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Sobre este documento

Leia essa documentação atentamente antes de executar qualquer trabalho.
▶ Siga as instruções de segurança!

Descrição do documento
Este documento destina-se a profissionais qualificados que trabalhem com os produtos
descritos.
Os dados e informações reunidos neste documento têm o propósito de oferecer suporte na
instalação elétrica e mecânica e no comissionamento.
• O documento é válido somente com a documentação completa do produto!
• Para acessórios com classificação de segurança, observe as instruções operacionais do

fabricante em anexo!
• O documento inclui instruções de segurança que devem ser seguidas.
• Todo o pessoal que trabalhe nos e com os drives deve ter consigo a documentação durante

o trabalho, bem como seguir as informações e avisos relevantes para o mesmo.
• A documentação deve estar sempre completa e ser perfeitamente legível.

Outros documentos

Informações e ferramentas relativas aos produtos Lenze podem ser encontradas
na internet:
www.Lenze.com à Downloads

Sobre este documento
Descrição do documento
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Notas e convenções
Neste documento, utilizam-se algumas convenções para distinguir diferentes tipos de
informações.
Notação numérica
 Separador decimal Ponto Exibido geralmente como um ponto decimal.

Exemplo: 1 234.56
Advertências
 Advertências UL UL São utilizadas em inglês e francês.
 Advertências UR UR
Texto
 Ferramentas de Engenharia " " Software

Exemplo: "Engineer", "EASY Starter"
Símbolos
 Referência à página ¶ Referência a outra página com informações adicionais.

Exemplo: ¶ 16 = consultar página 16
 Referência à documentação , Referência a outra documentação com informações adicionais.

Exemplo: , EDKxxx = consultar documentação EDKxxx

Apresentação das instruções de segurança

Indica uma situação de perigo extremo. O descumprimento dessa instrução resultará em
lesões severas irreparáveis e até mesmo em morte.

Indica uma situação de perigo extremo. O descumprimento dessa instrução pode resultar em
lesões severas irreparáveis e até mesmo em morte.

Indica uma situação de perigo. O descumprimento dessa instrução pode resultar em lesões de
leve a média gravidade.

Indica perigo de danos materiais. O descumprimento dessa instrução pode resultar em danos
materiais.

Sobre este documento
Notas e convenções
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Instruções de segurança

Instruções básicas de segurança
Desrespeitar as seguintes instruções básicas de segurança, bem como as informações de
segurança, pode causar graves lesões pessoais e danos materiais!
• Use o produto somente como previsto.
• Nunca comissione o produto caso haja danos visíveis.
• Nunca modifique tecnicamente o produto.
• Nunca comissione o produto antes do término da montagem.
• Nunca opere o produto sem as coberturas necessárias.
• Conecte/desconecte todas as conexões plugáveis apenas quando não houver corrente!
• Remova o produto da instalação apenas quando não houver corrente.
• Dependendo do grau de proteção, o produto pode conter partes “vivas”, em movimento

ou rotativas durante ou após a operação. As superfícies podem estar quentes.
• Observe todas as especificações da documentação correspondente fornecida. Estes são os

pré-requisitos para a operação segura e sem falhas, e para a obtenção das características
especificadas do produto.

• As notas de procedimento e detalhes de circuito apresentados na documentação
associada são sugestões, e sua utilização para a respectiva aplicação deve ser verificada. O
fabricante do produto não assume qualquer responsabilidade pela adequação das
propostas de processo e circuito.

• Todos os trabalhos realizados com e no produto somente podem ser executados por
pessoal qualificado. IEC 60364 e CENELEC HD 384 definem as qualificações para essas
pessoas:
- Estar familiarizadas com a instalação, montagem, comissionamento e operação do

produto.
- Ter as qualificações correspondentes para seu trabalho.
- Conhecer e saber aplicar todas as regulamentações, diretrizes e leis aplicáveis no local

de uso para a prevenção de acidentes.

Uso conforme a indicação
• O produto é um equipamento profissional destinado ao uso comercial, profissões ou

indústrias específicas e não está à venda para o público em geral. IEC 60050
[IEV 161‑05‑05]

• Para evitar lesões físicas e danos materiais, devem ser utilizados sistemas de segurança e
proteção de alto nível!

• Todos os bloqueios de transporte devem ser removidos.
• Os parafusos olhal montados no motor não são adequados para o transporte de

motoredutores.
• O produto somente pode ser operado nas condições de operação e posições de montagem

especificadas.
• O produto somente pode ser operado no inversor.
• Os freios integrados não devem ser utilizados como freios de segurança.
• O produto não deve ser operado em áreas privadas, em atmosferas potencialmente

explosivas e em ambientes com gases, óleos e ácidos nocivos e radiação.

Instruções de segurança
Instruções básicas de segurança
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Riscos residuais
Mesmo que as informações fornecidas sejam levadas em consideração e implementem-se
medidas de proteção, não é possível evitar completamente a ocorrência de riscos residuais.

O usuário deve levar em conta os riscos residuais mencionados na avaliação de riscos para sua
máquina/sistema.
Ignorar as orientações acima pode resultar em graves lesões pessoais e danos materiais!

Produto
Observe as etiquetas de advertência no produto!

Tensão elétrica perigosa:
Antes de realizar trabalhos no produto, certifique-se de que os terminais de alimentação não estão eletrificados!
Após desconectados da rede, os bornes de potência ainda conduzirão tensão elétrica perigosa durante o tempo indicado ao lado
do símbolo!

Alta corrente de fuga:
Realize a instalação fixa e a conexão PE em conformidade com:
EN 61800‑5‑1 / EN 60204‑1

Superfície quente:
Use equipamento de proteção individual ou aguarde o resfriamento do dispositivo!

Proteção pessoal
• Os bornes de potência podem carregar tensão quando desligados ou quando o motor

estiver parado.
- Antes de trabalhar, verifique se todos os bornes de potência estão desenergizados.

• Pode haver tensões nos componentes do drive (por exemplo, capacitivas, causadas pela
alimentação do inversor).
- O aterramento cuidadoso deve ser feito nas posições marcadas dos componentes.

• Existe risco de queimaduras por superfícies quentes.
- Providencie proteção contra contato acidental.
- Use equipamento de proteção individual ou aguarde o resfriamento do dispositivo.
- Evite o contato com substâncias inflamáveis.

• Existe risco de lesões devido a partes rotativas.
- Antes de trabalhar no sistema de acionamento, certifique-se de que o motor está

parado.
• Existe risco de arranque acidental ou choques elétricos.

Proteção do motor
• Os sensores térmicos instalados não oferecem proteção integral para a máquina.

- Caso necessário, limite a corrente máxima. Parametrize o inversor para que seja
desligado após alguns segundos de operação com I > Inominal , especialmente se houver
risco de bloqueio.

- A proteção de sobrecarga integrada não impede a sobrecarga em todas as condições.
• Os fusíveis não protegem o motor.

- Use um disjuntor do motor dependente da corrente.
- Use sensores térmicos incorporados.

• Torques excessivamente altos causam fratura do eixo do motor.
- Não exceda os torques máximos de acordo com os dados técnicos na placa de

identificação.
• É possível haver forças laterais no eixo do motor.

- Alinhe os eixos do motor e da máquina acionada exatamente um frente ao outro.

Instruções de segurança
Riscos residuais
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Informações sobre o produto

Identificação dos produtos

Placas de identificação

Servomotores síncronos

L

Brake

151

4
33.1

14.1

8.2 8.3 8.4

10.2 10.3

11 18

2 14.2
5.5 5.2
5.6
5.8 14.3

5.10

27
5.4
5.11

22
5.3

30

5.9

Pos.
 

Sumário

1  Fabricante / Localização do produto
2  Tipo de motor
4  Tipo de motor
5  Dados técnicos
 5.2 Torque nominal
 5.3 Velocidade nominal
 5.4 Frequência nominal
 5.5 Tensão nominal
 5.6 Corrente nominal
 5.8 Potência nominal [W]
 5.9 Eficiência
 5.10 Torque de parada contínuo
 5.11 Tensão induzida Vin [V]

8  Dados do freio
 8.2 Tensão de alimentação do freio
 8.3 Entrada de potência elétrica
 8.4 Torque de frenagem
10  Dados de produção
 10.2 Número do material
 10.3 Número de série
11  Código de barras
14  Especificações adicionais do motor
 14.1 Classe da temperatura
 14.2 Grau de proteção
 14.3 Proteção do motor
15  Conformidades, aprovações e certificados aplicáveis
18  Ano de fabricação / semana de fabricação
22  C86 = código do motor para parametrização da unidade de controle (código 0086)
27  Temperatura ambiente admissível (por ex. Ta < 40 °C)
30  Peso
33  Dados do encoder
 33.1 Tipo de encoder

Informações sobre o produto
Identificação dos produtos
Placas de identificação
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Proteção do motor:
Para os sensores térmicos "1x PT1000 + 2x termistor PTC", a denominação
abreviada "PT1k+2PTC" é apresentada na placa de identificação.

Informações sobre o produto
Identificação dos produtos

Placas de identificação
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Códigos do produto

Código de produto do servomotor síncrono m850
Exemplo M 8 5 A S 120 S 25 5 S 0 R C C 0

Significado Modelo Código do produto
Segmento do portfólio  M               
Família do produto 8  8              
Nível do produto 5   5             
Geração do produto 1    A            
Tipo de produto Servomotor síncrono     S           
Altura do flange 120      120          

140      140          
190      190          

Comprimento do motor Pequeno       S         
Médio       M         
Longo       L         

Velocidade 25 x 100 rpm        25        
30 x 100 rpm        30        
32 x 100 rpm        32        
40 x 100 rpm        40        

Grau de proteção IP5x         5       
IP6x         6       

Resfriamento Sem resfriamento          S      
Freio anexo Sem freio           0     

Freio ativado por molas           F     
Freio de ímã permanente           P     

Instalação do encoder Resolver            R    
Encoder de valor absoluto            A    
Encoder de valor absoluto
digital, Hiperface DSL®

           D    

Aprovação do produto CE             C   
CE; cULus             L   

Fabricante Lenze              C  
Chave interna                0

Informações sobre o produto
Identificação dos produtos
Códigos do produto
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Feedbacks de código do produto
Exemplo AS 1024 - 8 V - K 2

Significado Modelo Código do produto
Família do produto Resolver RS       
 Resolver para funções de segurança RV       
 Encoder incremental IG       
 Encoder incremental com sinal de

comutação
IK       

 Encoder de valor absoluto, monovolta AS       
 Encoder de valor absoluto, multivolta AM       
Número Resolver de 2 polos para servomotores  0      
 Resolver de 2 polos para motores CA

trifásicos
 1      

 Número de pares de polos para resolvers  2
3
4
...

     

 Número de bits, passos ou incrementos
por revolução

 20
32

128
512

1024
2048

...

     

Tensão de alimentação    5 V
8 V

15 V
24 V

...

   

Interface ou nível de
sinal

Padrão        

 
 

 TTL      T  
 HTL (para encoders incrementais)      H  
 Hiperface (para encoders de valor

absoluto)
     H  

 EnDat      E  
 SinCos 1 Vss      S  
 Digital      D  
Para função de segurança        
 TTL      U  
 HTL (para encoders incrementais)      K  
 Hiperface (para encoders de valor

absoluto)
     K  

 EnDat      F  
 SinCos 1 Vss      V  
 Digital      D  
Nível de integridade da segurança (SIL)       1

2
3
4

Informações sobre o produto
Identificação dos produtos

Códigos do produto
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Equipamento
A figura a seguir apresenta uma visão geral dos elementos e conexões do produto, cuja
posição, tamanho e aparência podem variar.

Flange de saída

Eixo de saída

Freio ativado por molas

Conexão do motor

Resfriamento

Feedback

Monitoramento de temperatura

Informações sobre o produto
Equipamento
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Transporte
• Garanta que sejam corretamente manipulados.
• Certifique-se de que todas as partes componentes estejam montadas com segurança. Fixe

ou remova as peças soltas dos componentes.
• Use somente dispositivos de transporte fixados com segurança (por exemplo, parafusos

olhal ou placas de suporte).
• Não danifique nenhum componente durante o transporte.
• Evite descargas eletrostáticas em componentes eletrônicos e contatos.
• Evite impactos.
• Verifique a capacidade de carga dos guindastes e dispositivos de manipulação de carga. Os

pesos podem ser encontrados nos documentos de transporte.
• Proteja a carga contra tombamento e queda.
• É proibido permanecer abaixo de cargas suspensas.

Transporte
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Armazenamento
Armazenamento até um ano:
• Se possível, na embalagem do fabricante
• Em ambiente seco e de baixa vibração, sem atmosfera agressiva
• Proteja contra poeira e impactos
• Observe as condições climáticas de acordo com os dados técnicos

- 4Condições ambientais ^ 29

Armazenamento
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Instalação mecânica

Avisos importantes
• Instale o produto de acordo com as informações do capítulo "Normas e condições de

operação".
4Normas e condições de operação ^ 28

• Os dados técnicos e os dados referentes às condições de fornecimento encontram-se na
placa de identificação e nesta documentação.

• As condições ambientais – especialmente as quimicamente agressivas – podem danificar
os anéis de vedação do eixo, lacas e plásticos.

• A Lenze oferece proteção especial para a superfície e contra corrosão neste caso.
 

Preparação
• Proteja os anéis de vedação do eixo do contato com solventes.
• Remova as coberturas de proteção dos eixos.
• Remova completamente os agentes anticorrosivos do eixo e das faces do flange.
• Mova os elementos de transmissão no eixo de saída usando apenas a rosca de centragem.
• Alinhe o eixo de saída e os elementos de transmissão de maneira exata, para evitar

tensões.
• Monte as polias, rodas dentadas ou pinhões o mais próximo possível ao suporte do eixo

para manter a carga de flexão do eixo e as forças do rolamento em um nível mínimo.
• Aperte todas as conexões parafusadas com os torques especificados e fixe-as com adesivo

padrão de parafuso de fixação.
• Verifique se a pintura está danificada e repare-a de maneira profissional.

Instalação
• As superfícies de montagem devem ser planas, resistentes à torção e sem vibrações.
• As áreas de montagem devem ser adequadas para absorver as forças e torques gerados

durante a operação.
• Garanta uma ventilação sem obstáculos.
• Para modelos com ventilador, mantenha uma distância mínima de 10 % do diâmetro

externo da cobertura do ventilador na direção de admissão.

Dimensões

As dimensões são apresentadas no documento de configuração.

Instalação mecânica
Avisos importantes
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Montagem
Elementos de transmissão
• Instale ou remova os elementos de transmissão usando somente os equipamentos

adequados.
• Para encaixar os elementos de transmissão, use o orifício central no eixo.
• Evite impactos e choques.
• No caso de acionamento por correia, estique a correia de maneira controlada, de acordo

com as informações do fabricante.
• Certifique-se de realizar a montagem sem distorções.
• Compense pequenas imprecisões com acoplamentos flexíveis adequados.
Fixação
• Use parafusos com uma classe de propriedades mínima de 8.8.
• Observe os torques de aperto estipulados.
• Proteja contra afrouxamento acidental.
• Para cargas alternadas, recomendamos a aplicação de adesivo anaeróbico de cura entre o

flange e a superfície de montagem.

Rosca  M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Intensidade  Torque de aperto Nm ±10 %
 8.8 Nm 1.3 3.0 5.9 10.1 24.6 48 84 206 415 714 1050 1428
 10.9 Nm 1.9 4.6 8.6 14.9 36.1 71 123 302 592 1017 1496 2033

Instalação mecânica
Montagem
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Instalação elétrica

Avisos importantes

Risco de lesões e de queimaduras por tensão perigosa
Os terminais de potência também podem conduzir tensão quando desligados ou quando o
motor estiver parado, e podem causar arritmia cardíaca com risco de morte e queimaduras
graves.
▶ Desconecte o produto da rede elétrica.
▶ Verifique se os terminais de alimentação estão desenergizados antes de iniciar o trabalho.

• Ao trabalhar em produtos energizados, é necessário cumprir os regulamentos nacionais
aplicáveis referentes à prevenção de acidentes.

• A instalação elétrica deve ser realizada de acordo com os regulamentos pertinentes (por
exemplo, cortes transversais dos cabos, fusíveis, conexão PE).

• O fabricante do sistema ou máquina é responsável pelo cumprimento dos limites exigidos
na legislação EMC.

Operação em um inversor externo
A máx. amplitude de pulso de tensão de Upk = 1560 V nos terminais do motor não deve ser
excedida. Aqui, o tempo mínimo de aumento do pulso deve ser tR = 0.1 µs.

Se não for possível descartar que os picos de tensão admissíveis serão excedidos ou que o
tempo mínimo de aumento do pulso não será atingido, as seguintes medidas devem ser
tomadas:
• Redução da tensão do barramento CC (limite para a tensão do chopper de frenagem)
• Uso de filtros, chokes
• Uso de cabos de motor especiais

Preparação

Os avisos sobre a conexão elétrica podem ser encontrados nas instruções de
instalação anexas.

Cabeamento conforme a EMC

O cabeamento conforme a EMC é descrito detalhadamente na documentação
dos inversores Lenze.

Instalação elétrica
Avisos importantes

17



Conexão do motor

Conexão via conector ICN

Posição das conexões
Conexão padrão Tecnologia de um cabo (OCT)

1
2

3

Posição Significado Posição Significado
1 Conector ICN-M23, 6 polos

Conector ICN-M40, 8 polos
• Conexão da alimentação
• Conexão do freio
• Conexão PE

3 Para tecnologia de um cabo (OCT)
Conector ICN-M23, híbrido
Conector ICN-M40, híbrido
• Conexão da alimentação
• Conexão do freio
• Conexão PE
• Conexão do encoder de valor absoluto digital
• Conexão do monitoramento de temperatura

2 Conector ICN-M23
• Conexão do feedback
• Conexão do monitoramento de temperatura

Motor/Atribuição do conector ICN
Conexão padrão: Potência e freio
Tecnologia de um cabo (OCT): Terminal de alimentação, freio, monitoramento da temperatura e feedback

Motor Conector Motor Conector Motor Conector
m850-S120/S3960 ICN-M23 m850-S140/S3240 ICN-M23 m850-S190/S3000 ICN-M23
m850-S120/M3960 ICN-M23 m850-S140/M3240 ICN-M23 m850-S190/M3000 ICN-M40
m850-S120/L3960 ICN-M23 m850-S140/L3240 ICN-M40 m850-S190/L2520 ICN-M40

Instalação elétrica
Conexão do motor
Conexão via conector ICN
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Conexão padrão
Conexão da potência e freio

Atribuição de conector ICN-M23
6 polos

6

1 2

4

5

+

 

ICN M23 6 polos
Contato Denominação Significado
PE PE Condutor PE
1 BD1 Freio DC +/AC
2 BD2 Freio DC -/AC
4 U Potência fase U
5 V Potência fase V
6 W Potência fase W

Atribuição do conector ICN-M40
8 polos

12

W U

V- +

+

 

ICN M40 8 polos
Contato Denominação Significado
+ BD1 Freio de imobilização +
- BD2 Freio de imobilização -
PE PE Condutor PE
U U Potência fase U
V V Potência fase V
W W Potência fase W
1  Não atribuído
2  Não atribuído

Instalação elétrica
Conexão do motor

Conexão via conector ICN
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Conexão do monitoramento da temperatura e feedback
Atribuição de conector ICN-M23
Resolver

1
2

3
4 5

6

7
8

9

10

11

12

P

Code 0°  

ICN M23 para resolvers
Contato Denominação Significado
1 +Ref Enrolamentos do transformador
2 -Ref Enrolamentos do transformador

3 +VCC ETS Fornecimento: Placa de identificação eletrônica (somente para motores
e inversores compatíveis com essa função)

4 +COS Enrolamentos do cosseno do estator
5 -COS Enrolamentos do cosseno do estator
6 +SIN Enrolamentos do seno do estator
7 -SIN Enrolamentos do seno do estator
8  Não atribuído
9  Não atribuído
10 Schirm Blindagem do invólucro do encoder
11 + Monitoramento de temperatura: PT1000
12 - Monitoramento de temperatura: PT1000

Atribuição de conector ICN-M23
Encoder de incremental e de valor absoluto SinCos Hiperface©

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12
P

Code 20°  

ICN M23 para hiperface de encoder de valor absoluto incremental e SenCos
Contato Denominação Significado
1 B Faixa B / +SIN
2 A¯ Faixa A inversa /-COS
3 A Faixa A / + COS
4 +UB Fornecimento +
5 GND Massa
6 Z¯ Faixa zero inversa /-RS485
7 Z Faixa zero / + RS485
8  Não atribuído
9 B¯ Faixa B inversa / +SIN
10 Schirm Blindagem do invólucro do encoder
11 + Monitoramento de temperatura: PT1000
12 - Monitoramento de temperatura: PT1000

Instalação elétrica
Conexão do motor
Conexão via conector ICN
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Tecnologia de um cabo (OCT)
Conexão de potência, freio, monitoramento da temperatura e feedback
Atribuição do conector ICN-M23, híbrido
Tecnologia de um cabo (OCT) com encoder de valor absoluto digital

1
2

3
4

UAB

WDC

V
+

 

ICN M23 híbrido para tecnologia monocabo (OCT) com encoder de valor absoluto digital
Contato Denominação Significado
U U Potência fase U
V V Potência fase V
W W Potência fase W
PE PE PE
A BD1 Freio de imobilização +
B BD2 Freio de imobilização -
C + Monitoramento de temperatura opcional: Termistor PTC +
D - Monitoramento de temperatura opcional: Termistor PTC -
1  Não atribuído
2 + VCC/dados +
3 - GND/dados -
4  Não atribuído

Instalação elétrica
Conexão do motor

Conexão via conector ICN
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Atribuição do conector ICN-M40, híbrido
Tecnologia de um cabo (OCT) com encoder de valor absoluto digital

N W

U V

1
2 +-

DSL1

DSL2

B A

PE

 

ICN M40 híbrido para tecnologia monocabo (OCT) com encoder de valor absoluto digital
Contato Denominação Significado
U U Potência fase U
V V Potência fase V
W W Potência fase W
A BD1 Freio de imobilização +
B BD2 Freio de imobilização -
PE PE PE
N  Não atribuído
DSL1 + VCC/dados +
DSL2 - GND/dados -
+  Não atribuído
-  Não atribuído
1 + Monitoramento de temperatura opcional: Termistor PTC +
2 - Monitoramento de temperatura opcional: Termistor PTC -

Instalação elétrica
Conexão do motor
Conexão via conector ICN
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Montagem de conectores ICN

Cabos energizados!
Possível destruição do conector.
▶ Nunca remova o conector quando houver tensão!
▶ Desative o inversor antes de remover o conector!

Perda do grau de proteção devido à montagem incorreta!
Podem ocorrer avarias.
▶ Conector ICN com conexão roscada: Não remova o anel de vedação
▶ Conector ICN com trava baioneta: remova o anel de vedação e descarte-o.

 1  

1. Ao conectar o conector ao conector do motor, certifique-se de que os elementos de auxílio
na orientação (pos. 1) estejam frente a frente.

2. Aperte a porca da caixa do conector!

Motores com conexão de condutor PE adicional
Como medida de proteção adicional, um segundo condutor PE pode ser conectado ao
invólucro do motor, se necessário:
• Use um furo de broca etiquetado com PE no invólucro do motor
• Remova o revestimento da superfície de contato na área do furo de broca
• Garanta uma boa condutividade elétrica do contato
• Estabeleça uma conexão elétrica permanentemente segura

Instalação elétrica
Conexão do motor

Conexão via conector ICN

23



Comissionamento

Avisos importantes

Não danifique o motor por meio de operação com curto-circuito.
Frenagem com curto-circuito pode danificar o motor.

Antes da primeira ligação
• Que o drive não apresente nenhum sinal visível de dano.
• A fixação mecânica está correta?
• A conexão elétrica está correta?
• Todas as peças e superfícies giratórias que podem ficar quentes estão protegidas contra

contato?
• A chaveta é fixada radialmente durante a realização do teste sem elementos de saída?
• Todas as conexões parafusadas das partes mecânicas e elétricas foram apertadas?
• Há garantia de que o ar de resfriamento pode ser fornecido e descarregado livremente?
• O condutor PE foi conectado corretamente?
• Os dispositivos de proteção contra superaquecimento (por exemplo, avaliação do sensor

térmico) estão funcionando?
• O inversor foi parametrizado adequadamente para o motor?
• A sequência de fases da conexão do motor está correta?
• O contato é de boa condutividade elétrica se for usada uma conexão PE no invólucro do

motor?

Após um longo período de inatividade ou após a revisão do motor, verifique a resistência de
isolamento antes da primeira ligação, pois pode haver formação de condensação.
• Se os valores medidos forem ≤1 kΩ por volt da tensão nominal, a resistência de isolamento

é inadequada e nenhuma tensão deve ser aplicada.
• Secar o enrolamento até que a resistência de isolamento seja >1 kΩ por volt da tensão

nominal.

Teste de funcionalidade
Após o comissionamento, verifique todas as funções individuais do drive:
• Sentido de rotação quando desacoplado
• Comportamento do torque e consumo de corrente
• Função do sistema de feedback
• Função do freio
Durante a operação, realize inspeções regularmente. Preste atenção especial a:
• Ruídos incomuns
• Funcionamento irregular
• Vibração aumentada
• Elementos de fixação soltos
• Condição dos cabos elétricos
• Variações de velocidade
• Acumulações no drive e nos canais de resfriamento

Comissionamento
Avisos importantes
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Manutenção

Risco de lesões devido ao não cumprimento das seguintes medidas de segurança
Desrespeitar as seguintes medidas de segurança pode causar graves lesões e danos materiais.
▶ Somente trabalhe no sistema de acionamento quando estiver desenergizado.
▶ Espere que as superfícies esfriem.
▶ Coloque o sistema de acionamento em um estado livre de carga ou proteja quaisquer cargas

que atuem no inversor.
▶ Proteja os motores contra a entrada de corpos estranhos.

• Limpe as superfícies regularmente
• Se estiver equipado com ventilador: limpe as alimentações de ar regularmente

Freio
• Os freios não são acessíveis pelo lado externo.
• Trabalhos de manutenção no freio devem ser realizados apenas por pessoal da assistência

técnica Lenze.

Feedback

Segurança funcional
Determinados sistemas de feedback são compatíveis com funções de segurança de acordo
com os requisitos de 2006/42/CE: Diretiva de Máquinas [UKCA: S.I. 2008/1597 - The Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008] .
Qualquer trabalho no encoder de segurança que não tenha sido realizado de modo
profissional causará a perda das funções de segurança.
▶ O encoder de segurança pode ser reparado ou substituído somente pela assistência técnica

da Lenze ou por pessoal autorizado.

Manutenção
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Reparação

Recomendamos que todas as reparações sejam realizadas pela assistência técnica da Lenze.

Se ocorrerem falhas durante a operação do sistema de acionamento:
• Verifique primeiramente as possíveis causas do funcionamento incorreto de acordo com
4Diagnósticos e eliminação de falhas ^ 27

• Se a falha não puder ser corrigida com alguma das medidas listadas, entre em contato com
a assistência técnica da Lenze. Os dados de contato podem ser encontrados ao final desta
documentação.

Reparação
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Diagnósticos e eliminação de falhas

Avarias
Se ocorrerem falhas durante a operação do inversor, a tabela abaixo ajudará a identificar as
causas. Se não for possível solucionar a falha com as medidas listadas, entre em contato com a
assistência técnica da Lenze.

Erro Possíveis causas Solução
Motor muito quente
 
Avaliação somente possível mediante medição
da temperatura da superfície:
• Motores não ventilados >140 °C
• Motores com ventilação externa ou

autoventilados >110 °C
 

Ar de resfriamento insuficiente, tubos de ar
obstruídos.

Garanta a livre circulação do ar de resfriamento

Ar de resfriamento pré-aquecido Garanta um fornecimento suficiente de ar
fresco de resfriamento

Sobrecarga, com tensão de rede normal, a
corrente é muito alta e a velocidade muito
baixa

Use um drive maior (determinado pela
medição de potência)

Modo de operação nominal (S1 a S8 IEC / EN
60034-1) excedido

Ajuste o modo de operação nominal para as
condições de operação especificadas.
Determinação do drive correto por um
especialista ou pelo atendimento ao cliente da
Lenze

Contato solto no cabo de alimentação
(operação monofásica temporária!)

Aperte o contato solto

O fusível queimou (monofase!) Substitua o fusível
Sobrecarga do drive Verifique a carga e, se necessário, reduza-a

mediante tempos de aceleração mais longos
Verifique a temperatura de bobinagem

Dissipação de calor impedida por acumulações Limpe a superfície e as aletas de resfriamento
dos drives

Dissipação de calor dificultada por anexos
isolados termicamente

Observe o efeito de resfriamento do flange de
montagem durante o planejamento do projeto

O motor para repentinamente e não reinicia O monitoramento de sobrecarga do inversor
está ativado

Verifique as configurações do inversor
Reduza a carga causada por tempos de
aceleração mais longos

Sentido de rotação incorreto do motor, exibição
correta no inversor

Cabo do motor com polaridade inversa Verifique e corrija a polaridade
Polaridade ou cabo do encoder inverso

O motor gira normalmente, mas não atinge o
torque esperado

Cabo do motor trocado ciclicamente
Nem todas as fases do motor estão conectadas

Conecte as fases na conexão do cabo do motor
corretamente

O motor gira em um sentido em velocidade
máxima de maneira descontrolada

Cabo do motor trocado ciclicamente Verifique a conexão do motor e, se necessário,
corrija-a

Polaridade ou cabo do encoder inverso Verifique a conexão do encoder e, se
necessário, corrija-a

O motor gira lentamente em um sentido e não é
influenciado pelo inversor

Polaridade do cabo do motor e cabo do
encoder invertidos

Verifique e corrija a polaridade

Funcionamento irregular Blindagem insuficiente do motor ou cabo do
resolver

Verificação da blindagem e conexão à terra

Ganho do inversor muito grande Ajuste os ganhos dos controladores (ver
instruções de operação do inversor)

Vibrações Elementos de acoplamento ou máquina
insuficientemente balanceados

Balanceie-os novamente

Alinhamento inadequado do trem de força Realinhe a unidade da máquina, verifique a
fundação, se necessário.

Parafusos de fixação soltos Verifique e aperte as conexões dos parafusos
Ruídos no funcionamento Partículas estranhas dentro do motor Reparação pelo fabricante, caso necessário

Danos no rolamento

Diagnósticos e eliminação de falhas
Avarias
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Dados técnicos

Normas e condições de operação

Conformidades e aprovações
Mais informações e certificados de aprovação podem ser encontrados em
m850 synchronous servo motors (Lenze.com)
Europa
País Conformidade/aprovações Representação do produto
União Europeia CE Marcação CE
União Econômica Eurasiática (UEE) EAC Marcação EAC
Grã-Bretanha UKCA Marcação UKCA

América
País Conformidade/aprovações Representação do produto
Canadá CSA

Marcação cULus
EUA UL

Ásia
País Conformidade/aprovações Representação do produto

China -
Marcação CEL
Marcação EFUP

Proteção pessoal e do dispositivo
Grau de proteção
 

- EN IEC 60529, EN IEC
60034-5

IP54 As informações se aplicam ao produto em
estado montado e pronto para o uso IP65

Classe da temperatura
 - EN IEC 60034-1 F (155 °C) Sistema de isolamento

Tensão admissível
 

-
IEC 60034-18-41 IVIC C A 500 V

 IEC/TS
60034-25:2007 Limite da curva A da tensão de pulso.

Dados EMC
Emissão de ruído
 - EN IEC 60034-1 A realização de uma avaliação geral final do sistema de acionamento é indispensável

Imunidade ao ruído
 - EN IEC 60034-1 A realização de uma avaliação geral final do sistema de acionamento é indispensável

Dados técnicos
Normas e condições de operação
Conformidades e aprovações
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Condições ambientais
Condições climáticas

 
Armazenamento EN 60721-3-1:1997

1K3 (-20 ... +40 °C) > 3 meses
1K3 (-20 ... +60 °C) < 3 meses

Transporte EN 60721-3-2:1997 2K3 (-20 ... +70 °C)

Operação EN 60721-3-3:1995 +
A2:1997

3K3 (-10 ... +40 °C)
Operação sem freio

 3K3 (-20 ...+40 °C)

Altitude do local de uso
 0 … 1000 m amsl

-
Sem redução de corrente

 1000 ... 2000 m. amsl Reduz corrente nominal de saída em 5%/1000 m

Umidade do ar
 - - Umidade relativa média de 85% Sem condensação

Resistência a vibrações

 
Operação EN 60721-3-3:1995 +

A2:1997
3M5 Somente em execução com feedback AM20-8V-

D ou AM20-8V-D2
 3M6

Severidade da vibração
 - EN IEC 60034-14 A

Velocidade da vibração
 Suspensão livre - 1.6 mm/s

Funcionamento eficiente, excentricidade axial, concentricidade

 - EN 50347 / IEC
60072-1 Classe normal

Dados técnicos
Normas e condições de operação

Condições ambientais
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Dados nominais

Alimentação do inversor de 400 V, motores autoventilados
Motor  M85AS120S40 M85AS120M4

0
M85AS120L40 M85AS140S32 M85AS140M3

2
M85AS140L32

Torque de parada M0 Nm 6.50 11.0 15.0 11.0 21.0 28.0

Torque nominal Mnomin

al

Nm 4.80 7.40 9.00 8.50 14.0 17.4

Torque máx. Mmáx. Nm 14.5 29.0 44.0 26.0 53.5 80.0

Velocidade nominal nnominal rpm 3960 3960 3960 3240 3240 3240

Velocidade máx. nmáx. rpm 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Potência nominal Pnominal kW 2 3.1 3.7 2.9 4.8 5.9

Corrente de parada I0 A 5.50 8.80 12.1 7.40 14.0 18.0

Corrente nominal Inominal A 4.30 6.40 7.80 6.30 10.0 12.2

Corrente máx. Imáx. A 15.0 28.0 42.0 23.0 45.5 66.0

Tensão nominal Vnominal V 330 330 320 340 330 330

Frequência nominal fnominal Hz 330 330 330 270 270 270

Momento de inércia J kgcm² 6.50 12.4 18.2 15.7 30.1 44.6

Eficiência η  0.902 0.914 0.914 0.879 0.915 0.926

Torque constante Kt0 150

°C

Nm/A 1.18 1.25 1.24 1.49 1.50 1.56

Tensão constante KELL 150

°C

V/
(1000/
min)

68.99 73.1 72.93 86.81 88.36 90.67

Resistência do terminal do
estator

RUV 20

°C

Ω 2.24 1.02 0.63 1.436 0.562 0.366

Resistência do terminal do
estator

RUV 150

°C

Ω 3.376 1.537 0.949 2.164 0.847 0.552

Indutância do estator L mH 11.5 6.73 4.58 9.90 5.22 3.76

Peso m kg 6.5 9.25 12.0 9.50 14.5 19.5

Dados técnicos
Dados nominais
Alimentação do inversor de 400 V, motores autoventilados
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Motor  M85AS190S30 M85AS190M30 M85AS190L25

Torque de parada M0 Nm 27.0 46.0 67.0

Torque nominal Mnomin

al

Nm 16.0 24.0 35.0

Torque máx. Mmáx. Nm 71.0 120 200

Velocidade nominal nnominal rpm 3000 3000 2520

Velocidade máx. nmáx. rpm 4500 4500 4500

Potência nominal Pnominal kW 5 7.5 9.2

Corrente de parada I0 A 16.0 26.8 30.8

Corrente nominal Inominal A 10.3 15.4 17.7

Corrente máx. Imáx. A 64.0 87.0 112

Tensão nominal Vnominal V 340 330 345

Frequência nominal fnominal Hz 250 250 210

Momento de inércia J kgcm² 60.8 117 193

Eficiência η  0.905 0.919 0.929

Torque constante Kt0 150

°C

Nm/A 1.69 1.72 2.18

Tensão constante KELL 150

°C

V/
(1000/
min)

99.24 101.13 124.86

Resistência do terminal do
estator

RUV 20

°C

Ω 0.452 0.196 0.16

Resistência do terminal do
estator

RUV 150

°C

Ω 0.681 0.295 0.241

Indutância do estator L mH 5.46 2.90 2.76

Peso m kg 19.8 28.5 41.0

Dados técnicos
Dados nominais

Alimentação do inversor de 400 V, motores autoventilados
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Avisos sobre meio ambiente e reciclagem
A Lenze é certificada segundo normas internacionais de gestão ambiental há muitos anos
(DIN EN ISO 14001). Como parte de nossa política ambiental e da correspondente
responsabilidade climática, observe as seguintes informações sobre elementos perigosos e a
reciclagem de produtos Lenze e suas embalagens:

Os produtos da Lenze estão parcialmente sujeitos à Diretiva da UE sobre a restrição de determinadas substâncias perigosas em
equipamentos elétricos e eletrônicos 2011/65/UE: Diretiva RoHS [UKCA: S.I. 2012/3032 - The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012] . O que está documentado de acordo com a
Declaração de Conformidade da UE e com a marcação CE.
 
Os produtos da Lenze não estão sujeitos à Diretiva da UE 2012/19/UE: Diretiva sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrônicos (REEE) [UKCA: S.I. 2013/3113 - The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013] , mas alguns contêm
baterias/baterias recarregáveis de acordo com a Diretiva da UE 2006/66/CE: Diretiva de Baterias [UKCA: S.I. 2009/890 - The Waste
Batteries and Accumulators Regulations 2009] . O procedimento de descarte, separado do lixo doméstico, é indicado por etiquetas
correspondentes com a "lata de lixo riscada com um X".
Quaisquer baterias/baterias recarregáveis incluídas são projetadas para ter a durabilidade da vida útil do produto, e não precisam ser
substituídas ou removidas pelo usuário final.
 
Os produtos Lenze são normalmente vendidos em embalagens de papelão ou plástico. Estas embalagens estão em conformidade com
a Diretiva da UE 94/62/CE: Diretiva sobre Embalagens e Resíduos de Embalagens [UKCA: S.I. 1997/648 - The Producer Responsibility
Obligations (Packaging Waste) Regulations 1997] . O procedimento de descarte necessário é indicado por etiquetas específicas do
material com o "triângulo de reciclagem".
Exemplo: "21 - outro papelão"
 

REACH Os produtos da Lenze estão sujeitos a REGULAMENTO (CE) nº 1907/2006: Regulamento REACH [UKCA: S.I. 2008/2852 - The REACH
Enforcement Regulations 2008] . Quando usados conforme previsto, não há exposição de substâncias a humanos, animais e ao meio
ambiente.

Os produtos Lenze são produtos elétricos e eletrônicos industriais e devem ser descartados
por profissionais especializados. Os componentes mecânicos e elétricos, como motores
elétricos, redutores ou inversores, contêm matérias-primas valiosas que podem ser recicladas
e reutilizadas. A reciclagem adequada para manter maior nível possível de reciclabilidade é,
portanto, importante e sensata do ponto de vista econômico e ecológico.
• Coordene o descarte profissional com a empresa de descarte de resíduos com a qual você

trabalha.
• Separe os componentes mecânicos e elétricos, embalagens, resíduos perigosos (por

exemplo, óleos de engrenagens) e baterias/baterias recarregáveis sempre que possível.
• Descarte os resíduos separados de maneira correta e adequada para o meio ambiente

(sem resíduos domésticos ou resíduos municipais volumosos).
O que? Material Instruções de descarte
Paletes Madeira Devolução aos fabricantes, agentes de transportes ou

sistema de coleta de materiais reutilizáveis
Material de embalagem Papel, papelão, papel cartão, plástico Reunir e descartar separadamente
Produtos  
 Dispositivos eletrônicos Metal, plástico, placas de circuito, dissipadores de calor Como resíduos eletrônicos, entregue a uma empresa

de descarte profissional para reciclagem
Redutor Óleo Drene o óleo e descarte-o separadamente

Peças fundidas, aço, alumínio Descarte como sucata de metal
Motores Peças fundias, cobre, rotores, ímãs, compostos de

preenchimento
Como sucata de motor, entregue a uma empresa de
descarte profissional para reciclagem

Baterias secas / baterias
recarregáveis

 Como as baterias usadas, entregue a uma empresa de
descarte profissional para reciclagem

Mais informações sobre a responsabilidade ambiental e climática da Lenze, bem
como sobre o tema da eficiência energética, podem ser encontradas na
internet:
www.Lenze.com à palavra de busca: “Sustentabilidade”

Avisos sobre meio ambiente e reciclagem
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