem	usar	o	produto	descrito	neste	manual	para	dispositivos	ou	sistemas	relacionados	a	transporte,	saúde,	aviação,	energia	nuclear,	energia	elétrica	ou	em	aplicações	subaquáticas	devem	primeiro	entrar	em	contato	com	os	seus	representantes	Yaskawa	ou	com	o	escritório	de	vendas	Yaskawa	mais	próximo.
ADVERTÊNCIA!	Lesões	à	equipe.	Este	produto	foi	fabricado	sob	rigorosas	diretrizes	de	controle	de	qualidade.	No	entanto,	se	ele	for	instalado	em	qualquer	local	onde	a	sua	falha	possa	envolver	ou	resultar	em	uma	situação	de	vida	ou	morte	ou	perda	de	vida	humana,	ou	em	uma	instalação	onde	uma	falha	pode	causar	um	acidente	grave	ou	lesão	física,
dispositivos	de	segurança	deverão	ser	instalados	para	minimizar	a	probabilidade	de	qualquer	acidente.	i.2	Segurança	geral	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	25	i.2	Segurança	geral	Esta	Página	Anulada	Intencionalmente	26	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–
A1000	Manual	Técnico	Recebimento	Este	capítulo	explica	como	inspecionar	o	inversor	após	o	recebimento	e	oferece	uma	visão	geral	dos	diferentes	tipos	de	gabinete	e	componentes.	1.1	SEGURANÇA	DE	SEÇÃO................................................................................28	1.2	DESCRIÇÃO	GERAL........................................................................................29	1.3
NÚMERO	DO	MODELO	E	VERIFICAÇÃO	DA	PLACA	DE	IDENTIFICAÇÃO	...........................................................................................................................33	1.4	MODELOS	DE	INVERSORES	E	TIPOS	DE	GABINETE.................................37	1.5	NOMES	DE	COMPONENTES...........................................................................39	1	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP
C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	27	Potênci	a	do	Motor	em	HP	Trifásico	de	Classe	200	V	Trifásico	de	Classe	400	V	Trifásico	de	Classe	600	V	Classificação	de	Serviço	Pesado	Classificação	de	Serviço	Normal	Classificação	de	Serviço	Pesado	Classificação	de	Serviço	Normal	Classificação	de	Serviço	Pesado	Classificação	de
Serviço	Normal	Modelo	CIMR-Ao	Corrente	de	Saída	Nominal	(A)	Modelo	CIMR-Ao	Corrente	de	Saída	Nominal	(A)	Modelo	CIMR-Ao	Corrente	de	Saída	Nominal	(A)	Modelo	CIMR-Ao	Corrente	de	Saída	Nominal	(A)	Modelo	CIMR-Ao	Corrente	de	Saída	Nominal	(A)	Modelo	CIMR-Ao	Corrente	de	Saída	Nominal	(A)	650	–	–	–	–	4A0930	810	–	–	–	–	–	–	750	–	–
–	–	–	–	4A0930	930	–	–	–	–	900	–	–	–	–	4A1200	1090	–	–	–	–	–	–	1000	–	–	–	–	–	–	4A1200	1200	–	–	–	–	Esses	valores	presumem	que	a	frequência	portadora	seja	definida	acima	de	8	kHz.	Esses	valores	presumem	que	a	frequência	portadora	seja	definida	acima	de	5	kHz.	Esses	valores	presumem	que	a	frequência	portadora	seja	definida	acima	de	2	kHz.	Nota:	A
redução	da	capacidade	da	corrente	é	necessária	ao	definir	a	frequência	portadora	superior.	Consulte	Redução	de	Capacidade	da	Frequência	Portadora	na	página	474	para	detalhes.	u	Seleção	do	Modo	de	Controle	Tabela	1.2	oferece	uma	visão	geral	dos	modos	de	controle	da	A1000	e	dos	seus	vários	recursos.	Tabela	1.2	Modos	de	Controle	e	seus
Recursos	Tipo	de	Motor	Motores	de	Indução	Motores	de	Ímã	Permanente	(PM)	Observações	Modo	de	controle	V/f	V/f	com	PG	OLV	CLV	OLV/PM	AOLV/PM	CLV/PM	–	Configuração	de	Parâmetro	A1-02	=	0	A1-02	=	1	A1-02	=	2	A1-02	=	3	A1-02	=	5	A1-02	=	6	A1-02	=	7	Valor	Padrão	é	o	controle	OLV	(A1-02	=2)	Descrição	Básica	Controle	V/f	Controle
de	V/	f	usando	realimentação	de	velocidade	do	motor	Controle	Vetorial	de	Malha	Aberta	Controle	Vetorial	de	Malha	Fechada	Controle	Vetorial	de	Malha	Aberta	para	motores	PM	Controle	Vetorial	de	Malha	Aberta	para	motores	IPM	Controle	Vetorial	de	Malha	Fechada	para	motores	PM	–	Tipo	de	Aplicações	Tipo	de	motor	IM	IM	IM	IM	PM	IPM	PM	–
Motor	Múltiplo	SIM	–	–	–	–	–	–	–	Dados	do	motor	desconhecidos	SIM	–	–	–	–	–	–	–	Precisão	de	Alta	Velocidade	–	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	–	Resposta	de	Alta	Velocidade	–	–	SIM	SIM	–	SIM	SIM	–	Controle	de	Velocidade	Zero	–	–	–	SIM	–	SIM	SIM	–	Operação	de	Controle	de	Torque	–	–	–	SIM	–	SIM	SIM	–	Operação	de	Limite	de	Torque	–	–	SIM	SIM	–	–	SIM
–	Cartão	Opcional	PG	–	PG-B3	ouPG-X3	–	PG-B3	ou	PG-X3	–	–	PG-X3	–	1.2	Descrição	Geral	30	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Tipo	de	Motor	Motores	de	Indução	Motores	de	Ímã	Permanente	(PM)	Observações	Características	do	Controle	Controle	de	faixa	de	velocidade	1:40	1:40	1:200	1:1500
1:20	1:100	1:1500	Pode	variar	de	acordo	com	características	e	temperatura	do	motor.	Precisão	de	Velocidade	±2	a	3%	±0.03%	±0.2%	±0.02%	±0.2%	±0.2%	±0.02%	Desvio	de	velocidade	ao	operar	em	uma	velocidade	constante	pode	variar	com	características	e	temperatura	do	motor.	Velocidade	de	resposta	3	Hz	(aprox.)	3	Hz	(aprox.)	10	Hz	50	Hz
10	Hz	10	Hz	50	Hz	Frequência	máxima	de	um	sinal	de	referência	de	velocidade	que	o	inversor	pode	seguir	pode	variar	com	características	e	temperatura	do	motor.	Torque	de	partida	150%	a	3	Hz	150%	a	3	Hz	200%	a	0.3	Hz	200%	a	0	r/min	100%	a	5%	de	velocidade	200%	a	0	rpm	200%	a	0	rpm	O	torque	de	partida	pode	variar	de	acordo	com
características	e	temperatura	do	motor.	O	desempenho	pode	diferir	por	capacidade.	Específico	da	Aplicação	Autoajuste	•	Ajuste	de	Economia	de	Energia	•	Resistência	linha	a	linha	•	Ajuste	de	Economia	de	Energia	•	Resistência	linha	a	linha	•	Rotativo	•	Estacionári	o	•	Resistência	linha	a	linha	•	Rotativo	•	Estacionári	o	•	Resistência	linha	a	linha	•
ASR	•	Inércia	•	Estacionári	o	•	Resistência	linha	a	linha	•	Estacionári	o	•	Resistência	linha	a	linha	•	Estacionári	o	•	Resistênci	a	linha	a	linha	•	ASR	•	Inércia	•	Offset	de	encoder	•	Voltar	a	EMF	Constante	Ajusta	automaticamente	as	configurações	de	parâmetros	que	dizem	respeito	a	características	elétricas	do	motor.	Limite	de	torque	–	–	SIM	SIM	–
SIM	SIM	Define	o	torque	máximo	do	motor	para	proteger	a	carga	e	as	máquinas	conectadas.	controle	de	torque	–	–	–	SIM	–	–	SIM	Permite	o	controle	direto	do	torque	do	motor	para	o	controle	de	tensão	e	de	outras	aplicações	similares.	1.2	Descrição	Geral	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	31	1	R
ec	eb	im	en	to	Tipo	de	Motor	Motores	de	Indução	Motores	de	Ímã	Permanente	(PM)	Observações	Específico	da	Aplicação	Função	Droop	–	–	–	SIM	–	–	SIM	–	Controle	Zero	Servo	–	–	–	SIM	–	–	SIM	Bloqueia	a	posição	do	rotor.	Busca	rápida	SIM	SIM	SIM	–	SIM	SIM	SIM	Detecção	bidirecional	de	velocidade	de	um	motor	em	processo	de	parada	por	inércia
para	reiniciá-lo	sem	parar.	Controle	de	Economia	de	Energia	SIM	SIM	SIM	SIM	–	SIM	(somente	para	motores	IPM)	SIM	(somente	para	motores	IPM)	Poupa	energia	ao	operar	o	motor	sempre	na	sua	eficiência	máxima.	Frenagem	de	alto	escorregamento	SIM	SIM	–	–	–	–	–	Aumenta	a	perda	do	motor	para	permitir	uma	desaceleração	mais	rápida	que	o
normal,	sem	um	resistor	de	frenagem.	A	eficácia	pode	variar	de	acordo	com	as	características	do	motor.	Controle	de	feed-forward	–	–	–	SIM	–	–	SIM	Melhora	a	precisão	da	velocidade	quando	a	carga	muda	ao	compensar	os	efeitos	da	inércia	do	sistema.	Retenção	de	Energia	Cinética	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Desacelera	o	inversor	para	permitir
que	ele	continue	através	de	uma	perda	de	potência	momentânea	e	continue	a	operação.	Desaceleração	de	excesso	de	excitação	SIM	SIM	SIM	SIM	–	–	–	Fornece	uma	desaceleração	rápida	sem	usar	um	resistor	de	frenagem.	Ajuste	de	Inércia,	Ajuste	ASR	–	–	–	SIM	–	–	SIM	Oferece	Controle	de	Velocidade	automático	e	ajuste	da	função	de	Avanço	de
Alimentação.	Supressão	de	Sobretensão	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	Evita	a	sobretensão	aumentando	a	velocidade	durante	a	regeneração.	Injeção	de	alta	frequência	–	–	–	–	–	SIM	–	Aumenta	a	gama	de	controle	de	velocidade	de	um	motor	IPM.	Os	modos	de	controle	de	motor	PM	não	estão	disponíveis	para	inversores	da	classe	600	V,	CIMR-
Ao5oooooo.	1.2	Descrição	Geral	32	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	n	Trifásico	de	400	V	Serviço	normal	Serviço	pesado	Nº	Capacidade	Máximado	Motor	kW	(HP)	Corrente	Nominal	de	Saída	A	Nº	Capacidade	Máxima	do	Motor	kW	(HP)	Corrente	Nominal	de	Saída	A	0002	0.75	(0.75)	2.1	0002
0.4	(0.75)	1.8	0004	1.5	(2)	4.1	0004	0.75	(2)	3.4	0005	2.2	(3)	5.4	0005	1.5	(3)	4.8	0007	3.0	(3)	6.9	0007	2.2	(3)	5.5	0009	3.7	(5)	8.8	0009	3.0	(5)	7.2	0011	5.5	(7.5)	11.1	0011	3.7	(5)	9.2	0018	7.5	(10)	17.5	0018	5.5	(7.5)	14.8	0023	11	(15)	23	0023	7.5	(10)	18	0031	15	(20)	31	0031	11	(15)	24	0038	18.5	(25)	38	0038	15	(20)	31	0044	22	(30)	44	0044
18.5(25-30)	39	0058	30	(40)	58	0058	22(25-30)	45	0072	37	(50)	72	0072	30	(40)	60	0088	45	(60)	88	0088	37(50-60)	75	0103	55	(75)	103	0103	45(50-60)	91	0139	75	(100)	139	0139	55	(75)	112	0165	90	(125)	165	0165	75	(100)	150	0208	110	(150)	208	0208	90(125-150)	180	0250	132	(200)	250	0250	110	(150)	216	0296	160	(250)	296	0296	132	(200)
260	0362	185	(300)	362	0362	160	(250)	304	0414	220	(350)	414	0414	185	(300)	370	0515	250(400-450)	515	0515	220	(350)	450	0675	355(500-550)	675	0675	315	(400-450-500)	605	0930	500(750)	930	0930	450	(650)	810	1200	630(1000)	1200	1200	560	(900)	1090	Nota:	Consulte	Modelos	de	Inversores	e	Tipos	de	Gabinete	na	página	37	para	as
diferenças	referentes	ao	tipo	de	gabinete	de	proteção	e	às	descrições	do	componente.	1.3	Número	do	Modelo	e	Verificação	da	Placa	de	Identificação	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	35	1	R	ec	eb	im	en	to	n	Trifásico	de	600	V	Serviço	normal	Serviço	pesado	Nº	Capacidade	Máximado	Motor	kW
(HP)	Corrente	Nominal	de	Saída	A	Nº	Capacidade	Máxima	do	Motor	kW	(HP)	Corrente	Nominal	de	Saída	A	0003	1.5	(2)	2.7	0003	0.75	(1)	1.7	0004	2.2	(3)	3.9	0004	1.5	(2)	3.5	0006	3.7	(5)	6.1	0006	2.2	(3)	4.1	0009	5.5	(7.5)	9	0009	3.7	(5)	6.3	0011	7.5	(10)	11	0011	5.5	(7.5)	9.8	0017	11	(15)	17	0017	7.5	(10)	12.5	0022	15	(20)	22	0022	11	(15)	17	0027
18.5	(25)	27	0027	15	(20)	22	0032	22	(30)	32	0032	18.5	(25)	27	0041	30	(40)	41	0041	22	(25-30)	32	0052	37	(50)	52	0052	30	(40)	41	0062	45	(60)	62	0062	37	(50-60)	52	0077	55	(75)	77	0077	45	(50-60)	62	0099	75	(100)	99	0099	55	(75)	77	0125	90	(125)	125	0125	75	(100)	99	0145	110	(150)	145	0145	90	(125)	130	0192	160	(200)	192	0192	110	(150)
172	0242	185	(250)	242	0242	160	(200)	200	Nota:	Consulte	Modelos	de	Inversores	e	Tipos	de	Gabinete	na	página	37	para	as	diferenças	referentes	ao	tipo	de	gabinete	de	proteção	e	às	descrições	do	componente.	1.3	Número	do	Modelo	e	Verificação	da	Placa	de	Identificação	36	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000
Manual	Técnico	1.4	Modelos	de	Inversores	e	Tipos	de	Gabinete	São	oferecidos	dois	tipos	de	gabinete	para	os	inversores	A1000:	•	Os	modelos	de	gabinete	IP20/NEMA	Tipo	1	são	montados	em	uma	parede	interna	ou	em	um	painel	de	gabinete.	•	Os	modelos	de	gabinete	Tipo	IP00/Rack	aberto	são	projetados	para	instalação	dentro	de	um	painel	de
gabinete	que	protege	o	pessoal	de	ferimentos	causados	pelo	toque	acidental	de	peças	energizadas.	Tabela	1.3	descreve	modelos	e	gabinetes	de	inversor.	Tabela	1.3	Modelos	de	Inversores	e	Tipos	de	Gabinete	Classe	de	Tensão	Tipo	de	Gabinete	Gabinete	IP20/NEMA	Tipo	1	Modelo	de	Inversor	CIMR-Ao	Gabinete	Tipo	IP00/Rack	Aberto	Modelo	de
Inversor	CIMR-Ao	Trifásico	Classe	200	V	2A0004F	2A0006F	2A0008F	2A0010F	2A0012F	2A0018F	2A0021F	2A0030F	2A0040F	2A0056F	2A0069F	2A0081F	2A0110F	2A0138F	2A0169F	2A0211F	2A0250A	2A0312A	2A0360A	2A0415A	Trifásico	Classe	400	V	4A0002F	4A0004F	4A0005F	4A0007F	4A0009F	4A0011F	4A0018F	4A0023F	4A0031F
4A0038F	4A0044F	4A0058F	4A0072F	4A0088F	4A0103F	4A0139F	1.4	Modelos	de	Inversores	e	Tipos	de	Gabinete	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	37	1	R	ec	eb	im	en	to	n	Trifásico	CA	200	V	CIMR-Ao2A0110F,	2A0138F	Trifásico	CA	400	V	CIMR-Ao4A0058F	a	4A0103F	Trifásico	CA	600	V
CIMR-Ao5A0041F,	5A0052F	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M	N	O	A	–	Grade	de	Proteção	do	Ventilador	B	–	Ventilador	de	refrigeração	C	–	Furo	de	montagem	D	–	Tampa	protetora	E	–	Dissipador	de	calor	F	–	Tampa	opcional	do	conector	da	fonte	de	alimentação	de	24	V	CC	G	–	Placa	do	terminal	H	–	Braçadeira	de	conduíte	I	–	Tampa	frontal	J	–	Porta	USB	(tipo
B)	K	–	Parafuso	da	tampa	frontal	L	–	Operador	digital	M	–	Tampa	do	inversor	N	–	Tampa	do	terminal	O	–	Tampa	frontal	da	braçadeira	do	conduíte	Figura	1.3	Vista	Explodida	dos	Componentes	do	Gabinete	IP20/NEMA	(CIMR-Ao2A0110F)	1.5	Nomes	de	Componentes	40	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual
Técnico	n	Trifásico	CA	200	V	CIMR-Ao2A0169F,	2A0211F	Trifásico	CA	400	V	CIMR-Ao4A0139F	a	4A0165F	Trifásico	CA	600	V	CIMR-Ao5A0062F	a	5A0099F	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	L	A	–	Tampa	protetora	B	–	Furo	de	montagem	C	–	Dissipador	de	calor	D	–	Tampa	opcional	do	conector	da	fonte	de	alimentação	de	24	V	CC	E	–	Placa	do	terminal	F	–
Braçadeira	de	conduíte	G	–	Tampa	do	ventilador	H	–	Ventilador	de	refrigeração	I	–	Suporte	do	ventilador	J	–	Tampa	frontal	K	–	Porta	USB	(tipo	B)	L	–	Parafuso	da	tampa	frontal	M	–	Operador	digital	N	–	Tampa	do	inversor	O	–	Tampa	do	terminal	P	–	Tampa	frontal	da	braçadeira	do	conduíte	Figura	1.4	Vista	Explodida	dos	Componentes	de	Gabinete	do
IP20/NEMA	Tipo	1	(CIMR-Ao4A0165F)	1.5	Nomes	de	Componentes	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	41	1	R	ec	eb	im	en	to	u	Gabinete	Tipo	IP00/Rack	Aberto	n	Trifásico	AC	200	V	CIMR-Ao2A0250A,	2A0312A	Trifásico	AC	400	V	CIMR-Ao4A0208A	Trifásico	AC	600	V	CIMR-Ao5A0125A,	5A0145A
A	B	D	C	E	F	G	H	I	K	J	L	M	A	–	Furo	de	montagem	B	–	Dissipador	de	calor	C	–	Tampa	opcional	do	conector	da	fonte	de	alimentação	de	24	V	CC	D	–	Placa	do	terminal	E	–	Tampa	do	ventilador	F	–	Ventilador	de	refrigeração	G	–	Suporte	do	ventilador	H	–	Tampa	frontal	I	–	Porta	USB	(tipo	B)	J	–	Operador	digital	K	–	Parafuso	da	tampa	frontal	L	–	Tampa	do
inversor	M	–	Tampa	do	terminal	Figura	1.5	Vista	Explodida	dos	Componentes	de	Gabinete	do	Tipo	IP00/Rack	Aberto	(CIMR-Ao4A0208A)	1.5	Nomes	de	Componentes	42	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	n	Trifásico	CA	400	V	CIMR-Ao4A0515A,	4A0675A	A	B	A	C	I	H	F	E	D	G	L	J	M	K	N	O	P	A	–
Furo	de	montagem	B	–	Dissipador	de	calor	C	–	Placa	do	terminal	D	–	Tampa	do	ventilador	E	–	Ventilador	de	refrigeração	F	–	Suporte	do	ventilador	G	–	Ventilador	de	Circulação	H	–	Ventilador	de	refrigeração	da	placa	de	circuito	I	–	Estojo	da	placa	de	circuito	do	ventilador	de	refrigeração	J	–	Tampa	frontal	K	–	Porta	USB	(tipo	B)	L	–	Operador	digital	M	–
Parafuso	da	tampa	frontal	N	–	Tampa	do	inversor	1	O	–	Tampa	do	inversor	2	P	–	Tampa	do	terminal	Figura	1.8	Vista	Explodida	dos	Componentes	de	Gabinete	do	Tipo	IP00/Rack	Aberto	(CIMR-Ao4A0675A)	1.5	Nomes	de	Componentes	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	45	1	R	ec	eb	im	en	to	n
Trifásico	CA	400	V	CIMR-Ao4A0930A,	4A1200A	A	A	C	J	P	Q	I	E	G	H	M	R	S	T	N	D	B	F	K	A	–	Furo	de	montagem	B	–	Dissipador	de	calor	C	–	Placa	do	terminal	D	–	Tampa	do	ventilador	E	–	Ventilador	de	refrigeração	F	–	Estojo	do	ventilador	(E)	G	–	Estojo	do	ventilador	(D)	H	–	Ventilador	de	Circulação	I	–	Ventilador	de	refrigeração	da	placa	de	circuito	J	–
Estojo	da	placa	de	circuito	do	ventilador	de	refrigeração	(E)	K	–	Estojo	da	placa	de	circuito	do	ventilador	de	refrigeração	(D)	L	–	Tampa	frontal	M	–	Porta	USB	(tipo	B)	N	–	Operador	digital	O	–	Parafuso	da	tampa	frontal	P	–	Estojo	do	filtro	Q	–	Tampa	cega	R	–	Tampa	do	inversor	1	S	–	Tampa	do	inversor	2	T	–	Tampa	do	terminal	Figura	1.9	Vista
Explodida	dos	Componentes	de	Gabinete	do	Tipo	IP00/Rack	Aberto	(CIMR-Ao4A0930A)	1.5	Nomes	de	Componentes	46	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	u	Vista	Frontal	A	G	F	E	B	C	D	K	L	M	J	I	I	K	J	L	M	A	H	G	F	E	B	C	D	CIMR-Ao2A0012F	CIMR-Ao2A110A	A	–	Ligações	da	placa	do	terminal	B	–
Chave	DIP	S1	(Consulte	Seleção	do	Sinal	de	entrada	do	Terminal	A2	na	página	107)	C	–	Chave	DIP	S2	(Consulte	Terminação	MEMOBUS/Modbus	na	página	108)	D	–	Sink/source	jumper	S3	(Consulte	Chave	de	Modo	NPN/PNP	para	entradas	digitais	na	página	105)	E	–	Terminal	de	aterramento	F	–	Placa	do	terminal	(Consulte	Bornes	de	controle	na
página	98)	G	–	Circuito	de	potência	principal	(Consulte	Realizando	a	instalação	elétrica	do	terminal	de	potência	na	página	96)	H	–	Tampa	protetora	para	evitar	fiação	incorreta	I	–	Conector	de	cartão	opcional	(CN5-C)	J	–	Conector	de	cartão	opcional	(CN5-B)	K	–	Conector	de	cartão	opcional	(CN5-A)	L	–	Jumper	S5	(Consulte	Seleção	do	sinal	AM/FM	dos
terminais	na	página	108)	M	–	Chave	DIP	S4	(Consulte	Seleção	de	entrada	analógica/PTC	do	terminal	A3	na	página	107)	Figura	1.10	Vista	Frontal	dos	Inversores	1.5	Nomes	de	Componentes	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	47	1	R	ec	eb	im	en	to	2.1	Segurança	de	Seção	ADVERTÊNCIA	Perigo	de
Incêndio	Forneça	refrigeração	suficiente	ao	instalar	o	inversor	dentro	de	um	painel	de	gabinete	ou	cabine.	A	inobservância	pode	resultar	em	superaquecimento	e	incêndio.	Quando	vários	inversores	estiverem	instalados	dentro	do	mesmo	painel	de	gabinete,	instale	a	refrigeração	apropriada	para	assegurar	que	a	entrada	de	ar	no	gabinete	não	exceda
40	°C.	Perigo	de	Esmagamento	Permita	que	apenas	pessoal	qualificado	opere	uma	grua	ou	um	guindaste	para	transportar	o	inversor.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	lesões	graves	ou	morte	devido	à	queda	de	equipamentos.	Use	um	elevador	dedicado	ao	transportar	o	inversor.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em
lesões	graves	ou	morte	devido	à	queda	de	equipamentos.	Utilize	a	suspensão	vertical	apenas	para	elevar	temporariamente	o	inversor	durante	a	instalação	em	um	painel	de	gabinete.	Não	utilize	suspensão	vertical	para	transportar	o	inversor.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	lesões	graves	ou	morte	devido	à	queda	de	equipamentos.
Utilize	parafusos	para	fixar	de	forma	segura	a	tampa	frontal	do	inversor,	os	blocos	de	terminais	e	outros	componentes	do	inversor	antes	de	realizar	a	suspensão	vertical.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	lesões	graves	ou	morte	devido	à	queda	de	equipamentos.	Não	sujeite	o	inversor	a	impacto	ou	vibração	superior	a	1.96	m/s2	(0.2	G)
enquanto	estiver	suspenso	por	cabos.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	lesões	graves	ou	morte	devido	à	queda	de	equipamentos.	Não	tente	girar	o	inversor,	nem	o	deixe	sem	vigilância	enquanto	está	suspenso	por	cabos.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	lesões	graves	ou	morte	devido	à	queda	de	equipamentos.
CUIDADO	Perigo	de	Esmagamento	Não	carregue	o	inversor	pelas	tampas	frontal	ou	do	terminal.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	ferimento	leve	ou	moderado	devido	à	queda	da	carcaça	principal	do	inversor.	ATENÇÃO	Risco	do	equipamento	Evite	a	queda	de	materiais	estranhos	(como	limalhas	metálicas	ou	pedaços	de	fio)	no



inversor	durante	a	sua	instalação	e	construção	do	projeto.	O	não	cumprimento	deste	aviso	pode	resultar	em	danos	ao	inversor.	Coloque	uma	tampa	temporária	na	parte	superior	durante	a	instalação.	Não	se	esqueça	de	remover	a	tampa	temporária	antes	da	partida.	Ela	reduzirá	a	ventilação	e	causará	superaquecimento	na	unidade.	Siga	os
procedimentos	de	descarga	eletrostática	(ESD)	apropriados	ao	manipular	o	inversor.	A	inobservância	dessa	instrução	pode	resultar	em	dano	ESD	ao	circuito	do	inversor.	Operar	o	motor	na	faixa	de	baixa	velocidade	diminui	os	efeitos	de	refrigeração	e	aumenta	a	sua	temperatura,	o	que	pode	causar	por	superaquecimento	dano	ao	motor.	Reduza	o
torque	no	intervalo	de	baixa	velocidade	usando	um	motor	refrigerado	por	ventilador	padrão.	Se	for	necessário	torque	de	100%	continuamente	em	baixa	velocidade,	considere	usar	um	inversor	especial	ou	motor	de	controle	de	vetor.	Selecione	um	motor	que	seja	compatível	com	o	torque	de	carga	e	faixa	de	velocidade	operacional.	A	faixa	de	velocidade
para	operação	contínua	é	diferente	de	acordo	com	o	método	de	lubrificação	e	fabricante	do	motor.	Se	for	necessário	operar	o	motor	em	uma	velocidade	maior	do	que	a	velocidade	nominal,	consulte	o	fabricante.	Operar	continuamente	um	motor	lubrificado	a	óleo	na	faixa	de	baixa	velocidade	pode	resultar	em	queima.	2.1	Segurança	de	Seção	50
YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	ATENÇÃO	Quando	a	tensão	de	entrada	é	de	440	V	ou	maior,	ou	a	distância	do	fio	é	maior	do	que	100	metros,	preste	atenção	na	tensão	de	isolação	do	motor	ou	use	um	motor	especial	para	inversor	com	isolamento	reforçado.	A	inobservância	desse	aviso	pode
levar	à	falha	no	enrolamento	do	motor.	Se	uma	máquina	tiver	sido	operada	anteriormente	em	uma	velocidade	constante,	a	vibração	do	motor	pode	aumentar	ao	operá-la	no	modo	de	velocidade	variável.	Instale	borracha	à	prova	de	vibração	na	base	do	motor	ou	use	a	função	salto	de	frequência	para	ignorar	uma	frequência	ressonante	na	máquina.	O
motor	pode	precisar	de	mais	torque	de	aceleração	com	a	operação	do	inversor	do	que	uma	fonte	de	alimentação	comercial.	Defina	um	padrão	V/f	adequado	verificando	as	características	do	torque	de	carga	da	máquina	a	ser	usada	com	o	motor.	A	corrente	de	entrada	nominal	de	motores	submersíveis	é	maior	que	a	de	motores	padrão.	Selecione	um
inversor	adequado	de	acordo	com	sua	corrente	de	saída	nominal.	Se	a	distância	entre	o	motor	e	o	inversor	for	grande,	use	um	cabo	grosso	o	suficiente	para	conectá-los	e	prevenir	a	redução	do	torque	do	motor.	A	corrente	nominal	é	diferente	para	um	motor	com	inclinações	de	polo	variáveis	diferentes	de	um	motor	padrão.	Verifique	a	corrente	máxima
do	motor	antes	de	selecionar	a	capacidade	do	inversor.	Alterne	os	polos	do	motor	somente	quando	o	motor	estiver	parado.	Alternar	entre	motores	durante	a	operação	acionará	o	circuito	de	proteção	contra	corrente	excessiva	ou	resultará	em	sobretensão	de	regeneração,	resultando	em	uma	parada	por	inércia	do	motor.	Ao	usar	um	motor	à	prova	de
explosão,	ele	deve	estar	sujeito	a	um	teste	à	prova	de	explosão	em	conjunto	com	o	inversor.	Isso	também	é	aplicável	quando	um	motor	à	prova	de	explosão	existente	deve	ser	operado	com	o	inversor.	Como	o	inversor	em	si	não	é	à	prova	de	explosão,	sempre	o	instale	em	um	lugar	seguro.	Nunca	levante	o	inversor	enquanto	a	tampa	está	removida.	Isso
pode	danificar	a	placa	do	terminal	e	outros	componentes.	2.1	Segurança	de	Seção	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	51	2	In	st	al	aç	ão	m	ec	ân	ic	a	2.2	Instalação	mecânica	Esta	seção	descreve	as	especificações,	procedimento	e	o	ambiente	para	a	instalação	mecânica	correta	do	inversor.	u
Ambiente	de	instalação	Instale	o	inversor	em	um	ambiente	compatível	com	as	especificações	abaixo	para	ajudar	a	prolongar	o	ótimo	desempenho	da	vida	útil	do	inversor.	Tabela	2.1	Ambiente	de	instalação	Ambiente	Condições	Área	de	instalação	Ambiente	interno	Temperatura	ambiente	-10	°C	a	40	°C	(IP20/NEMA	gabinete	tipo	1)	-10	°C	a	50	°C
(gabinete	tipo	IP00/Aberto)	A	confiabilidade	do	inversor	aumenta	em	ambientes	sem	grandes	oscilações	de	temperatura.	Ao	utilizar	o	inversor	em	um	gabinete	de	painéis,	instale	um	ventilador	de	refrigeração	ou	um	ar-condicionado	na	área	para	garantir	que	a	temperatura	do	ar	dentro	do	gabinete	não	exceda	os	níveis	especificados.	Não	permita	a
formação	de	gelo	no	inversor.	Umidade	UR	de	95%	ou	menos	e	sem	condensação	Temperatura	para	armazenamento	-20°C	a	60°C	Arredores	Instale	o	inversor	em	uma	área	sem:	•	névoa	de	óleo	ou	poeira	•	limalha	metálica,	óleo,	água	ou	outros	materiais	estranhos	•	materiais	radiativos	•	materiais	inflamáveis	(ex:	madeira)	•	gases	e	líquidos
prejudiciais	•	vibração	excessiva	•	cloretos	•	luz	solar	direta.	Altitude	1000	m	ou	menos,	até	3000	m	com	queda	de	rendimento.	Consulte	Dados	de	Redução	de	Capacidade	do	Inversor	na	página	474	para	obter	os	detalhes.	Vibração	10	a	20	Hz	a	9,8	m/s2	20	a	55	Hz	em	5,9	m/s2	(modelos	CIMR-Ao2A0004	a	2A0211,	4A0002	a	4A0165	e	5A0003	a
5A0099)	ou	2,0	m/s2	(modelos	CIMR-Ao2A0250	a	2A0415,	4A0208	a	4A1200	e	5A0125	a	5A0242)	Orientação	Instale	o	inversor	na	vertical	para	maximizar	os	efeitos	de	refrigeração.	Os	modelos	CIMR-Ao4A0930	e	4A1200	têm	os	valores	nominais	definidos	em	5,9	m/s2	ATENÇÃO:	Evite	posicionar	os	dispositivos	periféricos	do	inversor,
transformadores	e	outros	eletrônicos	próximos	ao	inversor,	já	que	o	ruído	gerado	pode	provocar	um	funcionamento	incorreto.	Caso	estes	dispositivos	sejam	utilizados	próximo	ao	instalador,	tome	as	medidas	adequadas	para	proteger	o	inversor	do	ruído.	ATENÇÃO:	Evite	a	queda	de	materiais	estranhos	como	limalha	metálica	ou	pedaços	de	fios	sobre	o
inversor	durante	a	instalação.	O	não	cumprimento	deste	aviso	pode	resultar	em	danos	ao	inversor.	Posicione	uma	cobertura	provisória	sobre	o	inversor	durante	a	instalação.	Remova	a	cobertura	provisória	antes	de	ligar	o	inversor,	pois	esta	reduzirá	a	ventilação	provocando	o	superaquecimento.	u	Orientação	e	espaço	da	instalação	Instale	o	inversor
na	vertical,	conforme	ilustrado	em	Figura	2.1	para	manter	uma	refrigeração	adequada.	OK	Não	OK	Não	OK	Figura	2.1	Orientação	correta	da	instalação	2.2	Instalação	mecânica	52	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Parafuso	Olhal	Figura	2.5	Reposicionamento	do	parafuso	de	olhal	A	B	C	A	–
Parafuso	de	olhal	B	–	Cabos	C	–	Ângulo	de	suspensão:	50°	ou	superior	Figura	2.6	Exemplo	de	ângulo	do	cabo	de	suspensão	u	Uso	Remoto	do	Operador	Digital	n	Operação	Remota	O	operador	digital	montado	no	inversor	pode	ser	removido	e	conectado	usando	uma	extensão	de	cabo	de	até	3	m	de	comprimento	para	facilitar	operação	quando	o	inversor
está	instalado	em	um	local	no	qual	não	pode	ser	facilmente	acessado.	O	operador	digital	também	pode	ser	permanentemente	montado	em	locais	remotos,	como	portas	de	painel	usando	uma	extensão	de	cabo	e	um	conjunto	de	suporte	de	instalação	(dependendo	do	tipo	de	instalação).	Nota:	Consulte	Opcionais	do	Inversor	e	Dispositivos	Periféricos	na
página	445	para	obter	informações	sobre	extensões	de	cabo	e	conjuntos	de	suporte	de	instalação.	2.2	Instalação	mecânica	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	55	2	In	st	al	aç	ão	m	ec	ân	ic	a	S/N	:	J007XE273710001	OperadorInversor	Conector	do	Cabo	de	Comunicação	Porta	de	Comunicação
Figura	2.7	Ligações	do	Cabo	de	Comunicação	n	Instalação	Remota	de	Operador	Digital	Dimensões	do	Operador	Digital	S/N	:	J007XE273710001	90	78	60	7.9	50	12.2	1.6	44	15	Furos	de	instalação	(2	parafusos	M3,	5	de	profundidade)	mínimo	Unidade:	mm	Figura	2.8	Dimensões	do	Operador	Digital	Kits	de	Teclado	NEMA	A	Yaskawa	oferece	kits	de
teclado	que	fornece	a	funcionalidade	do	operador	digital	sobre	gabinetes	projetados	para	ambientes	NEMA	Tipo	1,	3R,	4,	4X,	12	ou	IPX6.	Esses	kits	são	para	uso	com	operador	digital	modelos	JVOP-180	e	JVOP-182.	Tabela	2.2	Ambiente	de	instalação	Modelo	de	Kit	de	Teclado	Descrição	UUX000526	Etiqueta	em	branco	na	frente.	UUX000527	Etiqueta
com	marca	da	Yaskawa	na	frente.	Tipos	de	Instalação	e	Materiais	Necessários	O	operador	digital	é	montado	em	um	gabinete	de	dois	modos	diferentes:	•	Montagem	na	superfície/externa	instala	o	operador	fora	do	painel	do	gabinete	•	Montagem	embutida/interna	instala	o	operador	dentro	do	painel	do	gabinete	2.2	Instalação	mecânica	56	YASKAWA
ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Tabela	2.3	Métodos	de	Instalação	do	Operador	Digital	e	Ferramentas	Necessárias	Método	de	instalação	Descrição	Conjuntos	de	suporte	de	instalação	Modelo	Ferramentas	Necessárias	Montagem	na	superfície	/externa	A	instalação	simplificada	com	o	operador	digital	é
montada	na	parte	externa	do	painel	com	dois	parafusos.	–	–	Chave	de	parafuso	Phillips(n°	1)	Montagem	Embutida/	Interna	Confina	o	operador	digital	no	painel.	A	frente	do	operador	digital	é	nivelada	com	a	parte	externa	do	painel.	Conjunto	de	suporte	de	instalação	A	(para	montagem	com	parafusos	nos	furos	no	painel)	EZZ020642A	Chave	de	parafuso
Phillips(n°	1,	n°	2)	Configuração	de	suporte	de	instalação	B	(para	uso	com	prisioneiros	rosqueados	fixados	no	painel)	EZZ020642B	Chave	de	parafuso	Phillips	(n°	1)	Chave	(7	mm)	ATENÇÃO:	Evite	a	queda	de	materiais	estranhos	(como	limalhas	metálicas	ou	pedaços	de	fio)	no	inversor	durante	a	instalação	e	construção	do	projeto.	O	não	cumprimento
deste	aviso	pode	resultar	em	danos	ao	inversor.	Posicione	uma	cobertura	provisória	sobre	o	inversor	durante	a	instalação.	Remova	a	cobertura	provisória	antes	de	ligar	o	inversor,	pois	esta	reduzirá	a	ventilação	provocando	o	superaquecimento.	Montagem	na	superfície/externa	1.	Corte	uma	abertura	no	painel	do	gabinete	para	o	operador	digital	como
mostrado	em	Figura	2.10.	2.	Posicione	o	operador	digital	de	modo	que	o	monitor	fique	voltado	para	fora,	e	o	monte	no	painel	do	gabinete	como	mostrado	em	Figura	2.9.	Operador	Digital	2	parafusos	de	máquina	M3	x	6,	cabeça	panela	fenda	Phillips	Painel	do	Gabinete	Unidade:	mm	Figura	2.9	Instalação	da	Montagem	Externa/na	Superfície	22	22	14	26
22	78	2	Unidade:	mm	Figura	2.10	Dimensões	de	Recorte	do	Painel	(Instalação	de	Montagem	Externa/na	Superfície)	Montagem	Embutida/Interna	Uma	montagem	embutida	interna	requer	um	conjunto	de	suporte	de	instalação	que	deve	ser	comprado	separadamente.	Entre	em	contato	com	um	representante	da	Yaskawa	para	pedir	um	conjunto	de
suporte	de	instalação	e	hardware	de	montagem.	Figura	2.11	ilustra	como	anexar	o	Conjunto	de	suporte	de	instalação	A.	1.	Corte	uma	abertura	no	painel	do	gabinete	para	o	operador	digital	como	mostrado	em	Figura	2.12.	2.	Monte	o	operador	digital	para	o	suporte	de	instalação.	3.	Monte	o	conjunto	de	suporte	de	instalação	e	operador	digital	para	o
painel	do	gabinete.	2.2	Instalação	mecânica	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	57	2	In	st	al	aç	ão	m	ec	ân	ic	a	n	Inversores	com	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	Nota:	Retirar	a	tampa	de	proteção	do	gabinete	ou	a	braçadeira	de	conduíte	inferior	de	um	inversor	com	gabinete	IP20/NEMA	Tipo	1
invalida	a	proteção	NEMA	Tipo	1	e	mantém	a	conformidade	com	IP20.	L1	4-d	A	1	A	A	0	A	2	A	3	L	L2	máx.	P	P1	t2	t1	Figura	2Figura	1	L1	A	4	AA	0A	1	A	3	A	2	P	P1	t1	4-d	L	L2	máx.	Tabela	2.5	Dimensões	para	um	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA:	Classe	200	V	Modelo	do	inversor	CIMR-Ao2A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	A0	A1	A2	A3:	A4	P1	t1	t2
d	Wt.	kg(lb)	0004F	1	140	(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.3	(7.3)	0006F	140(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.3	(7.3)	0008F	140(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)
248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0010F	140(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0012F	140(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0018F
140(5.51)	300	(11.81)	164	(6.46)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.8	(8.2)	0021F	140(5.51)	300	(11.81)	164	(6.46)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.8	(8.2)	0030F	140(5.51)	300	(11.81)	167	(6.57)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)
40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	4.2	(9.3)	0040F	140(5.51)	300	(11.81)	167	(6.57)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	4.2	(9.3)	0056F	180(7.09)	340	(13.39)	187	(7.36)	160	(6.30)	–	300	(11.81)	284	(11.18)	7.9	(0.31)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	75	(2.95)	5	(0.20)	–	M5	5.9	(13.0)	0069F	220(8.66)	400
(15.75)	197	(7.76)	192	(7.56)	–	350	(13.78)	335	(13.19)	7.9	(0.31)	50	(1.97)	1.5	(0.06)	78	(3.07)	5	(0.20)	–	M6	9	(20.1)	0081F	220(8.66)	400	(15.75)	197	(7.76)	192	(7.56)	–	350	(13.78)	335	(13.19)	7.9	(0.31)	50	(1.97)	1.5	(0.06)	78	(3.07)	5	(0.20)	–	M6	10	(22.0)	0110F	2	254	(10.00)	534	(21.02)	258	(10.16)	195	(7.68)	7.9	(0.31)	400	(15.75)	385	(15.16)	7.7
(0.30)	134	(5.28)	1.5	(0.06)	100	(3.94)	2.2	(0.09)	2.286	(0.09)	M6	23	(50.7)	0138F	279(10.98)	614	(24.17)	258	(10.16)	220	(8.66)	7.9	(0.31)	450	(17.72)	435	(17.13)	7.7	(0.30)	164	(6.46)	–	100	(3.94)	2.2	(0.09)	2.286	(0.09)	M6	28	(61.7)	0169F	329(12.95)	730	(28.74)	283	(11.14)	260	(10.24)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110
(4.33)	2.2	(0.09)	2.286	(0.09)	M6	41	(90.4)	0211F	329(12.95)	730	(28.74)	283	(11.14)	260	(10.24)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110	(4.33)	2.2	(0.09)	2.286	(0.09)	M6	42	(92.6)	2.2	Instalação	mecânica	60	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Modelo	do	inversor	CIMR-
Ao2A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	A0	A1	A2	A3:	A4	P1	t1	t2	d	Wt.	kg(lb)	As	dimensões	abaixo	correspondem	aos	modelos	tipo	IP00/Aberto	após	a	instalação	do	cliente	do	kit	correspondente	tipo	1	IP20/NEMA.	0250A	2	456	(17.95)	960	(37.80)	330	(12.99)	325	(12.80)	7.9	(0.31)	28	(27.76)	680	(26.77)	12	(0.49)	255	(10.04)	–	130	(5.12)	3.3
(0.13)	3.3	(0.13)	M10	83	(183.0)	0312A	456(17.95)	960	(37.80)	330	(12.99)	325	(12.80)	7.9	(0.31)	28	(27.76)	680	(26.77)	12	(0.49)	255	(10.04)	–	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.30	(0.13)	M10	88	(194.0)	0360A	194(19.84)	1168	(45.98)	35	(13.78)	370	(14.57)	7.9	(0.31)	800	(31.50)	773	(30.43)	13	(0.51)	368	(14.49)	–	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	108
(238.1)	Retirar	a	tampa	de	proteção	do	gabinete	IP20/NEMA	Tipo	1	invalida	a	proteção	NEMA	Tipo	1	e	mantém	o	IP20	em	conformidade.	Tabela	2.6	Dimensões	para	um	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA:	Classe	400	V	Modelo	do	inversor	CIMR-Ao4A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	A0	A1	A2	A3:	A4	P1	t1	t2	d	Wt.	kg(lb)	0002F	1	140	(5.51)	300
(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0004F	140(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0005F	140(5.51)	300	(11.81)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5
(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0007F	140(5.51)	300	(11.81)	164	(6.46)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.6	(7.9)	0009F	140(5.51)	300	(11.81)	164	(6.46)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.8	(8.2)	0011F	140(5.51)	300	(11.81)	164	(6.46)
122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.8	(8.2)	0018F	140(5.51)	300	(11.81)	167	(6.57)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	4.0	(9.0)	0023F	140(5.51)	300	(11.81)	167	(6.57)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5
(0.20)	–	M5	4.0	(9.0)	0031F	180(7.09)	340	(13.39)	167	(6.57)	160	(6.30)	–	300	(11.81)	284	(11.18)	7.9	(0.31)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	5.8	(12.6)	0038F	180(7.09)	340	(13.39)	187	(7.36)	160	(6.30)	–	300	(11.81)	284	(11.18)	7.9	(0.31)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	75	(2.95)	5	(0.20)	–	M5	6.0	(13.2)	0044F	220(8.66)	400	(15.75)	197	(7.76)	195
(7.68)	–	35	(13.78)	335	(13.19)	7.9	(0.31)	50	(1.97)	1.5	(0.06)	78	(3.07)	5	(0.20)	–	M6	8.8	(19.2)	0058F	2	254	(10.00)	465	(18.31)	258	(10.16)	195	(7.68)	7.9	(0.31)	400	(15.75)	385	(15.16)	7.7	(0.30)	65	(2.56)	–	100	(3.94)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	23	(50.7)	0072F	279(10.98)	515	(20.28)	258	(10.16)	220	(8.66)	7.9	(0.31)	450	(17.72)	435	(17.13)	7.7	(0.30)
65	(2.56)	–	100	(3.94)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	27	(59.5)	0088F	329(12.95)	630	(24.80)	258	(10.16)	260	(10.24)	7.9	(0.31)	509	(20.08)	495	(19.49)	7.7	(0.30)	120	(4.72)	–	105	(4.13)	2.2	(0.09)	3.3	(0.13)	M6	39	(86.0)	0103F	329(12.95)	630	(24.80)	258	(10.16)	260	(10.24)	7.9	(0.31)	509	(20.08)	495	(19.49)	7.7	(0.30)	120	(4.72)	–	105	(4.13)	2.2	(0.09)	3.3
(0.13)	M6	39	(86.0)	0139F	329(12.95)	730	(28.74)	283	(11.14)	260	(10.24)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110	(4.33)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	45	(99.2)	0165F	329(12.95)	730	(28.74)	283	(11.14)	260	(10.24)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110	(4.33)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	46	(101.4)	As	dimensões
abaixo	correspondem	aos	modelos	tipo	IP00/Aberto	após	a	instalação	do	cliente	do	kit	correspondente	tipo	1	IP20/NEMA.	0208A	2	456	(17.95)	960	(37.80)	330	(12.99)	325	(12.80)	7.9	(0.31)	28	(27.76)	680	(26.77)	12	(0.49)	255	(10.04)	–	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	87	(191.8)	0250A	194(19.84)	1168	(45.98)	35	(13.78)	370	(14.57)	7.9	(0.31)
800	(31.50)	773	(30.43)	13	(0.51)	368	(14.49)	–	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	106	(233.7)	0296A	194(19.84)	1168	(45.98)	35	(13.78)	370	(14.57)	7.9	(0.31)	800	(31.50)	773	(30.43)	13	(0.51)	368	(14.49)	–	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	112	(246.9)	0362A	194(19.84)	1168	(45.98)	35	(13.78)	370	(14.57)	7.9	(0.31)	800	(31.50)	773	(30.43)	13
(0.51)	368	(14.49)	–	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	117	(257.9)	Retirar	a	tampa	de	proteção	do	gabinete	IP20/NEMA	Tipo	1	invalida	a	proteção	NEMA	Tipo	1	e	mantém	o	IP20	em	conformidade.	2.2	Instalação	mecânica	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	61	2	In	st	al	aç	ão	m	ec	ân	ic	a	Tabela
2.7	Dimensões	para	um	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA:	Classe	600	V	Modelo	do	inversor	CIMR-Ao5A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	A0	A1	A2	A3:	A4	P1	t1	t2	d	Wt.	kg(lb)	0003F	1	140	(5.51)	300	(11.81	)	147	(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0004F	140(5.51)	300	(11.81	)	147
(5.79)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	38	(1.50)	5	(0.20)	–	M5	3.4	(7.5)	0006F	140(5.51)	300	(11.81	)	164	(6.46)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.8	(8.2)	0009F	140(5.51)	300	(11.81	)	164	(6.46)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55
(2.17)	5	(0.20)	–	M5	3.8	(8.2)	0011F	140(5.51)	300	(11.81	)	167	(6.57)	122	(4.80)	–	260	(10.24)	248	(9.76)	6	(0.24)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	55	(2.17)	5	(0.20)	–	M5	4.0	(9.0)	0017F	180(7.09)	340	(13.39	)	187	(7.36)	160	(6.30)	–	300	(11.81)	284	(11.18	)	7.9	(0.31)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	75	(2.95)	5	(0.20)	–	M5	6.0	(13.2)	0022F	180(7.09)	340	(13.39	)	187	(7.36)
160	(6.30)	–	300	(11.81)	284	(11.18	)	7.9	(0.31)	40	(1.57)	1.5	(0.06)	75	(2.95)	5	(0.20)	–	M5	6.0	(13.2)	0027F	220(8.66)	400	(15.75	)	197	(7.76)	192	(7.56)	–	35	(13.78)	335	(13.19	)	7.9	(0.31)	50	(1.97)	1.5	(0.06)	78	(3.07)	5	(0.20)	–	M6	8.8	(19.2)	0032F	220(8.66)	400	(15.75	)	197	(7.76)	192	(7.56)	–	35	(13.78)	335	(13.19	)	7.9	(0.31)	50	(1.97)	1.5	(0.06)	78
(3.07)	5	(0.20)	–	M6	8.8	(19.2)	0041F	2	279	(10.98)	515	(20.28	)	258	(10.16)	220	(8.66)	7.9	(0.31)	450	(17.72)	435	(17.13	)	7.7	(0.30)	65	(2.56)	–	100	(3.94)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	27	(59.5)	0052F	279(10.98)	515	(20.28	)	258	(10.16)	220	(8.66)	7.9	(0.31)	450	(17.72)	435	(17.13	)	7.7	(0.30)	65	(2.56)	–	100	(3.94)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	27	(59.5)	0062F
329(12.95)	730	(28.74	)	283	(11.14)	260	(10.24	)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06	)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110	(4.33)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	45	(99.2)	0077F	329(12.95)	730	(28.74	)	283	(11.14)	260	(10.24	)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06	)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110	(4.33)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	45	(99.2)	0099F	329(12.95)	730	(28.74	)	283
(11.14)	260	(10.24	)	7.9	(0.31)	550	(21.65)	535	(21.06	)	7.7	(0.30)	180	(7.09)	–	110	(4.33)	2.2	(0.09)	2.2	(0.09)	M6	45	(99.2)	As	dimensões	abaixo	correspondem	aos	modelos	tipo	IP00/Aberto	após	a	instalação	do	cliente	do	kit	correspondente	tipo	1	IP20/	NEMA.	0125A	2	456	(17.95)	960	(37.80	)	330	(12.99)	325	(12.80	)	7.9	(0.31)	28	(27.76)	680	(26.77	)
12	(0.49)	255	(10.04	)	–	130(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	87	(191.8)	0145A	456(17.95)	960	(37.80	)	330	(12.99)	325	(12.80	)	7.9	(0.31)	28	(27.76)	680	(26.77	)	12	(0.49)	255	(10.04	)	–	130(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	87	(191.8)	0192A	194(19.84)	1168	(45.98	)	35	(13.78)	370	(14.57	)	7.9	(0.31)	800	(31.50)	773	(30.43	)	13	(0.51)	368	(14.49	)	–
130(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	106	(233.7)	0242A	194(19.84)	1168	(45.98	)	35	(13.78)	370	(14.57	)	7.9	(0.31)	800	(31.50)	773	(30.43	)	13	(0.51)	368	(14.49	)	–	130(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	117	(257.9)	A	remoção	da	tampa	superior	de	proteção	ou	da	braçadeira	do	conduíte	do	inversor	com	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	anula	a	proteção	tipo	1
NEMA,	mas	mantém	a	conformidade	com	IP20.	2.2	Instalação	mecânica	62	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Modelo	do	inversor	CIMR-Ao	Dimensões	mm	(pol)	Diâmetro	mm	(pol)	Figura	L	D	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	d5	d6	d7	4A0088F	6	84	(3.3)	104	(4.1)	23	(0.9)	–	–	–	99	(3.9)	66	(2.6)	25	(1.0)	–
51	(2.0)	61	(2.4)	28	(1.1)	4A0103F	84(3.3)	104	(4.1)	23	(0.9)	–	–	–	99	(3.9)	66	(2.6)	25	(1.0)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	28	(1.1)	4A0139F	7	111	(4.4)	109	(4.3)	56	(2.2)	15	(0.6)	30	(1.2)	66	(2.6)	119	(4.7)	109	(4.3)	53	(2.1)	41	(1.6)	51	(2.0)	36	(1.4)	61	(2.4)	4A0165F	111(4.4)	109	(4.3)	56	(2.2)	15	(0.6)	30	(1.2)	66	(2.6)	119	(4.7)	109	(4.3)	53	(2.1)	41	(1.6)	51	(2.0)	36
(1.4)	61	(2.4)	4A0208A	8	175(6.9)	130	(5.1)	91	(3.6)	84	(3.3)	25	(1.0)	–	137	(5.4)	51	(2.0)	41	(1.6)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	36	(1.4)	4A0250A	9	191	(7.5)	130	(5.1)	104	(4.1)	30	(1.2)	28	(1.1)	71	(2.8)	157	(6.2)	71	(2.8)	51	(2.0)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	43	(1.7)	4A0296A	191(7.5)	130	(5.1)	104	(4.1)	30	(1.2)	28	(1.1)	71	(2.8)	157	(6.2)	71	(2.8)	51	(2.0)	–	51	(2.0)	61	(2.4)
43	(1.7)	4A0362A	191(7.5)	130	(5.1)	104	(4.1)	30	(1.2)	28	(1.1)	71	(2.8)	157	(6.2)	71	(2.8)	51	(2.0)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	43	(1.7)	Classe	600	V	5A0003F	1	43	(1.7)	38	(1.5)	38	(1.5)	–	–	–	41	(1.6)	71	(2.8)	79	(3.1)	–	23	(0.9)	36	(1.4)	–	5A0004F	43(1.7)	38	(1.5)	38	(1.5)	–	–	–	41	(1.6)	71	(2.8)	79	(3.1)	–	23	(0.9)	36	(1.4)	–	5A0006F	43(1.7)	56	(2.2)	38	(1.5)	–	–	–	41
(1.6)	71	(2.8)	79	(3.1)	–	23	(0.9)	36	(1.4)	–	5A0009F	43(1.7)	56	(2.2)	38	(1.5)	–	–	–	41	(1.6)	71	(2.8)	79	(3.1)	–	23	(0.9)	36	(1.4)	–	5A0011F	43(1.7)	56	(2.2)	38	(1.5)	–	–	–	41	(1.6)	71	(2.8)	79	(3.1)	–	23	(0.9)	36	(1.4)	–	5A0017F	2	25	(1.0)	76	(3.0)	56	(2.2)	–	–	–	48	(1.9)	84	(3.3)	53	(2.1)	–	36	(1.4)	23	(0.9)	43	(1.7)	5A0022F	25(1.0)	76	(3.0)	56	(2.2)	–	–	–	48	(1.9)
84	(3.3)	53	(2.1)	–	36	(1.4)	23	(0.9)	43	(1.7)	5A0027F	28(1.1)	79	(3.1)	64	(2.5)	–	–	–	51	(2.0)	86	(3.4)	56	(2.2)	–	36	(1.4)	23	(0.9)	43	(1.7)	5A0032F	28(1.1)	79	(3.1)	64	(2.5)	–	–	–	51	(2.0)	86	(3.4)	56	(2.2)	–	36	(1.4)	23	(0.9)	43	(1.7)	5A0041F	3	89	(3.5)	99	(3.9)	41	(1.6)	23	(0.9)	–	–	99	(3.9)	43	(1.7)	25	(1.0)	–	61	(2.4)	28	(1.1)	51	(2.0)	5A0052F	89(3.5)	99	(3.9)
41	(1.6)	23	(0.9)	–	–	99	(3.9)	43	(1.7)	25	(1.0)	–	61	(2.4)	28	(1.1)	51	(2.0)	5A0062F	7	111	(4.4)	109	(4.3)	56	(2.2)	15	(0.6)	30	(1.2)	66	(2.6)	119	(4.7)	109	(4.3)	53	(2.1)	41	(1.6)	51	(2.0)	36	(1.4)	61	(2.4)	5A0077F	111(4.4)	109	(4.3)	56	(2.2)	15	(0.6)	30	(1.2)	66	(2.6)	119	(4.7)	109	(4.3)	53	(2.1)	41	(1.6)	51	(2.0)	36	(1.4)	61	(2.4)	5A0099F	111(4.4)	109	(4.3)	56
(2.2)	15	(0.6)	30	(1.2)	66	(2.6)	119	(4.7)	109	(4.3)	53	(2.1)	41	(1.6)	51	(2.0)	36	(1.4)	61	(2.4)	5A0125A	8	175	(6.9)	130	(5.1)	91	(3.6)	84	(3.3)	25	(1.0)	–	137	(5.4)	51	(2.0)	41	(1.6)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	36	(1.4)	5A0145A	175(6.9)	130	(5.1)	91	(3.6)	84	(3.3)	25	(1.0)	–	137	(5.4)	51	(2.0)	41	(1.6)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	36	(1.4)	5A0192A	9	191	(7.5)	130	(5.1)	104	(4.1)
30	(1.2)	28	(1.1)	71	(2.8)	157	(6.2)	71	(2.8)	51	(2.0)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	43	(1.7)	5A0242A	191(7.5)	130	(5.1)	104	(4.1)	30	(1.2)	28	(1.1)	71	(2.8)	157	(6.2)	71	(2.8)	51	(2.0)	–	51	(2.0)	61	(2.4)	43	(1.7)	Nota:	Retirar	a	tampa	de	proteção	do	gabinete	ou	a	braçadeira	de	conduíte	inferior	de	um	inversor	com	gabinete	IP20/NEMA	Tipo	1	invalida	a	proteção
NEMA	Tipo	1	e	mantém	a	conformidade	com	IP20.	2.2	Instalação	mecânica	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	65	2	In	st	al	aç	ão	m	ec	ân	ic	a	n	Inversores	com	gabinetes	do	tipo	IP00/Aberto	Figura	1	L1	4-d	A	1	A	A	2	L2	máx.	L	t2	t1P1	P	P1	P	t2	A	1	A	2	A	4-dL1	L	L2	máx.	t1	Figura	2	P1	P	L	A	1	A
2	A	6-d	t2	Figura	3	t1	L1	L3	L3	L2	máx.	L2	máx.	L2	máx.	L2	máx.	Figura	4	L3	L3	8-dL4	L1	A	1	L	A	2	P	A	P1	t2	t1	L2	máx.L2	máx.	Tabela	2.9	Dimensões	para	um	gabinete	tipo	IP00/Aberto:	Classe	200	V	Modelo	do	inversor	CIMR-	Ao2A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	A1	A2	P1	t1	t2	d	Wt.	kg(lb)	0250A	1	450	(17.72)	705	(27.76)	330	(12.99)	325
(12.80)	10	(0.39)	680	(26.77)	12	(0.49)	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	76	(167.6)	0312A	450	(17.72)	705	(27.76)	330	(12.99)	325	(12.80)	10	(0.39)	680	(26.77)	12	(0.49)	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	80	(176.4)	0360A	500	(19.69)	800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	98
(216.1)	0415A	500(19.69)	800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	99	(218.3)	Os	clientes	podem	converter	estes	modelos	para	gabinetes	do	tipo	1	IP20/NEMA	utilizando	um	kit	tipo	1	IP20/NEMA.	Consulte	Seleção	do	kit	tipo	1	IP20/NEMA	na	página	68	para	selecionar	o	kit	apropriado.	2.2
Instalação	mecânica	66	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Tabela	2.10	Dimensões	para	um	gabinete	tipo	IP00/Aberto:	Classe	400	V	Modelo	do	inversor	CIMR-	Ao4A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	L3	L4	A1	A2	P1	t1	t2	d	Wt.	kg(lb)	0208A	1	450	(17.72)	705	(27.76)	330	(12.99)	325	(12.80)
10	(0.39)	–	–	680	(26.77)	12.4	(0.49)	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	79	(174.2)	0250A	500	(19.69)	800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	–	–	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	96	(211.6)	0296A	500	(19.69)	800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	–	–	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	102
(224.9)	0362A	500	(19.69)	800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	–	–	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	107	(235.9)	0414A	2	500(19.69)	950	(37.40)	370	(14.57)	370	(14.57)	7.9	(0.31)	–	–	923	(36.34)	13	(0.51)	135	(5.31)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	125	(275.6)	0515A	3	670	(26.38)	1140	(44.88)	370	(14.57)	440	(17.32)	6
(0.24)	220	(8.66)	–	1110	(43.70)	15	(0.59)	150	(5.91)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	216	(476.2)	0675A	670(26.38)	1140	(44.88)	370	(14.57)	440	(17.32)	6	(0.24)	220	(8.66)	–	1110	(43.70)	15	(0.59)	150	(5.91)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	221	(487.2)	0930A	4	1250	(49.21)	1380	(54.33)	370	(14.57)	1110	(43.70)	6	(0.24)	330	(13.00)	440	(17.32)	1345	(52.95)	15
(0.59)	150	(5.91)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	545	(1201.5)	1.200A	1250(49.21)	1380	(54.33)	370	(14.57)	1110	(43.70)	6	(0.24)	330	(13.00)	440	(17.32)	1345	(52.95)	15	(0.59)	150	(5.91)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	5545	(1223.6)	Os	clientes	podem	converter	estes	modelos	para	gabinetes	do	tipo	1	IP20/NEMA	utilizando	um	kit	tipo	1	IP20/NEMA.	Consulte
Seleção	do	kit	tipo	1	IP20/NEMA	na	página	68	para	selecionar	o	kit	apropriado.	Tabela	2.11	Dimensões	para	um	gabinete	tipo	IP00/Aberto:	Classe	600	V	Modelo	do	inversor	CIMR-	Ao5A	Dimensões	mm	(pol)	Figura	L	A	D	L1	L2	L3	L4	A1	A2	P1	t1	t2	d	Wt.	kg(lb)	0125A	1	450	(17.72)	705	(27.76)	330	(12.99)	325	(12.80)	10	(0.39)	–	–	680	(26.77)	12.4
(0.49)	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	79	(174.2)	0145A	450	(17.72)	705	(27.76)	330	(12.99)	325	(12.80)	10	(0.39)	–	–	680	(26.77)	12.4	(0.49)	130	(5.12)	3.3	(0.13)	3.3	(0.13)	M10	79	(174.2)	0192A	500	(19.69)	800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	–	–	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	107	(235.9)	0242A	500	(19.69)
800	(31.50)	350	(13.78)	370	(14.57)	10	(0.39)	–	–	773	(30.43)	13	(0.51)	130	(5.12)	4.6	(0.18)	4.6	(0.18)	M12	107	(235.9)	Os	clientes	podem	converter	estes	modelos	para	gabinetes	do	tipo	1	IP20/NEMA	utilizando	um	kit	tipo	1	IP20/NEMA.	Consulte	Seleção	do	kit	tipo	1	IP20/NEMA	na	página	68	para	selecionar	o	kit	apropriado.	2.2	Instalação	mecânica
YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	67	2	In	st	al	aç	ão	m	ec	ân	ic	a	3.1	Segurança	de	Seção	PERIGO	Risco	de	choque	elétrico	Não	conecte	ou	desconecte	a	fiação	enquanto	a	energia	estiver	ligada.	O	não	cumprimento	pode	resultar	em	morte	ou	ferimentos	graves.	ADVERTÊNCIA	Risco	de	choque
elétrico	Não	opere	o	equipamento	com	as	tampas	removidas.	O	não	cumprimento	resultará	em	morte	ou	ferimentos	graves.	Os	diagramas	nesta	seção	podem	mostrar	inversores	sem	tampas	ou	blindagens	para	mostrar	os	detalhes.	Não	deixe	de	reinstalar	tampas	ou	blindagens	antes	de	operar	os	inversores,	e	opere-os	de	acordo	com	as	instruções
descritas	neste	manual.	Verifique	se	o	condutor	de	aterramento	de	proteção	cumpre	as	normas	técnicas	e	as	regulamentações	locais	de	segurança.	Visto	que	a	corrente	de	fuga	excede	3,5	mA	nos	modelos	CIMR-Ao4A0414	e	maiores,	a	IEC	61800-5-1	estabelece	que	a	alimentação	elétrica	deve	ser	automaticamente	desconectada	em	caso	de
interrupção	do	condutor	de	aterramento	de	proteção	ou	um	condutor	de	aterramento	de	proteção	com	um	diâmetro	de	pelo	menos	10	mm2	(Cu)	ou	16	mm2	(Al)	deverá	ser	utilizado.	O	não	cumprimento	dessas	instruções	pode	resultar	em	morte	ou	em	ferimentos	graves.	Sempre	utilize	o	equipamento	apropriado	para	os	Disjuntores	de	Fuga	a	Terra
(GFCIs).	O	inversor	pode	provocar	uma	corrente	residual	com	um	componente	DC	na	proteção	de	aterramento	do	condutor.	Quando	um	dispositivo	de	proteção	de	corrente	residual	ou	de	monitoramento	é	utilizado	para	proteção	em	caso	de	contato	direto	ou	indireto,	sempre	utilize	um	tipo	B	GFCI	de	acordo	com	a	IEC	60755.	Sempre	aterre	o
terminal	de	aterramento	do	lado	do	motor.	O	aterramento	impróprio	do	equipamento	pode	resultar	em	morte	ou	lesões	graves	devido	ao	contato	com	a	caixa	do	motor.	Não	trabalhe	no	inversor	usando	roupas	soltas,	joias	ou	sem	proteção	para	os	olhos.	O	não	cumprimento	resultará	em	morte	ou	ferimentos	graves.	Remova	todos	os	objetos	de	metal,
como	relógios	e	anéis,	prenda	roupas	soltas	e	use	proteção	para	os	olhos	antes	de	iniciar	o	trabalho	no	inversor.	Não	remova	as	tampas	ou	toque	nas	placas	de	circuito	enquanto	a	alimentação	estiver	ligada.	O	não	cumprimento	resultará	em	morte	ou	ferimentos	graves.	Não	permita	que	funcionários	sem	qualificação	trabalhem	no	inversor.	O	não
cumprimento	resultará	em	morte	ou	ferimentos	graves.	A	instalação,	manutenção,	inspeção	e	serviço	devem	ser	realizados	apenas	por	funcionários	autorizados,	familiarizados	com	a	instalação,	ajuste	e	manutenção	de	inversores	CA.	Não	toque	em	nenhum	terminal	antes	que	os	capacitores	tenham	sido	descarregados	por	completo.	O	não
cumprimento	resultará	em	morte	ou	ferimentos	graves.	Antes	de	fazer	o	cabeamento	dos	terminais,	desconecte	toda	a	alimentação	do	equipamento.	O	capacitor	interno	permanece	carregado	mesmo	depois	da	fonte	de	alimentação	ter	sido	desligada.	Depois	de	desligar	a	alimentação,	espere	pelo	menos	o	tempo	especificado	no	inversor	antes	de	tocar
em	qualquer	componente.	Perigo	de	Incêndio	Aperte	todos	os	parafusos	do	terminal	segundo	o	torque	especificado.	Ligações	elétricas	soltas	podem	resultar	em	morte	ou	lesões	graves	por	incêndio	devido	ao	seu	superaquecimento.	Não	use	materiais	combustíveis	inadequados.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	morte	ou	ferimentos
graves.	Não	instale	o	inversor	em	uma	superfície	inflamável.	Nunca	coloque	materiais	combustíveis	no	inversor.	3.1	Segurança	de	Seção	70	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	ADVERTÊNCIA	Não	utilize	uma	fonte	de	tensão	inadequada.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em
morte	ou	ferimentos	graves.	Verifique	se	a	tensão	do	inversor	coincide	com	a	tensão	da	fonte	de	alimentação	de	entrada	antes	de	aplicar	a	alimentação.	Ao	instalar	as	opções	de	frenagem	dinâmica,	execute	toda	a	fiação	exatamente	como	especificado	nos	diagramas	de	fiação	fornecidos.	Deixar	de	fazer	isso	pode	resultar	em	incêndio.	Fiação	indevida
pode	danificar	os	componentes	do	freio.	CUIDADO	Não	carregue	o	inversor	pelas	tampas	frontal	ou	do	terminal.	A	inobservância	desta	instrução	pode	provocar	queda	da	carcaça	principal	do	inversor,	resultando	em	ferimentos	leves	ou	moderados.	ATENÇÃO	Observe	os	procedimentos	apropriados	de	descarga	eletrostática	(ESD)	ao	manipular	o
inversor	e	as	placas	de	circuito.	O	não	cumprimento	dessa	instrução	pode	resultar	em	dano	ESD	ao	circuito	do	inversor.	Nunca	conecte	ou	desconecte	o	motor	do	inversor	enquanto	este	estiver	emitindo	tensão	na	saída.	O	sequenciamento	incorreto	do	equipamento	pode	resultar	em	danos	ao	inversor.	Não	use	cabos	sem	blindagem	para	a	fiação	de
controle.	A	inobservância	dessa	instrução	pode	causar	interferência	elétrica,	resultando	em	desempenho	precário	do	sistema.	Use	cabos	blindados	do	tipo	par	trançado	e	aterre	a	blindagem	no	terminal	de	aterramento	do	inversor.	Não	permita	que	funcionários	não	qualificados	usem	o	produto.	A	inobservância	dessa	instrução	pode	resultar	em	danos
ao	inversor	ou	ao	circuito	de	frenagem.	Revise	atentamente	o	manual	de	instruções	TOBPC72060000	ao	conectar	um	opcional	de	frenagem	dinâmica	ao	inversor.	Não	modifique	os	circuitos	do	inversor.	A	inobservância	dessa	instrução	pode	resultar	em	danos	ao	inversor	e	anulará	a	garantia.	A	Yaskawa	não	se	responsabiliza	por	qualquer	modificação
que	o	usuário	realizar	no	produto.	Este	produto	não	deve	ser	modificado.	Verifique	toda	a	fiação	para	garantir	que	todas	as	ligações	estejam	corretas	após	instalar	o	inversor	e	conectar	quaisquer	outros	dispositivos.	O	não	cumprimento	deste	aviso	pode	resultar	em	danos	ao	inversor.	3.1	Segurança	de	Seção	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C
Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	71	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	3.2	Diagrama	de	conexão	padrão	Conecte	o	inversor	e	os	dispositivos	periféricos	conforme	exibido	em	Figura	3.1.	É	possível	configurar	e	executar	o	inversor	através	do	operador	digital	sem	conectar	os	fios	de	entrada/saída.	Esta	seção	não	aborda	o	funcionamento	do
inversor;	Consulte	Programação	e	operação	iniciais	na	página	113	para	obter	instruções	sobre	o	funcionamento	do	inversor.	ATENÇÃO:	Uma	fiação	incorreta	poderá	resultar	em	danos	ao	inversor.	Instale	uma	proteção	adequada	de	circuito	de	potência	por	códigos	aplicáveis.	O	inversor	é	compatível	com	circuitos	capazes	de	enviar	não	mais	que
100.000	RMS	ampères	simétricos,	máximo	240	Vac	(classe	200	V),	máximo	480	Vac	(classe	400	V),	máximo	600	Vac	(classe	600	V).	ATENÇÃO:	Quando	a	tensão	de	entrada	for	440	V	ou	superior	ou	o	comprimento	da	fiação	for	superior	a	100	metros,	preste	atenção	especial	na	tensão	de	isolamento	do	motor	ou	utilize	um	motor	especial	para
inversores.	O	não	cumprimento	deste	aviso	pode	causar	a	ruptura	do	isolamento	do	motor.	ATENÇÃO:	Não	conecte	um	aterramento	de	circuito	de	controle	CA	ao	gabinete	do	inversor.	Um	aterramento	incorreto	do	inversor	pode	causar	o	mau	funcionamento	do	circuito	de	controle.	Nota:	10	mA	é	a	carga	mínima	para	as	saídas	do	relé	M1-M2,	M3-M4,
M5-M6	e	MA-MB-MC.	3.2	Diagrama	de	conexão	padrão	72	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	3.3	Diagrama	de	conexão	do	circuito	principal	Consulte	os	diagramas	nesta	seção	para	ligar	o	circuito	de	potência	do	inversor.	As	conexões	podem	variar	com	base	na	capacidade	do	inversor.	A	fonte	de
alimentação	CC	para	o	circuito	principal	fornece	energia	para	o	circuito	de	controle.	ATENÇÃO:	Não	utilize	o	terminal	de	barramento	CC	negativo	“–”	como	terminal	de	aterramento.	Este	terminal	tem	alto	potencial	de	tensão	CC.	Ligações	inadequadas	na	fiação	podem	danificar	o	inversor.	u	Trifásico	Classe	200	V	(CIMR-Ao2A0004	a	2A0081)
Trifásico	Classe	400	V	(CIMR-Ao4A0002	a	4A0044)	Trifásico	Classe	600	V	(CIMR-Ao5A0003	a	5A0032)	+1	+2	–	R/L1	S/L2	T/L3	Relé	Painel	de	comporta	Painel	de	controle	Operador	+	Ponte	Sensor	de	corrente	U/T1	V/T2	W/T3	B1	B2	Figura	3.2	Conexão	dos	terminais	do	circuito	de	potência	u	Trifásico	Classe	200	V	(CIMR-Ao2A0110,	2A0138)	Trifásico
Classe	400	V	(CIMR-Ao4A0058,	4A0072)	Trifásico	Classe	600	V	(CIMR-Ao5A0041,	5A0052)	+1	–	R/L1	S/L2	T/L3	U/T1	V/T2	W/T3	B1	B2	Bobina	de	choque	DC	+	Relé	Painel	de	comporta	Painel	de	controle	Operador	Sensor	de	corrente	Figura	3.3	Conexão	dos	terminais	do	circuito	de	potência	3.3	Diagrama	de	conexão	do	circuito	principal	YASKAWA
ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	75	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	u	Trifásico	Classe	200	V	(CIMR-Ao2A0169	a	2A0211)	Trifásico	Classe	400	V	(CIMR-Ao4A0088	a	4A0139)	Trifásico	Classe	600	V	(CIMR-Ao5A0062	a	5A0099)	+1	–	R/L1	S/L2	T/L3	U/T1	V/T2	W/T3	+	+3	Relé	Painel	de	comporta	Painel	de	controle
Operador	Sensor	de	corrente	Bobina	de	choque	DC	Figura	3.4	Conexão	dos	terminais	do	circuito	de	potência	u	Trifásico	Classe	200	V	(CIMR-Ao2A0250	a	2A0415)	Trifásico	Classe	400	V	(CIMR-Ao4A0165	a	4A0675)	Trifásico	Classe	600	V	(CIMR-Ao5A0125	a	5A0242)	+1	–	R/L1	S/L2	T/L3	U/T1	V/T2	W/T3	+3	+	24	V	Relé	Painel	de	comporta	Painel	de
controle	Operador	Sensor	de	corrente	Bobina	de	choque	DC	Supri-	mento	de	energia	Figura	3.5	Conexão	dos	terminais	do	circuito	de	potência	3.3	Diagrama	de	conexão	do	circuito	principal	76	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	u	Trifásico	Classe	400	V	(CIMR-Ao4A0930,	4A1200)	+1	–	R/L1	S/L2
T/L3	R1/L11	S1/L21	T1/L31	U/T1	V/T2	W/T3	+3	+	24	V	Supri-	mento	de	energia	Relé	Painel	de	comporta	Painel	de	controle	Operador	Sensor	de	corrente	Bobina	de	choque	DC	Figura	3.6	Conexão	dos	terminais	do	circuito	de	potência	Nota:	Os	modelos	CIMR-Ao4A0930	e	4A1200	são	compatíveis	para	utilização	com	a	retificação	de	12	pulsos.	Consulte
Retificação	de	12	pulsos	na	página	77	para	ver	detalhes.	u	Retificação	de	12	pulsos	n	Remoção	do	Jumper	Os	modelos	CIMR-Ao4A0930	e	4A1200	são	compatíveis	para	utilização	com	a	retificação	de	12	pulsos.	O	funcionamento	com	a	retificação	de	12	pulsos	requer	que	o	usuário	prepare	separadamente	um	transformador	de	3	bobinas	para	a	fonte	de
alimentação.	Entre	em	contato	com	a	Yaskawa	ou	o	seu	representante	de	vendas	mais	próximo	para	obter	as	especificações	do	transformador.	ADVERTÊNCIA!	Perigo	de	Incêndio.	A	não	remoção	dos	jumpers	que	fazem	o	curto-circuito	dos	terminais	de	alimentação	no	circuito	de	potência	ao	utilizar	a	retificação	de	12	pulsos	poderá	causar	mortes	ou
lesões	graves	devido	a	incêndio.	n	Notas	de	aplicação	Os	modelos	CIMR-Ao4A0930	e	4A1200	são	fornecidos	de	fábrica	com	jumper	ligando	os	terminais	R/L1-R1/L11,	S/	L2-S1/L21	e	T/L3-T1/L31.	Remova	os	parafusos	e	jumpers	M5	conforme	mostrado	em	Figura	3.7	para	uso	da	retificação	de	12	pulsos.	R1-L11	Jumpers	R/L1	S/L2	T/L3	T1-L31	S1-L21
Figura	3.7	Remoção	do	Jumper	3.3	Diagrama	de	conexão	do	circuito	principal	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	77	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	R/L1	S/L2	T/L3	U/T1	V/T2	W/T3	–	+3+1	R/L1	S/L2	T/L3	U/T1	V/T2	W/T3	–	+3+1	CIMR-Ao4A0088,	0103	CIMR-Ao2A0169,	0211,	0250,	0312,	0360,	0415
CIMR-Ao4A0139,	0165,	0208,	0250,	0296,	0362	CIMR-Ao4A0414	CIMR-Ao4A0515,	0675	R/L1	S/L2	T/L3	+1	+3	U/T1	V/T2	W/T3	+1	+3	R/L1	S/L2	T/L3	U/T1	V/T2	W/T3	R/L1	S/L2	T/L3	R1/L11	S1/L21	T1/L31	U/T1	V/T2	W/T3	U/T1	V/T2	W/T3	CIMR-Ao5A0062,	0077,	0099,	0125,	0145,	0192,	0242	CIMR-Ao4A0930,	1200	Figura	3.10	Configuração	do
Bloco	de	Terminais	do	Circuito	de	Potência	(continuação)	O	design	do	bloco	de	terminais	difere	um	pouco	dos	modelos	CIMR-Ao2A0250	a	2A0415,	4A0208	a	4A0362	e	5A0125	a	5A0242.	3.4	Configuração	do	Bloco	de	Terminais	80	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	3.5	Tampa	do	Terminal	Siga	o
procedimento	abaixo	para	remover	a	tampa	do	terminal	para	ligar	a	fiação	e	recolocar	a	tampa	após	concluir	a	ligação.	u	CIMR-Ao2A0004	a	2A0081,	4A0002	a	4A0044,	5A0003	a	5A0032	(Gabinete	tipo	1	IP20/NEMA)	n	Remoção	da	tampa	do	terminal	1.	Afrouxe	o	parafuso	da	tampa	do	terminal	utilizando	uma	chave	de	fenda	Phillips	#2.	O	tamanho
dos	parafusos	varia	de	acordo	com	o	modelo	do	inversor.	Figura	3.11	Remoção	da	tampa	do	terminal	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	2.	Empurre	a	aba	localizada	na	parte	inferior	da	tampa	do	terminal	e	puxe-a	com	cuidado	para	frente	para	remover	a	tampa	do	terminal.	Figura	3.12	Remoção	da	tampa	do	terminal	de	um	inversor	com
gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	n	Reinstalação	da	Tampa	do	Terminal	As	linhas	de	alimentação	e	os	fios	de	sinal	passam	pela	abertura	disponível.	Consulte	Realizando	a	instalação	elétrica	do	terminal	de	potência	na	página	96	e	Fiação	para	o	terminal	do	circuito	principal	na	página	102	para	ver	mais	detalhes	sobre	a	fiação.	Recoloque	a	tampa	do
terminal	após	concluir	a	ligação	dos	fios	ao	inversor	e	a	outros	dispositivos.	Conecte	antes	o	Terminal	de	Aterramento.	seguido	pela	potência	e	depois	pelo	circuito	de	controle.	Os	cabos	de	potência	e	a	fiação	de	sinal	saem	por	aberturas	separadas.	Figura	3.13	Recolocação	da	tampa	do	terminal	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	3.5
Tampa	do	Terminal	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	81	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	u	CIMR-Ao2A0110	a	2A0250,	4A0208	a	4A1200	e	5A0125	a	5A0242	(Gabinete	tipo	IP00/	Aberto)	n	Remoção	da	tampa	do	terminal	1.	Afrouxe	os	parafusos	e	depois	puxe	a	tampa.	Nota:	A	tampa	do	terminal	e	sua
quantidade	de	parafusos	são	diferentes	dependendo	do	modelo	do	inversor.	Consulte	Nomes	de	Componentes	na	página	39	para	obter	os	detalhes.	CUIDADO!	Não	remova	completamente	os	parafusos	da	tampa,	apenas	afrouxe-os.	Caso	sejam	removidos	completamente,	a	tampa	poderá	cair	e	provocar	lesões.	Figura	3.14	Remoção	da	tampa	do
terminal	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	IP00/Aberto	2.	Puxe	a	tampa	do	terminal	para	frente	para	soltá-la	do	inversor.	Figura	3.15	Remoção	da	tampa	do	terminal	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	IP00/Aberto	n	Reinstalação	da	Tampa	do	Terminal	Após	ligar	a	fiação	da	placa	do	terminal	e	de	outros	dispositivos,	confira	novamente	as	conexões	e
recoloque	a	tampa	do	terminal.	Consulte	Realizando	a	instalação	elétrica	do	terminal	de	potência	na	página	96	e	Fiação	para	o	terminal	do	circuito	principal	na	página	102	para	ver	mais	detalhes	sobre	a	fiação.	Figura	3.16	Reinstalação	da	tampa	do	terminal	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	IP00/Aberto	Conecte	primeiro	a	fiação	de	aterramento,	logo
a	do	circuito	principal	e,	por	último,	a	dos	bornes	de	controle.	3.5	Tampa	do	Terminal	82	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	n	Reinstalação	da	tampa	frontal	Modelos	de	inversor	CIMR-Ao2A0004	a	2A0081,	4A0002	a	4A0044	e	5A0003	a	5A0032	Siga	o	procedimento	contrário	descrito	em	Remova
a	tampa	frontal	(2A0004	a	2A0081,	4A0002	a	4A0044	e	5A0003	a	5A0032)	na	página	83	para	recolocar	a	tampa	frontal.	Pressione	para	dentro	os	ganchos	que	se	encontram	em	cada	lado	da	tampa	frontal,	guiando-a	de	volta	para	o	seu	local	no	inversor.	Verifique	se	está	encaixado	firmemente	no	local.	Modelos	de	inversor	CIMR-Ao2A0110	a	2A0415	e
4A0058	a	4A1200	1.	Deslize	a	tampa	frontal	de	modo	que	os	ganchos	no	alto	se	encaixem	no	inversor.	Figura	3.22	Recoloque	a	tampa	frontal	(2A0110	a	2A0415	e	4A0058	a	4A1200)	2.	Após	conectar	os	ganchos	no	inversor,	pressione	firmemente	a	tampa	para	travá-la	no	local.	3.6	Operador	digital	e	tampa	frontal	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616
41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	85	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	3.7	Tampa	de	proteção	superior	Modelos	de	inversor	CIMR-Ao2A0004	a	2A0081,	4A0002	a	4A0058	e	5A0003	a	5A0032	foram	projetadas	para	atender	as	especificações	Tipo	1	IP20/NEMA	com	uma	tampa	protetora	na	parte	superior.	A	remoção	da	tampa	de	proteção
superior	ou	do	suporte	do	conduíte	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	anula	a	proteção	tipo	1	NEMA,	mas	mantém	a	conformidade	com	IP20.	u	Remoção	da	tampa	de	proteção	superior	Insira	a	ponta	de	uma	chave	de	fenda	de	ponta	chata	na	pequena	abertura	localizada	na	extremidade	dianteira	da	tampa	de	proteção	superior.	Pressione
levemente	conforme	mostrado	na	figura	abaixo	para	soltar	a	tampa	do	inversor.	Nota:	A	remoção	da	tampa	de	proteção	superior	ou	do	suporte	do	conduíte	de	um	inversor	com	gabinete	tipo	1	IP20/NEMA	anula	a	proteção	tipo	1	NEMA,	mas	mantém	a	conformidade	com	IP20.	Figura	3.23	Remoção	da	tampa	de	proteção	superior	u	Reinstalação	da
tampa	de	proteção	superior	Insira	os	dois	pequenos	ganchos	sobressalentes	na	parte	traseira	da	tampa	protetora	superior	nos	furos	de	montagem	disponíveis	próximos	a	traseira	do	inversor.	Então,	pressione	a	parte	dianteira	da	tampa	de	proteção	superior	para	encaixá-	la	no	local.	Tampa	de	proteção	Furos	de	montagem	Figura	3.24	Reinstalação	da
Tampa	Protetora	3.7	Tampa	de	proteção	superior	86	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	3.8	Bornes	de	Potência	Esta	seção	descreve	as	funções,	especificações	e	procedimentos	necessários	para	ligar	o	circuito	de	potência	corretamente	ao	inversor.	ATENÇÃO:	Não	solde	as	extremidades	dos	fios
de	conexão	ao	inversor.	Os	fios	soldados	podem	se	soltar	com	o	tempo.	Práticas	inadequadas	na	ligação	da	fiação	podem	resultar	no	mau	funcionamento	do	inversor	devido	a	mau	contato	nos	terminais.	ATENÇÃO:	Não	ligue	e	desligue	a	entrada	do	inversor	para	acionar	ou	parar	o	motor.	Ligar	e	desligar	o	inversor	com	frequência	reduz	a	vida	útil	do
circuito	de	carga	e	de	barramento	CC	e	dos	capacitores	do	barramento	CC,	podendo	também	causar	falhas	prematuras	do	inversor.	Para	que	o	inversor	tenha	maior	vida	útil,	evite	ligá-lo	e	desligá-lo	mais	de	uma	vez	a	cada	30	minutos.	u	Funções	dos	terminais	de	potência	Tabela	3.1	Funções	dos	terminais	de	potência	Terminal	Tipo	Função	Página
Classe	200	V	Modelo	do	inversor	CIMR-Ao	2A0004	a	2A0081	2A0110	a	2A0138	2A0169	a	2A0415	–	Classe	400	V	4A0002	a	4A0044	4A0058	a	4A0072	4A0088	a	4A0675	4A0930	a	4A1200	Classe	600	V	5A0003	a	5A0032	5A0041	a	5A0052	5A0062	a	5A0242	–	R/L1	Entrada	da	fonte	de	alimentação	do	circuito	de	potência	Conecta	a	linha	de	alimentação
ao	inversor	73	S/L2	T/L3	R1-L11	Não	disponível	Entrada	da	fonte	de	alimentação	do	circuito	de	potência	S1-L21	T1-L31	U/T1	Saída	do	inversor	Conecta-se	ao	motor	73V/T2	W/T3	B1	Resistor	de	frenagem	Não	disponível	Disponível	para	conectar	um	resistor	de	frenagem	ou	uma	opção	de	unidade	de	resistor	de	frenagem	450	B2	+2	•	Conexão	do
indutor	de	link	CC	(+1,	+2)	(remova	a	barra	de	curto	entre	+1	e	+2)	•	Entrada	da	fonte	de	alimentação	CC	(+1,	−)	Não	disponível	Para	conexão:	•	do	inversor	a	uma	fonte	de	alimentação	CC	(os	terminais	+1	e	–	não	são	aprovados	pela	EU/CE	ou	UL)	•	de	opções	de	frenagem	dinâmica	•	de	um	indutor	de	link	CC	454	+1	Entrada	da	fonte	de
alimentação	CC	(+1,	−)	•	Entrada	da	fonte	de	alimentação	CC	(+1,	−)	•	Conexão	da	unidade	de	frenagem	(+3,	−)	–	+3	Não	disponível	Para	a	classe	200	V:	100	Ω	ou	menos	Para	a	classe	400	V:	10	Ω	ou	menos	Para	a	classe	600	V:	10	Ω	ou	menos	Terminal	de	aterramento	96	3.8	Bornes	de	Potência	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor
YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	87	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	Modelo	CIMR-Ao	Terminal	Recom.	Calibre	AWG,	kcmil	Alcance	da	fiação	AWG,	kcmil	Tamanho	do	parafuso	Torque	Especificado	N·m	(lb	pol)	2A0040	R/L1,	S/L2,	T/L3	6	8	a	6	M4	1,2	a	1,5(10,6	a	13,3)	U/T1,	V/T2,	W/T3	8	8	a	6	–,	+1,	+2	–	6	B1,	B2	–	12	a	10	8	10	a	8	M5	2	a	2,5	(17,7	a
22,1)	2A0056	R/L1,	S/L2,	T/L3	4	6	a	4	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)U/T1,	V/T2,	W/T3	4	6	a	4	–,	+1,	+2	–	6	a	4	B1,	B2	–	10	a	6	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	6	8	a	6	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)	2A0069	R/L1,	S/L2,	T/L3	3	4	a	3	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)U/T1,	V/T2,	W/T3	3	4	a	3	–,	+1,	+2	–	4	a	3	B1,	B2	–	8	a	6	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	6	6	a	4	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)	2A0081	R/L1,
S/L2,	T/L3	2	3	a	2	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)U/T1,	V/T2,	W/T3	2	3	a	2	–,	+1,	+2	–	3	a	2	B1,	B2	–	6	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	6	6	a	4	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)	2A0110	R/L1,	S/L2,	T/L3	1/0	3	a	1/0	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)	U/T1,	V/T2,	W/T3	1/0	3	a	1/0	–,	+1	–	2	a	1/0	B1,	B2	–	6	a	1/0	6	6	a	4	2A0138	R/L1,	S/L2,	T/L3	2/0	1	a	2/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,
W/T3	2/0	1	a	2/0	–,	+1	–	1/0	a	3/0	B1,	B2	–	4	a	2/0	4	4	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)	2A0169	R/L1,	S/L2,	T/L3	4/0	2/0	a	4/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	4/0	3/0	a	4/0	–,	+1	–	1	a	4/0	+3	–	1/0	a	4/0	4	4	a	2	2A0211	R/L1,	S/L2,	T/L3	1/0	×	2P	1/0	a	2/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	1/0	×	2P	1/0	a	2/0	–,	+1	–	1	a	4/0	+3	–	1/0	a	4/0	4	4	a	1/0
2A0250	R/L1,	S/L2,	T/L3	3/0	×	2P	3/0	a	300	M12	32	a	40(283	a	354)U/T1,	V/T2,	W/T3	3/0	×	2P	3/0	a	300	–,	+1	–	3/0	a	300	+3	–	2	a	300	M10	18	a	23(159	a	204)	3	3	a	300	M12	32	a	40(283	a	354)	3.8	Bornes	de	Potência	90	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	Modelo	CIMR-Ao	Terminal	Recom.
Calibre	AWG,	kcmil	Alcance	da	fiação	AWG,	kcmil	Tamanho	do	parafuso	Torque	Especificado	N·m	(lb	pol)	2A0312	R/L1,	S/L2,	T/L3	4/0	×	2P	3/0	a	300	M12	32	a	40(283	a	354)U/T1,	V/T2,	W/T3	3/0	×	2P	3/0	a	300	–,	+1	–	3/0	a	300	+3	–	3/0	a	300	M10	18	a	23(159	a	204)	2	2	a	300	M12	32	a	40(283	a	354)	2A0360	R/L1,	S/L2,	T/L3	250	×	2P	4/0	a	600
M12	32	a	40(283	a	354)U/T1,	V/T2,	W/T3	4/0	×	2P	4/0	a	600	–,	+1	–	250	a	600	+3	–	3/0	a	600	M10	18	a	23(159	a	204)	1	1	a	350	M12	32	a	40(283	a	354)	2A0415	R/L1,	S/L2,	T/L3	350	×	2P	250	a	600	M12	32	a	40(283	a	354)U/T1,	V/T2,	W/T3	300	×	2P	300	a	600	–,	+1	–	300	a	600	+3	–	3/0	a	600	M10	18	a	23(159	a	204)	1	1	a	350	M12	32	a	40(283	a	354)
Ao	instalar	um	filtro	EMC,	devem	ser	tomadas	medidas	adicionais	para	cumprir	a	norma	IEC61800-5-1.	Consulte	Instalação	do	filtro	de	EMC	na	página	638	para	ver	detalhes.	Os	modelos	de	inversor	CIMR-Ao2A0110	a	2A0415	requerem	o	uso	de	terminais	de	crimpagem	de	loop	fechado	para	conformidade	com	UL/cUL.	Para	crimpagem,	utilize
somente	as	ferramentas	recomendadas	pelo	fabricante	do	terminal.	n	Trifásico	Classe	400	V	Tabela	3.3	Calibre	de	fios	e	Especificações	de	torque	(Trifásico	Classe	400	V)	Modelo	CIMR-	Ao	Terminal	Recom.	Calibre	AWG,	kcmil	Alcance	da	fiação	AWG,	kcmil	Tamanho	do	parafuso	Torque	Especificado	N·m	(lb	pol)	4A0002	4A0004	R/L1,	S/L2,	T/L3	14	14
a	10	M4	1,2	a	1,5(10,6	a	13,3)	U/T1,	V/T2,	W/T3	14	14	a	10	–,	+1,	+2	–	14	a	10	B1,	B2	–	14	a	10	12	14	a	12	4A0005	4A0007	4A0009	R/L1,	S/L2,	T/L3	14	14	a	10	M4	1,2	a	1,5(10,6	a	13,3)	U/T1,	V/T2,	W/T3	14	14	a	10	–,	+1,	+2	–	14	a	10	B1,	B2	–	14	a	10	10	14	a	10	4A0011	R/L1,	S/L2,	T/L3	12	14	a	10	M4	1,2	a	1,5(10,6	a	13,3)	U/T1,	V/T2,	W/T3	14	14	a
10	–,	+1,	+2	–	14	a	10	B1,	B2	–	14	a	10	10	14	a	10	4A0018	R/L1,	S/L2,	T/L3	10	12	a	6	M4	1,2	a	1,5(10,6	a	13,3)	U/T1,	V/T2,	W/T3	10	12	a	6	–,	+1,	+2	–	12	a	6	B1,	B2	–	12	a	10	10	14	a	10	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	4A0023	R/L1,	S/L2,	T/L3	10	10	a	6	M4	1,2	a	1,5(10,6	a	13,3)	U/T1,	V/T2,	W/T3	10	10	a	6	–,	+1,	+2	–	12	a	6	B1,	B2	–	12	a	10	10	12	a	10	M5	2	a
2,5(17,7	a	22,1)	3.8	Bornes	de	Potência	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	91	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	Modelo	CIMR-	Ao	Terminal	Recom.	Calibre	AWG,	kcmil	Alcance	da	fiação	AWG,	kcmil	Tamanho	do	parafuso	Torque	Especificado	N·m	(lb	pol)	4A0031	R/L1,	S/L2,	T/L3	8	8	a	6	M5	2	a	2,5(17,7	a
22,1)U/T1,	V/T2,	W/T3	8	10	a	6	–,	+1,	+2	–	10	a	6	B1,	B2	–	10	a	8	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	8	10	a	8	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)	4A0038	R/L1,	S/L2,	T/L3	6	8	a	6	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)U/T1,	V/T2,	W/T3	8	8	a	6	–,	+1,	+2	–	6	B1,	B2	–	10	a	8	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	6	10	a	6	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)	4A0044	R/L1,	S/L2,	T/L3	6	6	a	4	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)U/T1,	V/T2,
W/T3	6	6	a	4	–,	+1,	+2	–	6	a	4	B1,	B2	–	10	a	8	M5	2	a	2,5(17,7	a	22,1)	6	8	a	6	M6	4	a	6(35,4	a	53,1)	4A0058	R/L1,	S/L2,	T/L3	4	6	a	4	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)	U/T1,	V/T2,	W/T3	4	6	a	4	–,	+1	–	6	a	1	B1,	B2	–	8	a	4	6	8	a	6	4A0072	R/L1,	S/L2,	T/L3	3	4	a	3	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)	U/T1,	V/T2,	W/T3	3	4	a	3	–,	+1	–	4	a	1	B1,	B2	–	6	a	3	6	6	4A0088	R/L1,	S/L2,	T/L3
2	3	a	1/0	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)	U/T1,	V/T2,	W/T3	2	3	a	1/0	–,	+1	–	3	a	1/0	+3	–	6	a	1/0	4	6	a	4	4A0103	R/L1,	S/L2,	T/L3	1/0	2	a	1/0	M8	9	a	11(79,7	a	97,4)	U/T1,	V/T2,	W/T3	1	2	a	1/0	–,	+1	–	3	a	1/0	+3	–	4	a	1/0	4	6	a	4	4A0139	R/L1,	S/L2,	T/L3	3/0	1/0	a	4/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	2/0	1/0	a	4/0	–,	+1	–	1/0	a	4/0	+3	–	3	a	4/0	4	4	4A0165
R/L1,	S/L2,	T/L3	4/0	3/0	a	4/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	4/0	3/0	a	4/0	–,+1	–	1	a	4/0	+3	–	1/0	a	4/0	4	4	a	2	4A0208	R/L1,	S/L2,	T/L3	300	2	a	300	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	300	2	a	300	–,+1	–	1	a	250	+3	–	3	a	3/0	4	4	a	300	3.8	Bornes	de	Potência	92	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000
Manual	Técnico	Modelo	CIMR-Ao	Terminal	Recom.	CalibreAWG,	kcmil	Alcance	da	fiação	AWG,	kcmil	Tamanho	do	parafuso	Torque	Especificado	N·m	(lb	pol)	5A0077	R/L1,	S/L2,	T/L3	3	10	a	4/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	3	10	a	4/0	–,	+1	–	3	a	4/0	+3	–	6	a	4/0	4	4	5A0099	R/L1,	S/L2,	T/L3	1/0	10	a	4/0	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,
W/T3	1	10	a	4/0	–,	+1	–	2	a	4/0	+3	–	4	a	4/0	4	4	5A0125	R/L1,	S/L2,	T/L3	2/0	1	a	300	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	2/0	1	a	300	–,	+1	–	2/0	a	3/0	+3	–	1	a	1/0	3	4	a	300	5A0145	R/L1,	S/L2,	T/L3	3/0	2/0	a	300	M10	18	a	23(159	a	204)	U/T1,	V/T2,	W/T3	3/0	2/0	a	300	–,	+1	–	3/0	a	4/0	+3	–	1/0	a	2/0	3	4	a	300	5A0192	R/L1,	S/L2,	T/L3	300	2/0	a
600	M12	32	a	40(283	a	354)U/T1,	V/T2,	W/T3	250	2/0	a	600	–,	+1	–	2/0	a	400	+3	–	2/0	a	250	M10	18	a	23(159	a	204)	1	1	a	350	M12	32	a	40(283	a	354)	5A0242	R/L1,	S/L2,	T/L3	400	2/0	a	600	M12	32	a	40(283	a	354)U/T1,	V/T2,	W/T3	350	2/0	a	600	–,	+1	–	2/0	a	500	+3	–	250	a	300	M10	18	a	23(159	a	204)	1	1	a	350	M12	32	a	40(283	a	354)	u	Fiação	do
motor	e	do	terminal	de	potência	Esta	seção	descreve	os	vários	passos,	precauções	e	pontos	de	verificação	para	a	instalação	elétrica	dos	terminais	de	potência	e	dos	terminais	do	motor.	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Não	conecte	a	linha	de	alimentação	CA	aos	terminais	de	saída	do	inversor.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderia	resultar
em	mortes	ou	lesões	graves	por	incêndio	resultante	de	danos	nos	inversores,	provocados,	por	sua	vez,	pela	aplicação	de	tensão	nos	terminais	de	saída.	ATENÇÃO:	Ao	conectar	o	motor	aos	terminais	de	saída	do	inversor	U/T1,	V/T2	e	W/T3,	a	ordem	de	fases	do	inversor	e	do	motor	deve	coincidir.	O	não	cumprimento	das	práticas	corretas	de	instalação
elétrica	pode	fazer	com	que	o	motor	gire	ao	contrário	se	a	ordem	das	fases	estiver	invertida.	ATENÇÃO:	Não	conecte	capacitores	de	avanço	de	fase	ou	filtros	de	ruído	LC/RC	aos	circuitos	de	saída.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	danos	ao	inversor,	aos	capacitores	de	avanço	de	fase,	aos	filtros	de	ruído	LC/RC	ou	aos	interruptores
do	circuito	de	falhas	de	aterramento.	n	Comprimento	do	cabo	entre	o	inversor	e	o	motor	A	queda	de	tensão	ao	longo	do	cabo	do	motor	pode	causar	uma	redução	do	torque	do	motor	quando	a	fiação	que	o	conecta	ao	inversor	é	muito	longa,	especialmente	com	saída	de	frequência	baixa.	Isto	também	pode	ser	um	problema	quando	os	motores	estão
conectados	em	paralelo	com	um	cabo	razoavelmente	longo.	A	corrente	de	saída	do	inversor	aumentará	na	medida	em	que	a	fuga	de	corrente	do	cabo	aumentar.	Um	aumento	na	fuga	de	corrente	pode	acionar	uma	situação	de	corrente	excessiva	e	prejudicar	a	precisão	da	detecção	de	corrente.	Ajuste	a	frequência	portadora	do	inversor	de	acordo	com
Tabela	3.5.	Caso	a	distância	da	fiação	do	motor	passe	de	100	m	devido	à	configuração	do	sistema,	reduza	as	correntes	do	aterramento.	Consulte	C6-02:	Seleção	da	frequência	portadora	na	página	209.	3.8	Bornes	de	Potência	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	95	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a	Tabela
3.5	Comprimento	do	cabo	entre	o	inversor	e	o	motor	Comprimento	do	cabo	50	m	ou	menos	100	m	ou	menos	Superior	a	100	m	Frequência	portadora	15	kHz	ou	menos	5	kHz	ou	menos	2	kHz	ou	menos	Nota:	1.	Ao	definir	a	frequência	portadora	para	inversores	que	controlam	múltiplos	motores,	calcule	o	comprimento	do	cabo	em	função	do	comprimento
total	da	fiação	que	conectar	todos	os	motores.	2.	O	comprimento	de	cabo	máximo	ao	utilizar	OLV/PM	(A1-02	=	5)	ou	AOLV/PM	(A1-02	=	6)	é	100	m.	n	Fiação	de	aterramento	Siga	as	precauções	abaixo	ao	instalar	o	aterramento	de	um	ou	vários	inversores.	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Verifique	se	o	condutor	de	aterramento	de	proteção
cumpre	as	normas	técnicas	e	as	regulamentações	locais	de	segurança.	Visto	que	a	corrente	de	fuga	excede	3,5	mA	nos	modelos	CIMR-Ao4A0414	e	maiores,	a	IEC	61800-5-1	estabelece	que	a	alimentação	elétrica	deve	ser	automaticamente	desconectada	em	caso	de	interrupção	do	condutor	de	aterramento	de	proteção	ou	um	condutor	de	aterramento
de	proteção	com	um	diâmetro	de	pelo	menos	10	mm2	(Cu)	ou	16	mm2	(Al)	deverá	ser	utilizado.	O	não	cumprimento	dessas	instruções	pode	resultar	em	morte	ou	em	ferimentos	graves.	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Utilize	sempre	um	cabo	de	aterramento	que	cumpra	as	normas	técnicas	sobre	equipamentos	elétricos	e	minimize	a	extensão
deste.	Um	aterramento	inadequado	pode	causar	potenciais	elétricos	perigosos	no	chassis	dos	equipamentos,	o	que	poderia	resultar	em	mortes	ou	lesões	graves.	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Certifique-se	de	aterrar	o	terminal	de	aterramento	do	inversor	(classe	200	V:	terra	de	100	Ω	ou	menos;	classe	400	V:	terra	de	10	Ω	ou	menos;	classe
600	V:	terra	de	10	Ω	ou	menos).	O	aterramento	incorreto	do	equipamento	pode	resultar	em	mortes	ou	lesões	graves	devido	ao	contato	com	equipamentos	elétricos	não	aterrados.	ATENÇÃO:	Não	compartilhe	o	cabo	de	aterramento	com	outros	dispositivos,	como	máquinas	de	solda	ou	equipamentos	elétricos	de	alta	corrente.	O	aterramento	incorreto
pode	resultar	no	mau	funcionamento	do	inversor	ou	do	equipamento	devido	a	interferência	elétrica.	ATENÇÃO:	Ao	utilizar	mais	de	um	inversor,	aterre	os	múltiplos	inversores	de	acordo	com	as	instruções.	O	aterramento	incorreto	pode	resultar	no	funcionamento	anormal	do	inversor	ou	do	equipamento.	Consulte	Figura	3.26	ao	utilizar	múltiplos
inversores.	Não	utilize	um	aterramento	em	loop.	OK	OK	NÃO	OK	Figura	3.26	Fiação	para	múltiplos	inversores	n	Realizando	a	instalação	elétrica	do	terminal	de	potência	ADVERTÊNCIA!	Risco	de	choque	elétrico.	Desligue	a	fonte	de	alimentação	do	inversor	antes	de	instalar	a	fiação	dos	terminais	do	circuito	de	potência.	O	não	cumprimento	dessas
instruções	pode	resultar	em	morte	ou	em	ferimentos	graves.	Conecte	os	fios	dos	terminais	do	circuito	de	potência	após	concluir	corretamente	o	aterramento	da	placa	do	terminal.	Os	modelos	CIMR-Ao2A0004	a	2A0081,	4A0002	a	4A0044	e	5A0003	a	5A0032	têm	uma	tampa	sobre	o	barramento	CC	e	os	terminais	do	circuito	de	frenagem,	antes	do
envio,	para	prevenir	uma	ligação	inadequada	da	fiação.	Utilize	cortadores	de	fio	para	cortar	as	tampas	de	cada	terminal	conforme	o	necessário.	R/L1	S/L2	T/L3	_	+1	+2	U/T1	V/T2	W/T3	B1	B2	A	B	A	–	Tampa	protetora	do	circuito	de	frenagem	B	–	Proteção	dos	terminais	do	barramento	CC	Figura	3.27	Tampa	protetora	para	evitar	uma	ligação	indesejada
(CIMR-Ao5A0011)	n	Diagrama	de	conexão	do	circuito	principal	Consulte	Diagrama	de	conexão	do	circuito	principal	na	página	75	ao	conectar	os	terminais	ao	circuito	de	alimentação	principal	do	inversor.	3.8	Bornes	de	Potência	96	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	ADVERTÊNCIA!	Perigo	de
Incêndio.	Os	terminais	de	conexão	do	resistor	de	frenagem	são	B1	e	B2.	Não	conecte	resistores	de	frenagem	a	qualquer	outro	terminal.	Conexões	incorretas	de	cabos	podem	causar	o	superaquecimento	do	resistor	de	frenagem	e	provocar	mortes	ou	lesões	graves	por	incêndio.	O	não	cumprimento	deste	aviso	poderá	resultar	em	danos	aos	circuito	de
frenagem	ou	ao	inversor.	3.8	Bornes	de	Potência	YASKAWA	ELECTRIC	SIPP	C710616	41C	Inversor	YASKAWA	CA	–	A1000	Manual	Técnico	97	3	In	st	al	aç	ão	e	lé	tr	ic	a
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