
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia do Usuário 
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste Guia do Usuário 
pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por 
qualquer meio, elétrico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação 
ou por qualquer sistema de armazenamento ou recuperação de 
informações sem a permissão por escrito do edito. 
 

Direitos autorais Invertek Drives Limited © 2005 
 

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer consequências 
resultantes de instalação inadequada, negligente ou incorreta. 
O conteúdo deste Guia do Usuário foi considerado correto no 
momento da impressão. No interesse de um compromisso com uma 
política de melhoria contínua, o fabricante reserva-se o direito de 
alterar as especificações do produto ou seu desempenho ou o 
conteúdo do Guia do Usuário sem aviso prévio. 

 

SEGURANÇA 
 

Este módulo opcional é projetado especificamente para ser usado 
com o produto de inversor de velocidade variável Optidrive Plus e 
destina-se à incorporação profissional em equipamentos ou sistemas 
completos. Se instalado incorretamente, pode representar um risco à 
segurança. O Optidrive Plus usa altas tensões e correntes, carrega 
um alto nível de energia elétrica armazenada e é usado para 
controlar instalações mecânicas que podem causar ferimentos. É 
necessária muita atenção ao projeto do sistema e à instalação 
elétrica para evitar riscos na operação normal ou no caso de mau 
funcionamento do equipamento.  
 
O pessoal com o treinamento e a experiência necessários deve 
apenas realizar o projeto, instalação, comissionamento e 
manutenção do sistema. Eles devem ler atentamente estas 
informações de segurança e as instruções neste Guia e seguir todas 
as informações relacionadas ao transporte, armazenamento, 
instalação e uso do módulo opcional, incluindo as limitações 
ambientais especificadas. 
 
Leia os AVISOS DE SEGURANÇA abaixo e todas as caixas de 
Aviso e Cuidado em outros lugares. 

DeviceNet  Gateway    

AVISOS DE SEGURANÇA 
ADIVERTÊNCIA é dado onde houver risco que possa causar 
ferimentos ou morte de pessoas. 
CAUDADO é dado onde há um perigo que pode levar a danos ao 
equipamento. 
É responsabilidade do instalador garantir que o equipamento ou 
sistema no qual o produto está incorporado esteja em conformidade 
com a legislação EMC do país de uso. Na União Europeia, o 
equipamento no qual este produto está incorporado deve estar em 
conformidade com 89/336 / EEC, Compatibilidade Eletromagnética. 

 
 
 
 
 

 
 

GARANTIA 

Todos os produtos Invertek Drives Ltd (IDL) têm garantia de 2 anos, 
válida a partir da data de fabricação. 
 
Os termos e condições completos da garantia estão disponíveis 

mediante solicitação ao seu distribuidor autorizado IDL. 
 

INVERTEK DRIVES LTD 
Offa’s Dyke Business park 
Welshpool 
Powys 
SY21 8JF      UK 

Tel    +44 (0) 1938 556868 
Fax   +44 (0) 1938 556869 
E-mail enquiry@invertek.co.uk 
Internet www.invertek.co.uk  
 
 

 

Código. 82-DEVNET-IN 
 

Iss 1.01  
  

 
82-DEVNE-IN_V1.01 

 

AVISO 
Na União Europeia, todas as máquinas nas quais este produto é 
usado devem estar em conformidade com a Diretiva 89/392 / 
EEC, Safety of Machinery. Em particular, o equipamento deve 
estar em conformidade com EN60204-1. 

AVISO  
 

• O Optidrive Plus e os Módulos Opcionais devem ser instalados 
apenas por eletricistas qualificados e de acordo com os regulamentos e 
códigos de prática locais e nacionais. 

 

• Risco de choque elétrico! Desconecte e ISOLE o Optidrive antes 
de tentar qualquer trabalho nele. Altas tensões estão presentes nos 
terminais e dentro do inversor por até 10 minutos após a desconexão 
da alimentação elétrica. 

 

• Se a alimentação elétrica para o inversor for feita por meio de um 
conector de plugue e soquete, não desconecte antes de decorridos 10 
minutos após desligar a alimentação. 

Diagrama de conexão do Sistema 
 
Leia o guia do usuário “AnyBus Communicator for DeviceNet” antes da 
instalação do Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe que o gateway precisa de uma fonte de alimentação externa 
de 24 Vcc e 300 mA. Isso não é mostrado no diagrama acima. O 
gateway é fornecido com um conector do tipo RJ11 para Tipo-D, que 
se conectará ao primeiro inversor. Para cada unidade adicional na 
rede, um divisor RJ11 e um cabo de dados RJ11 são necessários 
(disponível no seu fornecedor Optidrive). 
Observe que um aumento no número de nós no gateway aumenta o 
tempo necessário para qualquer unidade responder aos comandos. 
 
 
COMEÇO RÁPIDO 

Configuração do DRIVE: 

• Defina o inversor para o modo de controle Modbus configurando 
P1-12 = 4. 

• Defina a taxa de transmissão de comunicação do drive para 
57600bps usando P2-26 

• A configuração padrão oferece suporte a 4 unidades conectadas 
a cada gateway. Cada drive deve ter seu endereço exclusivo de 1 
a 4. Usando o parâmetro P2-27 para especificar o endereço do 
drive.  

 

Configuração do Gateway: 

• Ajuste as chaves atrás da tampa removível na frente do gateway 
para definir o MacID necessário na rede DeviceNet. Consulte o 
folheto de instalação do Anybus Communicator para obter 
detalhes. 

• Quando entregue de fábrica, o gateway está configurado para a 
conexão de 4 drives (nós). Nesse caso, o gateway está pronto 
para uso e nenhuma configuração adicional é necessária. 

• Se menos de 4 drives forem necessários na aplicação, a 
configuração do gateway deve ser alterada. Isso requer um 
software de configuração que pode ser baixado do site da HMS 

(www.anybus.com) e um cabo de dados RJ11 - DB9 que pode 

ser obtido na HMS. Os arquivos de configuração estão 
disponíveis em seu fornecedor Optidrive. 

Integração do sistema: 

• Construa a conexão do sistema de acordo com o diagrama 
acima.  

• Programe o PLC ou outro dispositivo mestre DeviceNet de acordo 
com o mapeamento de memória. 

• A integração completa em uma rede DeviceNet nova ou 
existente exigirá um bom conhecimento do sistema 
DeviceNet e é melhor implementada por um Integrador / 
Engenheiro de sistemas DeviceNet Integrador/Engenheiro. 

Um Optidrive Plus equipado com este Módulo Opcional está em 
conformidade com os seguintes padrões: 
• Marcação CE para Diretiva de Baixa Tensão. 
• Padrão genérico de emissões EN61000-4 EMC, nível industrial. 
• EN61000-2 EMC padrão genérico de imunidade, nível industrial. 
• Proteção de entrada do gabinete, EN60529 IP20, NEMA 250. 
• Classificação de inflamabilidade de acordo com UL 94. 

             
       Dr D M Jones, R&D Director 

 

Drive 1 Drive 2 Drive 3 Drive 4 
AnyBus 

Comunicador 
DeviceNet 

Porta de entrada 

DB9-RJ11 
cabo 
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Mapeamento de Memória  
 
O programador do PLC pode ler / escrever o mapeamento da memória do PLC na memória do gateway para monitorar / controlar os drives na sub-
rede. 
 
Memória de entrada  
 

Esta parte da memória contém as informações em tempo real do drive que podem ser lidas pelo PLC. 
 

Drive Dados Start Add 
Comprimento 

de dados 
Intervalo 
de dados 

Unidade Descrição 

1 

Código da falha 0x0000 8 bits 0 a 11  
Consulte a lista de códigos de erro para obter mais 

informações 

Status do Drive 0x0001 8bits 0, 1, 2,  
0: Drive parado      1: Drive funcionando     2: Drive 

desarmado 

Vel. Do motor em HZ 0x0002 16 bits 
-P1-01 a 

P1-01 
Hz Uma casa decimal (500 = 50,0 Hz) 

Corrente do motor 0x0004 16 bits 0 a 10000 A Uma casa decimal (76 = 7,6A) 

Torque de saída do 
motor 

0x0006 16 bits 0 -2000 % Porcentagem de torque nominal, uma casa decimal 

2 

Código da falha 0x0008 8 bits 0 a 11  
Consulte a lista de códigos de erro para obter mais 

informações 

Status do Drive 0x0009 8bits 0, 1, 2,  
0: Drive parado      1: Drive funcionando     2: Drive 

desarmado 

Vel. Do motor em HZ 0x000A 16 bits 
-P1-01 a 

P1-01 
Hz Uma casa decimal (500 = 50,0 Hz) 

Corrente do motor 0x000C 16 bits 0 a 10000 A Uma casa decimal (76 = 7,6A) 

Torque de saída do 
motor 

0x000E 16 bits 0 -2000 % Porcentagem de torque nominal, uma casa decimal 

3 

Código da falha 0x0010 8 bits 0 a 11  
Consulte a lista de códigos de erro para obter mais 

informações 

Status do Drive 0x0011 8bits 0, 1, 2,  
0: Drive parado      1: Drive funcionando     2: Drive 

desarmado 

Vel. Do motor em HZ 0x0012 16 bits 
-P1-01 a 

P1-01 
Hz Uma casa decimal (500 = 50,0 Hz) 

Corrente do motor 0x0014 16 bits 0 a 10000 A Uma casa decimal (76 = 7,6A) 

Torque de saída do 
motor 

0x0016 16 bits 0 -2000 % Porcentagem de torque nominal, uma casa decimal 

4 

Código da falha 0x0018 8 bits 0 a 11  
Consulte a lista de códigos de erro para obter mais 

informações 

Status do Drive 0x0019 8bits 0, 1, 2,  
0: Drive parado      1: Drive funcionando     2: Drive 

desarmado 

Vel. Do motor em HZ 0x001A 16 bits 
-P1-01 a 

P1-01 
Hz Uma casa decimal (500 = 50,0 Hz) 

Corrente do motor 0x001C 16 bits 0 a 10000 A Uma casa decimal (76 = 7,6A) 

Torque de saída do 
motor 

0x001E 16 bits 0 -2000 % Porcentagem de torque nominal, uma casa decimal 

  

Lista de códigos de erro: 
 

0x01: Curto-circuito do resisto            0x02: Sobrecorrente                   0x03: Falha externa                       0x04: Desarme por sobretensão 

0x05: Desarme por subtensão            0x06: Sobretemperatura  0x07: Subtemperatura   0x08: Dados de Checksum incorreto 

0x09: Parâmetros de fabrica                     0x0A: Desarme de sobrecarga (I * t) 0x0B: Desequilíbrio de fase 0x0C: Sobrecarga do Brake resistor 

0x0D: Desarme do estágio de potência    0x0E: Perda do link de comunicação do barramento 

0x0F: Desarme da perda de fase            0x10: Falha do termistor   0x11: Falha de ajuste automático (Auto-Tune) 

 

 

 

 

 



Memória de saída 

Esta parte da memória contém as informações do comando onde o PLC deve escrever o comando de controle para. 
 

Drive Dados Start Add Comprimento 
Intervalo de 

dados 
Unida

de 
Descrição 

1 

Comando de controle 

0x0200 16 bits 

-  Bit 0: partida (1) / parada (0) Bit 1: reinicialização 

Bit 2: Sinalizador de seleção de rampa de 2ª 

desaceleração 

Referência de velocidade em 
HZ 0x0202 16 bits 

-P1-01 a P1-01 Hz Referência de velocidade digital do drive. 

Incluindo uma casa decimal. (500 = 50,0 Hz) 

Referência de torque 
0x0204 16 bits 

0 - 2000 % Porcentagem do torque nominal, uma casa 

decimal. (230 = 23,0%) 

Acelere o tempo 
0x0206 8 bits 

0 - 255 s Tempo de rampa de aceleração em segundos 

(25 = 25s) 

Tempo de desaceleração 
0x0207 8 bits 

0 - 255 s Tempo de desaceleração da rampa em 

segundos (25 = 25s) 

2 

Comando de controle 0x0208 16 bits -  Bit 0: iniciar (1) / parar (0) 

Referência de velocidade em 
HZ 

0x020A 16 bits -P1-01 a P1-01 Hz Bit 1: redefinir 

Referência de torque 
0x020C 16 bits 0 - 2000 % Bit 2: Sinalizador de seleção de rampa de 2ª 

desaceleração 

Acelere o tempo 
0x020E 8 bits 0 - 255 s Referência de velocidade digital do drive. 

Incluindo uma casa decimal. (500 = 50,0 Hz) 

Tempo de desaceleração 
0x020F 8 bits 0 - 255 s Porcentagem do torque nominal, uma casa 

decimal. 

3 

Comando de controle 0x0210 16 bits -  Bit 0: partida (1) / parada (0) Bit 1: reinicialização 

Referência de velocidade em 
HZ 

0x0212 16 bits -P1-01 a P1-01 Hz Bit 2: Sinalizador de seleção de rampa de 2ª 
desaceleração 

Referência de torque 
0x0214 16 bits 0 - 2000 % Referência de velocidade digital do drive. 

Incluindo uma casa decimal. (500 = 50,0 Hz) 

Acelere o tempo 
0x0216 8 bits 0 - 255 s Porcentagem do torque nominal, uma casa 

decimal. 

Tempo de desaceleração 0x0217 8 bits 0 - 255 s (230 = 23,0%) 

4 

Comando de controle 0x0210 16 bits -  Bit 0: partida (1) / parada (0) Bit 1: reinicialização 

Referência de velocidade em 
HZ 

0x0212 16 bits -P1-01 a P1-01 Hz Bit 2: Sinalizador de seleção de rampa de 2ª 
desaceleração 

Referência de torque 
0x0214 16 bits 0 - 2000 % Referência de velocidade digital do drive. 

Incluindo uma casa decimal. (500 = 50,0 Hz) 

Acelere o tempo 
0x0216 8 bits 0 - 255 s Porcentagem do torque nominal, uma casa 

decimal. 

Tempo de desaceleração 0x0217 8 bits 0 - 255 s (230 = 23,0%) 

 


