Conversor de Corrente Contínua ABB
DCS800, 20 A a 5200 A
Catálogo técnico

PRODUCTS

Codificação

Codificação:

DCS800

Conversor CC
Família de produto
S800 = conversor DCS800
Tipo
S0 = Módulo conversor trifásico
R0 = Kit de reparo
A0 = Conversor em painel
E0 = Conversor para montagem em painel
Modo de operação
1 = simples (2 Quadrantes)
2 = anti-paralela (4 Quadrantes)
Corrente da saída nominal
0680 = p.ex. 680 A CC (IP00)
Tensão de entrada nominal
04 = 230...400 V CA
05 = 230...525 V CA
06 = 270...600 V CA
07 = 315...690 V CA
08 = 360...800 V CA
10 = 450...990 V CA
12 = 540...1200 V CA
Posição da conexão de entrada (D7)
- = sem opção (tamanhos D1...D6)
R = pelo lado direito
L = pelo lado esquerdo
Opções de expansão
Opções externas
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Conversor CC DCS800

O que é o conversor CC DCS800?
O conversor CC DCS800 é simples de se comprar, instalar,
configurar e usar, economizando um tempo considerável.
▅ Entrega pontual
▅ Instalação rápida
▅ Partida rápida
O conversor tem interfaces de usuário e de processo em comum com o Fieldbus e ferramentas de software comuns para
dimensionamento, comissionamento, manutenção e peças
sobressalentes em comum.

Aplicações com o conversor CC DCS800
O conversor atende os requisitos de todas as aplicações
exigentes de conversores como: • equipamentos de teste •
elevadores de minas • usinas de laminação, assim como de
aplicações não motorizadas como: • eletrólise • eletroímãs •
carregadores de bateria ...
As funções de software embutidas oferecem a atualização de
todas as instalações clássicas de 12 pulsos, movimento compartilhado, operação de motor duplo e controle de inversão
de campo.

Onde ele pode ser usado?
O DCS800 pode ser usado em uma ampla gama de todas as
aplicações industriais de:
▅ Metais
▅ Tratamento de modelos
▅ Papel e Celulose
▅ Elevadores de esqui
▅ Manipulação de materiais
▅ Eletroímãs
▅ Equipamento de teste
▅ Mineração
▅ Alimentos e Bebidas
▅ Eletrólise
▅ Impressão
▅ Carregadores de bateria
▅ Plástico e Borracha
▅ e mais

Destaques
▅
▅
▅
▅
▅
▅
▅

Painel de controle de ajuda que proporciona uso intuitivo
do conversor.
Excelente desempenho de controle, até nas aplicações mais
dinâmicas com operação de enfraquecimento de campo.
Todas as ferramentas ACS800 para PC (via DDCS) podem
ser conectadas.
Trabalho de instalação e comissionamento reduzidos.
Excitador trifásico interno sem componentes externos
adicional.
Preparado para funções adicionais de software por meio de
programação adaptativa e IEC1131.
Sistema Fieldbus flexível com Modbus embutido e diversos
adaptadores Fieldbus para montagem interna.

Quais são suas características principais?
Recurso

Observação

Vantagem

Painel de controle
de ajuda

Duas soft-keys cuja função muda de acordo com o estado do painel
Botão de “Ajuda” embutido
Relógio de tempo real, permite rastreio de falhas cronometrado
Menu de parâmetros modificados

Comissionamento facilitado
Configuração rápida
Configuração mais fácil; Rápido diagnóstico de falha
Acesso rápido às modificações recentes de parâmetros

Assistente de partida
Disponível na ferramenta DriveWindow Light e no Painel DCS800
			
			
			
Diversos auto-ajustes

Controle de velocidade, corrente de armadura, corrente de campo
e enfraquecimento de campo

Tempo de comissionamento reduzido		
Treinamento reduzido

Conectividade

Simples de instalar:
Fácil conexão de cabos
Fácil conexão a sistemas fieldbus externos através de múltiplas
opções de I/O e expansão

Tempo de instalação reduzido
Conexão segura de cabos

Assistente de diagnóstico

Ativado na ocorrência de uma falha

Rápido diagnóstico de falhas e comissionamento

Operação CC avançada

Paralelo de 12 pulsos, serial de 12 pulsos, controle seqüencial
e configuração em sanduíche

O conversor se adapta a todas as instalações clássicas
e avançadas, até as de mais alta potência

Controle avançado

O controlador do motor cuida do nível de tensão de linha
e de quedas repentinas de tensão

Operação segura e confiável também em
redes frágeis

Fieldbus

Modbus embutido com RS 485
Custo reduzido
Módulos Fieldbus de expansão opcionais		

Tensão mais alta

Devido à dinâmica reduzida, a tensão do motor
pode ser aumentada

Interfaces do ACS800

Todas as opções de HW e ferramentas para PC do ACS800
estão disponíveis com o mesmo plus code
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Comissionamento dirigido
Parâmetros importantes pré-selecionados
Função “Ajuda”
Tempo de comissionamento reduzido

3ADW000192R0308 DCS800 Catálogo Técnico pt c

Atualização simples das instalações originais do motor
de 2 quadrantes para operação de 4 quadrantes
Número reduzido de peças sobressalentes
Treinamento reduzido
Compra simplificada

Módulos conversores de corrente DCS800

Generalidades
Os módulos conversores de corrente DCS800-S0x têm classe
de proteção IP00 e são montados em painel ou em áreas protegidas contra toque. Existem em diferentes tamanhos (D1,
D2, D3, D4, D5, D6, D7), classificados em termos de faixas
de corrente e tensão.
Todas as unidades são equipadas com o painel de controle
DCS800PAN. Ele pode ser encaixado no módulo conversor
de potência ou instalado na porta da painel de chaves por
meio de um kit de montagem.

Acessórios como fusíveis externos, reatores de linha etc.
também estão disponíveis para compor um sistema de acionamento completo.
Todos os módulos conversores até 525 V e 1000 A (D1...D4)
são equipados com excitadores de campo interno.
O estágio de potência dos conversores está disponível
nas configurações de ponte simples (2-Q) ou dupla (4-Q).
Conversores do tipo 4-Q são necessários para frenagem regenerativa. Conversores do tipo 4-Q podem ser construídos por:
• Ponte de armadura dupla (4-Q); ou
• Ponte de armadura simples (2-Q) mais conversor de campo
de ponte dupla
O tipo de ponte tem influência na tensão de saída máxima do
conversor. Veja a tabela abaixo.

Variáveis de referência
As características de tensão estão apresentadas na tabela
ao lado. As características de tensão CC foram calculadas
com base nas seguintes suposições:
• UVN = tensão nominal nos terminais de entrada,
trifásica
• Tolerância de tensão ±10 %
• Queda de tensão interna de aproximadamente 1%
• Se o desvio ou queda de tensão tiver que ser levado
em consideração para conformidade com as normas
IEC e VDE, a tensão de saída e a corrente de saída
devem ser reduzidas pelo fator real, conforme a tabela
à direita.
Velocidade

max. tens
tensão
regenerativa do
motor

Tensão do
Motor

Torque

Corrente

UVN

Tensão CC
Tensão
(recomendada) CC ideal
sem
carga
Udmax 2-Q Udmax 4-Q

Classe de
tensão do
DCS800
recomendada

Udi0

[V]

[V]

[V]

[V]

230

265

240

310

04

380

440

395

510

04

400

465

415

540

04

415

480

430

560

04

440

510

455

590

05

460

530

480

620

05

480

555

500

640

05

500

580

520

670

05

525

610

545

700

06 *

575

670

600

770

06

600

700

625

810

06

660

765

685

890

07

690

800

720

930

07

800

915

820

1060

08

990

1160

1040

1350

10

1200

1380

1235

1590

12

* Tamanhos D1...D4 - a classe de tensão 05 pode ser usada

2-Q
4-Q

Tensão
nominal de
entrada
AC

2-Q
4-Q

Se forem necessárias tensões de armadura superiores
às recomendadas, veriﬁque cuidadosamente se o seu
sistema continua operando em condições seguras.
A tensão de saída máxima de um conversor de 4-Q pode ser
aumentada até o nível de Udmax2-Q se o tempo de inversão de
torque do motor --> modo regenerativo for aumentado para
300 ms.
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Capacidades nominais, modelos e tensões

Correntes nominais, dimensões e pesos
Tipo de
unidade
D1

D2
D3

D4

D5

D6

D7

Corrente
Corrente
nominal 2-Q nominal 4-Q
DCS800-S01 DCS800-S02
ICC[A]
ICC[A]
20
25
45
50
65
75
90
100
125
140
180
200
230
260
315
350
405
450
470
520
610
680
740
820
900
1000
900
900
1200
1200
1500
1500
2000
2000
1900
1900
2050
2050
2500
2500
3000
3000
2050
2050
2600
2600
3300
3300
4000
4000
4800
4800
5200
5200

Tensão de alimentação
[VCA ]
400

500
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690

800

990

1200

Dimensões

[kg]
11

a x l x p [mm]
310 x 270 x 200

a x l x p [polegadas]
12,50 x 10,75 x 8,00

16

310 x 270 x 270

13,75 x 10,75 x 10,75

3)

25

400 x 270 x 310

15,75 x 10,75 x 12,50

3)

38

580 x 270 x 345

23,00 x 10,75 x 13,75

110

1050 x 510 x 410 41,50 x 20,25 x 16,25

180

1750 x 460 x 410 69,00 x 18,25 x 16,25

315

1750 x 760 x 570 69,00 x 30,00 x 22,50

1)

1)

2)
2)

1)

6

600

Peso

disponível apenas como conversor de 2-Q

2)

sob encomenda

3)
600V
2-Q -> 290 A / 590 A
4-Q -> 320 A / 650 A

Correntes nominais

DCS800-S01-0590-06

Psaída 

ICC I

[A]

[kW] [kW]
400V 500V
9
12
21
26
30
38
42
52
58
73
84
104
107
133
146
183
188
235
213
280
284
354
344
429
049
522
558
696
698
870
930 1160
953 1189
1163 1450
1395 1740
1535 1914
1860 2320
2418 3016
600V 690V
203

[A]

20
45
65
90
125
180
230
315
405
470
610
740
900
1200
1500
2000
2050
2500
3000
3300
4000
5200
290
590

413

DCS800-S02-0025-04/05
DCS800-S02-0050-04/05
DCS800-S02-0075-04/05
DCS800-S02-0100-04/05
DCS800-S02-0140-04/05
DCS800-S02-0200-04/05
DCS800-S02-0260-04/05
DCS800-S02-0350-04/05
DCS800-S02-0450-04/05
DCS800-S02-0520-04/05
DCS800-S02-0680-04/05
DCS800-S02-0820-04/05
DCS800-S02-1000-04/05
DCS800-S02-1200-04/05
DCS800-S02-1500-04/05
DCS800-S02-2000-04/05
DCS800-S02-2050-05
DCS800-S02-2500-04/05
DCS800-S02-3000-04/05
DCS800-S02-3300-04/05
DCS800-S02-4000-04/05
DCS800-S02-5200-04/05

25
50
75
100
140
200
260
350
450
520
680
820
1000
1200
1500
2000
2050
2500
3000
3300
4000
5200

DCS800-S02-0320-06

320

DCS800-S02-0650-06

650

Psaída 

[kW] [kW]
[A]
400V 500V
10
13
6
21
26
6
31
39
6
42
52
6
58
73
6
83
104 15
108
135 15
145
182 20
187
234 20
218
276 20
282
354 25
340
426 25
415
520 25
498
624 25 
623
780 25 
830 1040 25 
851 1066
1038 1300
1245 1560
1370 1716
1660 2080
2158 2704
600V 690V
200
405

-

DCS800-S01-0900-06/07
900 630
720 DCS800-S02-0900-06/07
900 563
648 25 
DCS800-S01-1500-06/07 1500 1050 1200 DCS800-S02-1500-06/07 1500 938 1080 25 
DCS800-S01-2000-06/07 2000 1400 1600
25 
DCS800-S01-2050-06/07 2050 1435 1640 DCS800-S02-2050-06/07 2050 1281 1476
DCS800-S01-2500-06/07 2500 1750 2000 DCS800-S02-2500-06/07 2500 1563 1800
DCS800-S01-3000-06/07 3000 2100 2400 DCS800-S02-3000-06/07 3000 1875 2160
DCS800-S01-3300-06/07 3300 2310 2640 DCS800-S02-3300-06/07 3300 2063 2376
DCS800-S01-4000-06/07 4000 2800 3200 DCS800-S02-4000-06/07 4000 2500 2880
DCS800-S01-4800-06/07 4800 3360 3840 DCS800-S02-4800-06/07 4800 3000 3456
800 V
800V
800V
DCS800-S01-1900-08
1900 1739
DCS800-S02-1900-08
1900 1558
DCS800-S01-2500-08
2500 2288
DCS800-S02-2500-08
2500 2050
DCS800-S01-3000-08
3000 2745
DCS800-S02-3000-08
3000 2460
DCS800-S01-3300-08
3300 3020
DCS800-S02-3300-08
3300 2706
DCS800-S01-4000-08
4000 3660
DCS800-S02-4000-08
4000 3280
DCS800-S01-4800-08
4800 4392
DCS800-S02-4800-08
4800 3936
990 V
990V
990V
DCS800-S01-2050-10
2050 2378
DCS800-S02-2050-09
2050 2132
DCS800-S01-2600-10
2600 3016
DCS800-S02-2600-09
2600 2704
DCS800-S01-3300-10
3300 3828
DCS800-S02-3300-09
3300 3432
DCS800-S01-4000-10
4000 4640
DCS800-S02-4000-09
4000 4160
1200 V
Dados disponíveis sob encomenda
 com plus code 115 V selecionável
 com plus code 400-500 V selecionável
 excitador de campo interno FEX425 opcional; trifásico ou monofásico, fonte separada de 500 V CA máx.
 valores para tensão de entrada nominal -10%

PPerda

[V CA]

[m³/h]

[kW]

sem ventilador

300
300
300
300
300
300
300
600
600
600
950
950
1900
800
800
800
1600
1600
1600
4200
4200
4200

0,11
0,17
0,22
0,28
0,38
0,56
0,73
0,91
1,12
1,32
1,76
2,14
2,68
5,10
5,30
6,60
8,00
9,00
11,10
11,70
13,00
19,00

D1
D1
D1
D1
D1
D2
D2
D3
D3
D3
D4
D4
D4
D5
D5
D5
D6
D6
D6
D7
D7
D7

600

0,91

D3

950

1,86

D4

800
800
800
1600
1600
1600
4200
4200
4200

5,10
6,30
8,10
9,20
10,20
12,20
13,10
15,10
19,50

D5
D5
D5
D6
D6
D6
D7
D7
D7

1600
1600
1600
4200
4200
4200

9,00
10,70
12,70
13,40
15,60
20,00

D6
D6
D6
D7
D7
D7

4200 9,70
4200 12,10
4200 16,60
4200 20,20

D7
D7
D7
D7

115/230;
monofásico

230;
monofásico 
230;
monofásico
400-500;
trifásico
400/690;
trifásico
115/230;
monofásico
230;
monofásico 
230;
monofásico
525-690;
trifásico 

400/690;
trifásico
400-500;
trifásico
400/690;
trifásico

400/690;
trifásico

Tipo do
chassi

ICC I

Volume
de ar

400 V / 500 V / 525 V
DCS800-S01-0020-04/05
DCS800-S01-0045-04/05
DCS800-S01-0065-04/05
DCS800-S01-0090-04/05
DCS800-S01-0125-04/05
DCS800-S01-0180-04/05
DCS800-S01-0230-04/05
DCS800-S01-0315-04/05
DCS800-S01-0405-04/05
DCS800-S01-0470-04/05
DCS800-S01-0610-04/05
DCS800-S01-0740-04/05
DCS800-S01-0900-04/05
DCS800-S01-1200-04/05
DCS800-S01-1500-04/05
DCS800-S01-2000-04/05
DCS800-S01-2050-05
DCS800-S01-2500-04/05
DCS800-S01-3000-04/05
DCS800-S01-3300-04/05
DCS800-S01-4000-04/05
DCS800-S01-5200-04/05
600 V / 690 V
DCS800-S01-0290-06

Tipo de unidade
conversor de 4-Q

Tensão do
ventilador

Tipo de unidade
conversor de 2-Q

Corrente de
campo interna

Os valores nominais de corrente para o DCS800 com alimentação de 50 Hz e 60 Hz são dados abaixo. Os símbolos estão
descritos abaixo da tabela. As características são baseadas em
uma temperatura ambiente máxima de 40oC e numa altitude
máxima de 1000 m acima do nível do mar.
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Condições ambientais

Conexão do sistema
Tensão trifásica:
Desvio de tensão:
Freqüência nominal:
Desvio de freqüência estático:
Faixa dinâmica de freqüências:
df/dt:
* = 0,5 a 30 ciclos.

Limites das condições ambientais
230 a 1000 V CA conforme IEC 60038
±10% contínuo; ±15% transitório *
50 Hz ou 60 Hz
50 Hz ±2%; 60 Hz ±2%
50 Hz: ±5 Hz; 60 Hz: ± 5 Hz
17% / s

Note que: Deve ser dada atenção especial ao desvio de tensão em modo
regenerativo.

Grau de proteção
Módulo conversor e opcionais
(reator de linha, porta-fusível,
unidade de alimentação de
campo etc.):
Conversores em painel:
Acabamento da pintura
Módulo conversor:
Conversor em painel:

com corrente CC nominal
com corrente CC diferente
- Opcionais:
Umidade relativa (de 5 a +40°C):
Umidade relativa (de 0...+5°C):
Gradiente térmico:
Temperatura de armazenagem:
Temperatura de transporte:

0 a +55°C
0 a +40°C
+30 a +55°C
0 a +40°C
5 a 95%, sem condensação
5 a 50%, sem condensação
< 0,5°C / minuto
-40 a +55°C
-40 a +70°C

Nível de poluição (IEC 60664-1,
IEC 60439-1):
Altitude do local

2

IP 20/21/31/41

<1000 m acima do nível médio do mar:

100%, sem redução de corrente
com redução de corrente

>1000 m acima do nível médio do mar:

RAL 9002
cinza claro RAL 7035

D5
D6

Nível de pressão sonora Lp
(1 m de distância)
conversor em painel
como módulo
55 dBA
?? dBA
55 dBA
?? dBA
60 dBA
?? dBA
66...70 dBA, depen77 dBA
dendo do ventilador
73 dBA
78 dBA
75 dBA
73 dBA

D7

82 dBA

D1
D2
D3
D4

- na entrada de ar do módulo conversor:

IP 00

Normas norte-americanas
Para a América do Norte, os componentes do sistema atendem os
requisitos da tabela abaixo.

Nível de pressão sonora
Ti´po

Temperatura permissível do ar de resfriamento

80 dBA

Vibração
como módulo

Tensão de
Normas
alimentação
Módulo conversor
nominal
UL 508 C
até 600 V

Modelos UL/CSA:

Equipamentos Conversores de
sob encomenda
Potência CSA C 22.2 No 14-95
Equipamentos de Controle Industrial,
Produtos Industriais Disponível para
módulos conversores, incluindo as
unidades de excitação de campo.
Modelos com a marca UL:
• ver listagem UL www.ul.com /
certificado no. E196914
• ou sob encomenda

0,5 g, 5...55 Hz

1 mm, 2...9 Hz
0,3 g, 9...200 Hz

Conversor em painel

>600 V a
1000 V

EN / IEC xxxxx, ver tabela acima.
Disponível para módulos conversores, incluindo as unidades de
excitação de campo.

Modelos EN / IEC:
sob encomenda (ver
tabela acima para
maiores detalhes)

Conformidade com regulamentos
Os componentes do módulo conversor e do conversor em painel foram projetados para uso em ambientes industriais. Para países da EEA, os componentes atendem os requisitos das diretivas da UE, ver tabela abaixo.
Diretiva da União Européia

Garantia do fabricante

Normas harmonizadas
Módulo conversor
Conversor em painel

Diretiva de Maquinário
98/37/EEC
93/68/EEC
Diretiva de Baixa Tensão

Declaração de Incorporação

EN 60204-1
[IEC 60204-1]

EN 60204-1
[IEC 60204-1]

73/23/EEC
93/68/EEC

Declaração de Conformidade

EN 60146-1-1
[IEC 60146-1-1]
EN 61800-5-1
(EN 50178 [IEC --])
veja também
IEC 60664

EN 60204-1
[IEC 60204-1]
EN 61800-5-1
EN 60439-1
[IEC 60439-1]

Declaração de Conformidade
(Desde que todas as instruções de instalação com
relação à escolha de cabos, cabeamento e filtros
de EMC ou transformadores dedicados tenham
sido seguidas.)

EN 61800-3 
[IEC 61800-3]

EN 61800-3 
[IEC 61800-3]

 conforme 3ADW 000 032

 conforme 3ADW 000
032/3ADW 000 091

Diretiva de EMC
89/336/EEC
93/68/EEC
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PC +

-NISA-03 (ISA)

-NDPA-02
(PCMCIA)
-NDPC-12

DriveWindow

Mestre/
Escravo

NDBU95

fibra ótica

NDBU95

RS232

8

7

X7

DSL

DSL
X53

3

5

IOB-3

Enlace DCS

T

T

Par trançado

M

7.1

Legenda

K3

Fonte de
alimentação

para o campo

- detailed description see chapter 7.1

CON x - designação abreviada de componente
entrada / saída digital entrada / saída analógica
alternativo

M

*

FEX PIN 4 interna

8

IOB-2x

8

X6

K5

F3
T3

DCF 803 / 804

CoDeSys
DWL

3

X5

PIN-4

L1

K1

F1

Q1

Monitor de falha de terra

Filtro EMC

Fonte de campo trifásica

PC +

4

X11

X4

24V-

X51 X52

Slot 4
Slot 2

X3

Slot 3

X34

RDIO
RAIO

X1

Cartão de Memória
X20

Controle
advant

Ch0

X2

X10

Slot3

fibra ótica

Slot2

X9

Ch1

CON-4

F2
T2

DCS800 D1...D4
Interface
Fieldbus R...

Ch2

X19
Ch3

Painel

X33

CLP

Slot 1

Slot1

RJ45

Painel
CDP 312

Kit para
montagem
em porta

690V
≤ 500V

≤ 1000V

Visão geral dos componentes para conversores nos tamanhos D1...D4 (400...525 V)

COM-8

NAMIA
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10

-NISA-03 (ISA)

-NDPA-02
(PCMCIA)
-NDPC-12

DriveWindow

PC +
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Mestre/
Escravo

Slot1

NDBU95

NAMIA

fibra ótica

NDBU95

RS232

8

7

X7

3
5

IOB-3

enlace DCS

T

T

par trançado

PIN-41

PIN-41

L1

M

K1

M

*
L3

K3

T3

F3

Legenda

** somente modelos D5

Fonte de
alimentação

para o campo

- detailed description see chapter 7.1

CON x - designação abreviada de componente
entrada / saída digital entrada / saída analógica
alternativo
7.1

K5

FEX 425 interna **

8

IOB-2x

8

X6

X53

PIN-51

POW-1

Q1
F1

DCF 803 / 804

CoDeSys
DWL

3

X5

F2
T2

Filtro EMC
Monitor de falha de terra

Fonte de campo trifásica

PC +

4

X11

X4

DSL

DSL

24V-

X51 X52

Slot 4
Slot 2

X3

Slot 3

X34

RDIO
RAIO

X1

Cartão de Memória
X20

Controle
advant

Ch0

X10

Slot3

fibra ótica

X2

X9

Ch1

CON-4

≤ 690V

DCS800 D5...D7
Interface
Fieldbus R...

Ch2

X19
Ch3

X33

Painel

CLP

Slot 1

Slot2

RJ45

Painel
CDP 312

Kit para
montagem
de porta

≤ 1000V

Visão geral dos componentes para conversores nos tamanhos D5...D7

COM-8

Dimensionamento
DriveSize

Dimensionamento de qualidade
O DriveSize é um programa para PC cuja finalidade é auxiliar
o usuário a escolher o conversor e os opcionais otimizados,
especialmente nos casos em que não é possível a escolha
direta a partir de um catálogo. Os documentos sobre dimensionamento estão baseados na carga real.
Os valores padrão tornam o DriveSize simples de se usar,
mas diversas opções estão disponíveis ao usuário na escolha do conversor. As teclas de atalho facilitam a escolha
do conversor, ao mesmo tempo em que obedecem a regras
relativamente complicadas. Um modo de escolha manual
também é suportado.
Atualmente, o DriveSize é usado por mais de 1000 engenheiros do mundo inteiro.

O DriveSize é dirigido aos componentes do
sistema conversor
•
•
•
•

Módulos conversores DCS
Alinhamento conversores DCS em painel
Grupos de conversores (alinhamentos)
Opções de conversores

Características do DriveSize
• Seleciona uma unidade conversora e uma unidade de entrada
• Calcula os ciclos de trabalho da carga para os conversores
• Fornece os resultados do dimensionamento em formato
numérico e gráfico
• Imprime e grava os resultados
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Comissionamento facilitado

Generalidades

Macros do DCS800

A facilidade de uso economiza o tempo do cliente e mantém
reduzidos os requisitos de treinamento. O comissionamento
rápido baseia-se em três pilares.
• O DCS800 é equipado com macros para cobrir as configurações de parâmetros mais freqüentes
• Guia de assistência através da configuração de parâmetros
necessária durante o comissionamento e todos os auto-ajustes
• A programação adaptativa proporciona um conjunto bastante flexível de blocos de funções e soluciona problemas
durante o comissionamento

Terminal Sinal

1
2
3
4
5
X3:
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
X4:
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
X5:
6
7
8
9
10
1
2
3

90...270 V AITAC30...90 V AITAC8...30 V AITACAITAC+
AI1AI1+
AI2AI2+
AI3AI3+
AI4AI4+
0V
+10 V
-10 V
0V
AO1
AO2
IACT
0V
Ch A+
Ch ACh B+
Ch BCh Z+
Ch Z0V
Sensor 0 V
Saída de potência +
Saída de potência sensor +
DI1
DI2
DI3

Padrão

-

-

-

Referência
de velocidade

-

Limite de torque

Configuração das I/Os pelas macros

Velocidade manual /
constante
Referência
de velocidade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rec. do ventilador
Rec. do ventilador
Rec. do contato principal

Velocidade do motor
Corrente real do motor
Corrente real
Jog1
Jog2
Direção
Seleção de parâmetro

8

DI8

StartStop

StartStop

Parada de emergência
Reset
Pulso na partida
Contato NF pulso
de parada Off1
-

4

DO4

5

DO5

6 DO6
7 DO7
8 0V
1
X96:
Relé DO8
2
Comunicação serial

Referência de torque

-

Parada de emergência
Reset
OnOff1

X7:

-

-

Alarme externo

DO3

Referência de velocidade

-

Parada de emergência
Reset
OnOff1

3

-

-

Off2 (parada em rampa)

DO2

Controle de torque

-

-

DI5
DI6
DI7

DO1

Potência do motor

-

DI4

2

Referência de velocidade

Manual / potência do
motor
-

-

5
X6:
6
7

1

-

-

Velocidade do motor
Tensão real da armadura
Corrente real
Jog1
Jog2
Falha externa

Corrente real

Manual / auto

-

4

9 +24 V
10 0 V

12

Fábrica

O DCS800 é equipado com sete macros diferentes para cobrir
as configurações de parâmetros mais freqüentes. As macros são
conjuntos de parâmetros pré-programados. Durante a partida, o
conversor pode ser facilmente configurado sem a modificação
de parâmetros individuais. As funções de todas as entradas e de
diversas saídas, assim como as alocações na estrutura de controle
são influenciadas pela seleção de uma macro. Os meios, quer o
conversor seja controlado por velocidade ou por torque, quer
as referências complementares sejam processadas, os valores
reais disponíveis nas saídas analógicas e as fontes de valores de
referência usadas etc. já estão definidos nas macros.

Comando de partida dos
ventiladores
Comando de ligação da
excitação de campo
Comando de ligação do
contador principal
Comando de ligação
do contador principal
Referência de velocidade

-

Velocidade do motor
Corrente real do motor
Corrente real
StartStop
HandAuto
Direção
Seleciona referência de
velocidade
Parada de emergência
Reset
OnOff1
-

Velocidade do motor
Velocidade do motor
Velocidade do motor
Corrente real do motor
Tensão real da armadura Motor torque
Corrente real
Corrente real
Corrente real
Aumenta potência do motor Direção
Off2 (parada de rampa)
Diminui potência do motor Aumenta potência do motor Seleciona torque
Direção
Aumenta potência do motor Falha externa
Seleciona referência de
Mínima potência do motor velocidade
Parada de emergência
Parada de emergência
Parada de emergência
Reset
Reset
Reset
Pulso na partida
OnOff1
OnOff1
Contato NF pulso de
StartStop
StartStop
parada Off1
-

ReadyRun

ReadyOn

ReadyOn

ReadyOn

ReadyRun

ReadyRun

ReadyRef (operando)

ReadyRef (operando)

ReadyRef (operando)

ReadyRef (operando)

Acima do limite

ReadyRef (operando)

Falha ou alarme

Desarmado (falha)

Desarmado (falha)

Desarmado (falha)

Falha ou alarme

Falha ou alarme

Velocidade zero

Velocidade zero

Velocidade zero

Velocidade zero

Velocidade zero

Acima do limite

Acima do limite

Acima do limite

Acima do limite

No ponto de ajuste

-

-

-

-

-

Velocidade zero
Comando de desarme do
disjuntor CC
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Referência de velocidade

Assistente de partida

Partida mais rápida e mais fácil
O assistente de partida atende os conversores DCS800 CC. Ele
ativamente dirige o usuário através do procedimento de comissionamento através do painel de controle ou das ferramentas
ABB para PC. Suporta múltiplos idiomas, solicita dados através
de mensagens claras de texto e configura os parâmetros necessários de acordo com suas necessidades. Vem também com um
sistema de informações online com referências passo a passo aos
manuais impressos.

Características do assistente de partida
•
•
•
•
•

Procedimento de comissionamento fácil e rápido
Guia inteligente para auxiliá-lo durante o comissionamento
Em vários idiomas
Sistema de informações online sempre disponível
Detecção automática do hardware conectado
O conversor DCS800 CC oferece isso tudo como
características de fábrica.

Sistema de informações online
Para tornar tudo mais fácil e informativo, há um sistema de
informações online disponível para cada passo que ajuda
na configuração do valor correto para cada parâmetro e na
solução de problemas.

Programação adaptativa
Adaptabilidade ótima
• Pequeno CLP embutido.
• Programe seu conversor no local durante o comissionamento.
• Crie seus próprios sinais de I/O, modifique a referência
de velocidade ou torque, encadeamento ou programe
um temporizador.
• Faça isto sem hardware ou software adicional.
• Tão simples quanto configurar um parâmetro.
• Acesse qualquer sinal ou bit de controle.
Há também uma ferramenta DWL AP para PC disponível
para exibição gráfica da Programação Adaptativa.

Características da programação adaptativa
• 16 blocos de função programáveis
• Funções disponíveis:
• Lógicas: AND, OR e XOR
• Matemáticas: adição, multiplicação, divisão, valor absoluto, valor máximo e valor mínimo
• Outros: temporizador, comutação, comparador, filtro,
SR, PI e alertas ou falhas definidas pelo usuário
• Ordem de execução livremente definível
• Documentação simples
O conversor DCS800 CC oferece isso tudo como características de fábrica.

3ADW000192R0308 DCS800 Catálogo Técnico pt c
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Firmware do DCS800

Conversores conectados em aplicações Mestre-Escravo
Se os motores operam com a
mesma velocidade / torque,
conectados ao mesmo eixo ou
transmissão, eles são chamados de
Mestre
Escravo
MESTRE-ESCRAVO.
DCS800
DCS800
DSL

Está incluída a interface do firmware para diversos Fieldbus
e módulos de barramento. Todos os parâmetros podem ser
acessados por comunicação serial, por programação IEC
61131 ou adaptativa.
Cinco macros pré-definidas e duas macros do usuário podem
ser configuradas pelo cliente.

Funções do firmware básico
Função de rampa de velocidade diferente
Controle de velocidade
Controle de torque
Controle de corrente de armadura
Controle de corrente de campo
Enfraquecimento de campo automático
Função de parada de emergência conforme o padrão Profibus
Controle duplo de campo
Controle de freio mecânico
Controle de freio CC
Interface para Fieldbus e módulos de barramento
Saídas digitais e analógicas programáveis
Barramento Mestre-Escravo
16 blocos de Programa Adaptativo
Interface de programação IEC 61131
Função de 12 pulsos – paralelo, série e seqüencial
Operação com excitador de campo trifásico
Proteção do conversor (temperatura, tensão....)
Proteção do motor

Proteção contra bloqueio
Modelo térmico do motor
2 canais de medição de temperatura do motor PTC ou PT100
Supervisão Klicks On
Erro de realimentação de velocidade
Sobrevelocidade
Ondulação da corrente de armadura
Sobrecorrente da armadura
Corrente de campo mínima

14
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DSL
Enlace
DSL

D1

C1

C1

M

Configuração Mestre-Escravo
Os conversores são alimentados
por um transformador de 12
pulsos com enrolamentos secundários separados cujas posições de
fase diferem por 30o.
Esta configuração oferece as
mesmas vantagens que a aplicação
de 12 pulsos, no que diz respeito a
harmônicos de rede (ver próximo
item), mas sem a necessidade de
um reator T.

D1

M

conectados
pela carga

Mestre-Escravo

Mestre
DCS800

Escravo
DCS800

DSL

DSL
Enlace
DSL

D1

C1

C1

M

D1

M

Eixo mecânico

“quase 12 pulsos”

Configuração de conversores de alta potência conectados
em aplicação de 12 pulsos paralelo, série ou seqüencial
Sistemas de 12 pulsos são usados
para redução dos harmônicos de
linha, redução do nível de ruído
do motor e aumento da corrente
ou tensão de saída do sistema
conversor. Estão presentes apenas
os harmônicos de ordem 11 e 13,
23 e 25, 35 e assim por diante. Os
harmônicos do lado CC também
são reduzidos, o que proporciona
maior eficiência. Não é possível
conectar dois sistemas de 12
pulsos (2 conversores, reator T e 1
motor) a um transformador de 12
pulsos. Para mais informações, ver
operação de 12 pulsos manual.

Y

O firmware do DCS800 inclui as funções básicas de controle de velocidade, corrente de armadura, corrente de campo
e tensão do motor. O projeto flexível para localização de
comandos possibilita o controle pelo Fieldbus, controle tipo
mestre-escravo ou controle por sinais de hardware, assim
como uma estrutura mista. O projeto da lógica do conversor possibilita uma resposta do conversor de acordo com o
padrão Profibus, mas pode também ser configurado para se
adaptar a estruturas de comando clássicas.

Aplicações Mestre-Escravo

Y

Firmware básico do DCS800

Mestre
DCS800

Escravo
DCS800

DSL

DSL
Enlace
DSL

D1

12 pulsos em paralelo
D1

C1

C1

M
C1

C1

12 pulsos em série

D1

M

D1

12p_2mot_d.dsf

Opções de expansão
DCS800

-

S01

-

0025

-

04

+

B055

Painel de controle básico
O painel de controle apresenta um mostrador numérico
de uma só linha. O painel pode ser usado para controlar o
conversor, configurar valores de parâmetros ou copiá-los de
um conversor para outro. Ele vem equipado em todos os
DCS800.
plus code
+0J400
+J404
-

Se o painel de controle não for necessário
Painel de controle básico DCS800PAN
Kit de montagem do painel ACS/H-CP-EXT mais cabo

Módulo Fieldbus de expansão
As opções de módulos de expansão Fieldbus proporcionam
conectividade a grandes sistemas de automação. Um simples par trançado evita grande quantidade de cabeamento
convencional, reduzindo assim o custo e aumentando a confiabilidade do sistema. A placa deve ficar localizada no slot 1.
Para saber os plus codes, ver Controle Fieldbus (página 21)

Módulo opcional de extensão de I/O
Esta opção de expansão oferece duas saídas de relé adicionais.
Elas podem ser usadas, por exemplo, para funções de intertravamento numa aplicação Mestre-Escravo. Todos os relés
podem ser ligados/desligados por meio da programação de
um parâmetro. Alternativamente, o Fieldbus pode ser usado
para controlar quaisquer componentes externos no sistema.
plus code
+L501
+L500

Módulo de extensão digital RDIO-01, 3xDI, 2xDO
Módulo de extensão digital RAIO-01, 2xAI, 2xAO

Módulo de comunicação óptica rápida DDCS
O DCS800 oferece uma interface de comunicação serial
rápida SDCS-COM-8:
• Canal Mestre ModuleBus para o AC800M
• Canal de I/O para a placa AIMA-01
• Canal DDCS Mestre-Escravo
• Canal de ferramentas, p.ex. DriveWindow, diagnóstico
remoto NETA, assim como o CDP 312 da linha ACS800,
podem ser conectados a esta placa
• A placa deve ficar localizada no slot 3

Placa de comunicação serial especifica por
conversor
A placa SDCS-DSL provê comunicação serial para:
• Conversor para conversor
• Conversor para excitador de campo externo
• Aplicações de 12 pulsos
plus code
+S199

Placa de comunicação SDCS-DSL

plus code
+L508
Módulo de barramento 10 Mbd (SDCS-COM-81)
+L509
Adaptador Fieldbus NxxA 5 Mbd (SDCS-COM-82)
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Fonte de campo externa

Dados gerais

Modelos de conversores de campo

• Correntes de 0,3 a 520 A
• Monitor de corrente de campo mínima
• Conversor de potência de campo externo integrado ou cabine
de chaves completamente separada
• Modelos monofásico e trifásico
• Controlado por comunicação serial via placa DSL
Todos os conversores de campo são controlados pelo convesor
de armadura via interface serial (placa SDCS-DSL). Esta interface serve para parametrizar, controlar e diagnosticar o conversor de campo, proporcionando assim uma opção para controle preciso.
Recomenda-se integrar um autotransformador no circuito
de alimentação do conversor de potência de campo para ajustar
a tensão de entrada à tensão de campo e para reduzir a ondulação
de tensão no circuito de campo para operação monofásica.

DCF803-0035
• Ponte de tiristores/diodos semi-controlada (1-Q)
• Operação trifásica ou monofásica
• Controle por microprocessador, com o circuito
eletrônico alimentado pelo conversor do circuito
de armadura (24 V)
• A construção e os componentes foram projetados
para uma tensão de isolação de 600 V CA
• Excitação de resposta rápida é possível com uma reserva apropriada de tensão; a remoção da excitação acontece pela constante
de tempo de campo
• Tensão de saída UA (operação monofásica):
 100% + TOL 
U A ≤ UV *
 * 0.,9
 100% 

		

TOL = tolerância da tensão de linha em %
UV = tensão de linha

• Recomendação (operação monofásica):
Tensão de campo 0,6 a 0,8 * UV
• Tensão de saída UA (operação trifásica):
 100% + TOL 
U A ≤ UV *
 *1,.3 5
 100% 

		

		

TOL = tolerância da tensão de linha em %
UV = tensão de linha
Observação: Cálculo válido também para o FEX425 interno
Tabela de unidades conversoras de campo
Modelo da unidade

Corrente de
saída ICC

Tensão CA de alimentação
de campo

Tensão de
alimentação auxiliar

DCF803-0035

0,3...35 A

110V -15%...500V/monofásico +10%
monofásico ou trifásico

24 V CC
200 mA

DCF803-0050

0,3...50 A

110V -15%...500V/monofásico +10%

DCF804-0050

0,3...50 A

110V -15%...500V/monofásico +10%

DCS800-S0x-xxxx-05 ver tabela
na página 7

115 ou 230 V

200V...500V/trifásico

Redução de corrente, ver também condições ambientais no Manual de Hardware

16
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Observações
fusível externo, 6A ⇒ IFrated
para operação trifásica use ND01, ND02
para operação monofásica use ND30 ⇒ 16A
se necessário, via autotransformador casado;
fusível externo; Dimensões AxLxP
370x125x342 [mm]
componentes adicionais de hardware (DCF 506)

DCF803-0050
• Bastão de potência monofásica
• Ponte de tiristores/diodos semi-controlada
(1-Q)
• Reatores de linha embutidos
• Controle por microprocessador, com a eletrônica de controle alimentada em separado
(115...230 V / monofásico)
• A construção e os componentes foram projetados para uma tensão de isolação de 690
V CA
Tensão de saída UA:
 100% + TOL 
U A ≤ UV *
 * 0.,9
 100% 
		

DCS800

Este conversor pode também ser usado para
operação como excitador de campo, sendo
necessária uma unidade adicional de proteção
contra sobretensão. Ela fornece correntes de
campo unipolares e bipolares de 25 A até 520
A para a função de inversão de campo.
• Tensão de saída
UA respectivamente a Udmax 2-Q:
ver tabela na página 5
• Recomendação:
Tensão de campo 0,5 a 1,1 * UV
• Os conversores trifásicos de alimentação de campo
DCS800-S01/ S02 precisam de uma unidade de proteção
ativa de sobretensão DCF 506 para proteger o estágio de potência contra tensões inaceitavelmente altas.
A unidade de proteção contra sobretensão DCF 506 é adequada para Conversores 2-Q DCS800-S01 e para
Conversores 4-Q DCS800-S02.

TOL = tolerância da tensão de linha em %
UV = tensão de linha

• Recomendação:
Tensão de campo 0,6 a 0,8 * UV

DCF804-0050
• Bastão de potência monofásica
• Pontes de tiristores em anti-paralelo totalmente controladas (4-Q)
• Esta unidade oferece inversão de campo, assim como excitação / remoção de excitação de resposta rápida
Na condição de regime, a ponte totalmente controlada opera no modo semi-controlado de forma a manter a ondulação
de tensão a mais baixa possível. Com uma corrente de campo alternando rapidamente, a ponte opera no modo totalmente controlado.
• O mesmo projeto que o DCF803
• Reatores de linha embutidos

Designação dos conversores de campo às
unidades de proteção contra sobretensão

Autotransformadores para fontes de campo monofásicas
Para corrente
de campo
IF

Modelo de
autotransformador
50/60 Hz

DCF803-0035
FEX 425 interno

DCF803-0050
DCF804-0050

Uprim = ≤500 V

Conversor de
alimentação de
campo para motores

Proteção contra
sobretensão

DCS80x-0020-51

≤6 A

T 3.01

x **

x

...

≤12 A

T 3.02

x **

x

DCS80x-0140-51

≤16 A

T 3.03

x **

x

DCS80x-0200-51

≤30 A

T 3.04

x*

x

...

≤50 A

T 3.05

x

DCS80x-0520-51

DCF506-0140-51

DCF506-0520-51

Uprim = ≤600 V
≤6 A

T 3.11

x **

x

≤12 A

T 3.12

x **

x

T 3.13

x **

x

≤16 A

Uprim = ≤690 V
≤30 A

T 3.14

x

≤50 A

T 3.15

x

* operação trifásica recomendada		

** exige o reator de linha ND 30

DCF506-140-51, sem tampa
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Conexões para fusíveis

Para as conexões de fusíveis recomendadas ver tabela
abaixo.
Fusíveis semicondutores tipo F1 e porta-fusíveis para as linhas de energia CA e CC
(DCS800-S01 / DCS800-S02)
As unidades conversoras são subdivididas em dois grupos:
• Unidades com tamanhos D1, D2, D3 e D4, com correntes
nominais de até 1000 A que necessitam de fusível de linha
externo.
• Para unidades com tamanhos D5, D6 e D7, com correntes
nominais de 900 A a 5200 A, os fusíveis semicondutores
estão instalados internamente (não são necessários fusíveis
semicondutores externos).
Modelo de conversor

Modelo

Conversor 2-Q

A tabela designa os tipos de fusíveis CA para os modelos de
conversores. Caso o conversor deva ser equipado com fusíveis
CC conforme as dicas, use o mesmo tipo de fusível usado do
lado de CA, agora nas linhas mais e menos. Fusíveis faca são
usados para todos os conversores de construção tipos D1...D4,
exceto pelos conversores (610 A, 680 A, 740 A, 820 A, 900 A,
1000 A).

Porta-fusível

Projeto
fig.

Conversor 4-Q

DCS800-S01-0020-04/05

DCS800-S02-0025-04/05

170M 1564

OFAX 00 S3L

1

DCS800-S01-0045-04/05

DCS800-S02-0050-04/05

170M 1566

OFAX 00 S3L

1

DCS800-S01-0065-04/05

DCS800-S02-0075-04/05

170M 1568

OFAX 00 S3L

1

DCS800-S01-0090-04/05

DCS800-S02-0100-04/05

170M 1568

OFAX 00 S3L

1

DCS800-S01-0125-04/05

DCS800-S02-0140-04/05

170M 3815

OFAX 1 S3

1

DCS800-S01-0180-04/05

DCS800-S02-0200-04/05

170M 3816

OFAX 1 S3

1

DCS800-S01-0230-04/05

DCS800-S02-0260-04/05

170M 3817

OFAX 1 S3

1

DCS800-S01-0315-04/05

DCS800-S02-0350-04/05

170M 5810

OFAX 2 S3

1

DCS800-S01-0405-04/05

DCS800-S02-0450-04/05

170M 6811

OFAX 3 S3

1

DCS800-S01-0470-04/05

DCS800-S02-0520-04/05

170M 6811

OFAX 3 S3

1

DCS800-S01-0610-04/05

DCS800-S02-0680-04/05

170M 6163

3x 170H 3006

2

DCS800-S01-0740-04/05

DCS800-S02-0820-04/05

170M 6163

3x 170H 3006

2

DCS800-S01-0900-04/05

DCS800-S02-1000-04/05

170M 6166

3x 170H 3006

2

DCS800-S01-0290-06

DCS800-S02-0320-06

170M 5810

OFAX 2 S3

1

DCS800-S01-0590-06

DCS800-S02-0650-06

170M 6813

OFAX 3 S3

1

Fusíveis e porta-fusíveis (para detalhes ver Dados)
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Fig. 2

Reatores de linha L1

DCS Modelo
400V-690V
50/60 Hz
Conversor 2-Q

Modelo de
reator de linha
para config. A

Projeto
fig.

Modelo de
reator de linha
para config. B

Projeto
Fig.

4

Conversor 4-Q

DCS800-S01-0020-04/05

DCS800-S02-0025-04/05

ND01

1

ND401

DCS800-S01-0045-04/05

DCS800-S02-0050-04/05

ND02

1

ND402

4

DCS800-S01-0065-04/05

DCS800-S02-0075-04/05

ND04

1

ND403

5

DCS800-S01-0090-04/05

DCS800-S02-0100-04/05

ND06

1

ND404

5

DCS800-S01-0125-04/05

DCS800-S02-0140-04/05

ND06

1

ND405

5

DCS800-S01-0180-04/05

DCS800-S02-0200-04/05

ND07

2

ND406

5

DCS800-S01-0230-04/05

DCS800-S02-0260-04/05

ND07

2

ND407

5

DCS800-S01-0290-06

DCS800-S02-0320-06

ND08

2

sob encomenda

-

DCS800-S01-0315-04/05

DCS800-S02-0350-04/05

ND09

2

ND408

5
5

DCS800-S01-0405-04/05

DCS800-S02-0450-04/05

ND10

2

ND409

DCS800-S01-0590-06

DCS800-S02-0650-06

ND13

3

sob encomenda

-

DCS800-S01-0470-04/05

DCS800-S02-0520-04/05

ND10

2

ND410

5

DCS800-S01-0610-04/05

DCS800-S02-0680-04/05

ND12

2

ND411

5

DCS800-S01-0740-04/05

DCS800-S02-0820-04/05

ND13

3

ND412

5

DCS800-S01-0900-04/05

DCS800-S02-1000-04/05

ND13

3

ND413

5

DCS800-S01-0900-06/07

DCS800-S02-0900-06/07

ND13

3

sob encomenda

-

DCS800-S01-1200-04/05

DCS800-S02-1200-04/05

ND14

3

sob encomenda

-

DCS800-S01-1500-04/05/06/07

DCS800-S02-1500-04/05/06/07

ND15

3

sob encomenda

-

DCS800-S01-2000-04/05

DCS800-S02-2000-04/05

ND16

3

sob encomenda

-

ND16 *

3

sob encomenda

-

DCS800-S01-2000-06/07
* com ventilação forçada

Fig. 1					

Fig. 2					

Fig. 4					

Fig. 5

Fig. 3
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Programação IEC 61131

ControlBuilder DCS800
O ControlBuilder é uma ferramenta amigável baseada na
norma IEC61131-3 para programação do DCS800. Com o
ControlBuilder é possível desenvolver – de forma rápida e
fácil – novas funções, como bobinadeiras, controles descentralizados, funções de segurança, ... diretamente no conversor.
O ControlBuilder se baseia na ferramenta comum CoDeSys.
Devido a sua interface intuitiva baseada em Windows, até
mesmo os iniciantes são capazes de começar a programar
imediatamente. Adicionalmente, um conjunto de funções
específicas por conversor facilita a programação do DCS800.
Por meio de um suporte completo a todas as cinco linguagens
de programação da norma IEC61131-3, todos são capazes de
encontrar o ambiente de programação certo:
• lista de instruções
IL
• tabela de funções seqüenciais
AS
• diagrama em blocos das funções FDB
• texto estruturado
ST
• diagrama ladder
LD
• adicionalmente, um plano de função gráfica (CFC) está
disponível gratuitamente

Graças ao modo de simulação offline, é possível usar a função
de depuração sem um hardware conectado.
O programa aplicativo fica armazenado num compact flash
(Cartão de Memória – MC) que é conectado ao conversor.
Assim, é possível armazenar o código binário e o códigofonte também. Naturalmente, uma proteção por senha do
programa aplicativo é possível.
Vantagens do ControlBuilder DCS800
• Adaptação rápida e fácil do conversor DCS800 CC ao
aplicativo usado.
• Menos peças sobressalentes.
• O aplicativo, incluindo o código-fonte, sempre faz parte
do conversor e assim pode ser mantido por todo o ciclo de
vida da máquina.
• O código-fonte pode ser protegido por senha contra
acesso não autorizado.
Requisitos
• PC com Windows NT, 2000 ou XP
• Uma porta serial livre

A função de depuração online extremamente amigável
oferece, além dos modos de passo único e breakpoint, uma
ferramenta de registro de variáveis e sinais disparada por
evento.

Motor

Cartão de Memória

Programação

Membro da Automation Alliance
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Aplicativo

Controle Fieldbus

O portal para o seu processo

Os conversores DCS800 CC têm conectividade com os principais sistemas de automação. Isto é conseguido por meio de
um dedicado conceito de gateway entre os sistemas Fieldbus
e os conversores ABB.
O módulo de gateway Fieldbus pode ser facilmente montado
dentro do conversor. Como resultado da ampla gama de
gateways Fieldbus, a escolha do sistema de automação é independente da decisão pelo uso dos conversores de primeira
linha da ABB.
Flexibilidade de fabricação
Controle dos conversores
A palavra de controle do conversor (16 bits) proporciona
uma diversidade de funções, desde partida, parada e reset, até
controle do gerador de rampa. Valores típicos de pontos de
ajuste, como velocidade, torque e posição, podem ser transmitidos ao conversor com precisão de 15 bits.
Monitoração do conversor
Um conjunto de parâmetros do conversor e/ou sinais reais,
como torque, velocidade, posição, corrente etc. pode ser selecionado para transferência cíclica de dados, proporcionando
dados rapidamente para os operadores e para o processo de
fabricação.
Diagnóstico do conversor
Informações de diagnóstico precisas e confiáveis podem
ser obtidas através das palavras de alarme, limite e falha do
conversor, reduzindo o tempo de inatividade do conversor
e, conseqüentemente, reduzindo também o tempo de inatividade do processo de fabricação.

Esforços de instalação e de engenharia reduzidos
Cabos
A substituição de uma grande quantidade de cabos convencional de controle do conversor por um simples par trançado
reduz os custos e aumenta a confiabilidade do sistema.
Projeto
O uso do controle via Fieldbus reduz os tempos de engenharia durante a instalação devido à estrutura modular de
hardware e software.
Comissionamento e montagem
A configuração de máquinas modulares permite o comissionamento prévio de seções individuais das máquinas e provê
montagem fácil e rápida da instalação completa.

Módulos de redes disponíveis
		
• PROFIBUS-DP
• DeviceNet
• CANopen
• ControlNet
• Modbus
• Ethernet

plus code
+K454
+K451
+K457
+K462
+K458

Manipulação dos parâmetros do conversor
A total integração entre os conversores e o processo de
produção é conseguida pela leitura/escrita de um único
parâmetro até a configuração ou download completo dos
parâmetros.
Fácil de expandir
A comunicação serial simplifica a tendência moderna de projeto modular de máquinas, possibilitando que a instalação seja
expandida num estágio posterior e com pouco esforço.

3ADW000192R0308 DCS800 Catálogo Técnico pt c
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DriveWindow Light 2
Ferramenta de partida e manutenção

Ferramenta para PC para os conversores ABB
O DriveWindow Light 2 é uma ferramenta fácil de ser usada
para partida e manutenção dos conversores ABB. Os conversores suportados são o ACS140, ACS160, ACS350, ACH400,
DCS400, ACS550, ACH550, DCS800 e ACS800
Destaques
• Visualização e configuração de parâmetros nos modos
offline e online
• Edição, gravação e realização de download de parâmetros
• Comparação de parâmetros
• Monitoração gráfica e numérica de sinais
• Controle do conversor
• Assistentes de partida
• Ferramenta DWL AP para o DCS800
• Todos os conversores DCS800 CC são equipados com o
DriveWindow Light

Software leve com características de peso
O DriveWindow Light oferece diversas funções num pacote
fácil de usar. Ele pode ser usado no modo offline que possibilita a configuração de parâmetros no escritório, antes
mesmo de ir para o local real. O navegador de parâmetros
possibilita a visualização, edição e gravação de parâmetros.
A funcionalidade de comparação de parâmetros possibilita
comparar valores de parâmetros entre o conversor e um
arquivo. Com o subconjunto de parâmetros pode-se criar um
conjunto de parâmetros próprio. Naturalmente, o controle do
conversor é uma das funcionalidades do DriveWindow Light.
As informações de status e falha do conversor mantêm o
tempo de comissionamento baixo.

Requisitos para o DriveWindow Light
• Windows 98 / NT / 2000 / XP
• Porta serial livre no PC
• Cabo RS232 padrão
Com o DriveWindow Light pode-se monitorar até quatro
sinais simultaneamente. Isto pode ser feito tanto de forma
gráfica como de forma numérica. Qualquer sinal pode ser
configurado para interromper a monitoração a partir de um
nível pré-definido.

22
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Assistente de partida DWL
O assistente de partida DWL para o DCS800 proporciona
um auxílio importante para comissionamento através de
diálogos interativos. Os passos para comissionamento são
apresentados na seqüência correta e os parâmetros necessários são pré-selecionados.
A porta básica coleta os dados básicos do motor e da conexão e executa ajustes automáticos do controlador.
A porta avançada provê auxílio para a operação de 12
pulsos, inversão de campo, comunicação serial (Fieldbus) e
configuração mestre-escravo.
Uma função contextual de ajuda está presente durante toda
a seqüência.

Ferramenta DWL AP
A DWL AP é uma ferramenta gráfica para PC que permite
criar, documentar, editar e realizar o download de Programas
Adaptativos. A DWL AP suporta a Programação Adaptativa
do DCS800. O Programa Adaptativo contém 16 blocos de
funções e está disponível no firmware padrão. A DWL AP
oferece uma forma clara e fácil de desenvolver, testar e documentar estes programas com um PC.
É uma ferramenta amigável para modificar os blocos de
funções e suas conexões. Nenhuma habilidade especial de
programação é necessária, sendo suficiente um conhecimento
básico sobre programação em blocos.
Os Programas Adaptativos são fáceis de se documentar na
forma de cópias impressas ou arquivos no PC. Todas as
informações relacionadas são diretamente gravadas no conversor por parâmetro.

Uma página é livremente configurável pelo usuário. Uma
seqüência de comissionamento ou uma seleção de parâmetros
individuais pode ser configurada de acordo com as exigências
da aplicação, máquina ou motor.
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Partida, manutenção e comissionamento
DriveWindow 2

Ferramenta de partida e manutenção
O DriveWindow da ABB é uma ferramenta avançada e fácil
de ser usada para partida e manutenção dos conversores
DCS800 da ABB. Suas inúmeras funcionalidades e sua clara
apresentação gráfica da operação faz dele um acréscimo
valioso para o seu sistema, proporcionando as informações
necessárias à solução de problemas, manutenção e serviços,
assim como para o treinamento.
Com o DriveWindow, o usuário é capaz de acompanhar a
operação simultânea de diversos conversores através da coleta
dos valores reais dos conversores numa única tela ou cópia
impressa.
Adicionalmente, o cliente DriveWindow pode ficar hospedado num PC da rede local e o servidor em outro PC próximo
aos conversores. Isto possibilita que a monitoração de toda a
fábrica seja realizada com dois PCs.
Comunicação de alta velocidade
O DriveWindow usa uma rede de fibra óptica de alta velocidade com o protocolo de comunicação DDCS.
Isto torna a comunicação entre o PC e os conversores muito
rápida. A rede de fibra óptica é segura e extremamente imune
a interferências externas. É necessário equipar o PC com uma
placa de comunicação por fibra óptica.

Monitorando os conversores
Com o uso do DriveWindow pode-se monitorar diversos
conversores simultaneamente. A memória de histórico
possibilita o registro de uma grande quantidade de dados na
memória do PC. O registrador de dados do conversor pode
ser acessado com o DriveWindow e visualizado de forma
gráfica. O registrador de falhas no conversor documenta automaticamente todas as falhas, alertas e eventos que ocorrem.
O histórico de falhas armazenado no conversor pode ser
carregado no seu computador.
24
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Funções versáteis de cópia de segurança
Os parâmetros do conversor podem ser gravados no
PC por meio do DriveWindow e podem ser facilmente
recarregados no conversor sempre que necessário.
Características do DriveWindow 2
Ferramenta fácil de usar para comissionamento e manutenção. Diversos conversores conectados e monitorados
simultaneamente.
Monitora, edita ou grava sinais e parâmetros, clara apresentação gráfica.
Comunicação de alta velocidade entre o PC e o conversor.
Funções versáteis de cópia de segurança.
Permite a visualização dos dados coletados e armazenados no
conversor.
Diagnóstico de falhas; o DriveWindow indica o status de
conversores e também lê os dados de histórico de falhas do
conversor.

Partida, manutenção e comissionamento
DriveOPC

Comissionamento
O DriveOPC é um pacote de software que permite a comunicação de Controle de Processo por OLE (OPC – OLE for
Process Control) entre os aplicativos Windows e os conversores DCS800 CC. Ele permite comunicação por Object
Linking and Embedding (OLE) para Controle de Processos
(OPC). Este servidor OPC é uma ferramenta ideal para integrar conversores DCS800 CC com softwares comerciais para
PC, criando sistemas de controle e monitoração baseados em PC.
Monitoração remota
O DriveOPC possibilita a conexão remota via LAN (rede
local). O PC remoto pode ser conectado pelo seu endereço
IP (p.ex. “164.12.43.33”) ou pelo seu nome no DNS (p.ex.
“Gitas213”).
Software baseado em OPC
O OPC é um padrão industrial criado em cooperação com
a Microsoft. É um projeto de interface de arquitetura aberta
dirigido pela fundação internacional OPC. O OPC se destina
a diversos tipos de automação industrial.

O DriveOPC é baseado no padrão de acesso de dados 1.0A
da fundação OPC e na tecnologia COM/DCOM da
Microsoft. O DriveOPC tem pleno acesso a todos os conversores mesmo quando a conexão remota via LAN é utilizada.
Comunicação de alta velocidade
O DriveOPC usa uma rede de fibra óptica de alta velocidade
com o protocolo de comunicação DDCS. Isto torna a comunicação entre o PC e os conversores muito rápida. A rede de
fibra óptica é segura e extremamente imune a interferências
externas. É necessário equipar o PC com uma placa de comunicação por fibra óptica.
Funcionalidades do DriveOPC
O DriveOPC suporta acesso de dados 1.0A da OPC.
Acesso de leitura a:
Status do conversor: local, operando, direção, falha, alerta,
referência
Sinais e parâmetros
Conteúdo do registrador de falhas
Conteúdo do registrador de eventos
Informações gerais do conversor
Configurações, status e conteúdo do registrador de dados
Acesso de escrita a:
Controle do conversor: local, partida, parada, para frente,
para trás, parada em rampa, reset de falhas, programação,
liga/desliga contatores, referência
Parâmetros
Limpeza do registrador de falhas
Iniciação, partida, disparo e limpeza do registrador de
dados
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Ferramenta de monitoração remota
Módulo Ethernet

Baseado em navegador, amigável

O módulo inteligente Ethernet NETA-01 proporciona
acesso simples ao conversor por meio de comunicação
via internet com navegador web padrão. O usuário pode
criar uma sala de monitoração virtual onde quer que haja
um PC com conexão à Internet, ou por simples conexão
discada via modem. Isto possibilita a monitoração, a
configuração e o diagnóstico remotos e, se necessário,
o controle remoto. O conversor também fornece
informações relativas ao processo, como nível de carga,
tempo de operação, consumo de energia, dados de I/O
e a temperatura suportada pela máquina acionada, por
exemplo.
Isto abre novas possibilidades de monitoração e
manutenção de aplicações desatendidas por uma gama
de segmentos industriais, por exemplo, água, energia
eólica, manutenção predial e petróleo e gás, assim como
qualquer aplicação onde o usuário precisa acessar os
conversores a partir de mais de um local. Também
proporciona uma oportunidade para fornecedores de
OEM e integradores de sistemas para dar suporte global à
sua base instalada.
Sem necessidade de um PC no local
O módulo Ethernet inteligente tem um servidor
embutido com o software necessário para interface
com o usuário, comunicação e armazenagem de dados.
Isto provê facilidade de acesso, informações em tempo
real e possibilidade de comunicação bidirecional com o
conversor, possibilitando respostas e ações imediatas,
economizando tempo e dinheiro. Isto é possível sem o
uso de um PC do lado local, como é exigido por outras
soluções remotas.

26
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Poderoso e versátil
Até nove conversores podem ser conectados ao módulo
Ethernet inteligente via enlaces de fibra óptica. Ele está disponível como opcional para os conversores novos e também
como atualização para os conversores existentes. O acesso ao
módulo é protegido identificação do usuário e por senhas.
Ele se conecta ao conversor por meio de cabos de fibra
óptica. O tamanho do módulo é 93 (a) x 35 (l) x 76,5 (p) mm.
A página web do módulo é aberta como qualquer outro
endereço da web. A página inicial mostra uma visão geral do
sistema, com sinais de tráfego e botões de ação para guiar o
usuário nas diferentes seções.
Funcionalidades
• Sala virtual de monitoração para
• Monitoração
• Configuração de parâmetros
• Diagnóstico
• Controle, se necessário
• Acesso baseado em navegador através de
• Intra-/extra-/Internet ou
• Conexão discada simples por modem
• Desnecessário ter um PC no lado local
• Pode ser usada como ponte Modbus/TCP para fins de
controle

Serviços

Para reduzir o custo de operação dos conversores ABB
e para maximizar sua disponibilidade, a ABB oferece os
seguintes serviços:
Serviços de treinamento
A ABB oferece treinamento dedicado sobre os conversores
ABB para o seu pessoal de manutenção e operação. Após
o término bem sucedido do curso de treinamento, o seu
pessoal terá adquirido as habilidades para usar os conversores
ABB de forma correta e segura e também para conseguir os
melhores resultados da sua aplicação.
Código do
serviço
G560		
G561		

Tipo do serviço

DCS800 - 3 dias
DCS800 - 1 dias

Serviços de partida
Usando os serviços de partida da ABB você pode confiar
que os seus conversores serão comissionados corretamente e
bem ajustados à sua aplicação. A ABB emprega profissionais
autorizados que foram treinados com excelência para sua
função.
Serviços de manutenção ABB
Os serviços de manutenção ABB garantem uma operação
otimizada dos seus conversores e aumentam sua vida útil.

Descrição

Treinamento básico
Partida e manutenção prática

A ABB possui uma organização de serviços de cobertura
global. Entre em contato com o seu escritório de vendas
local da ABB para obter mais informações sobre nossos
serviços.
www.abb.com/abbuniversity
Serviços de peças sobressalentes
A ABB oferece um sistema de informações e pedidos rápido
e fácil para simplificar a administração de peças sobressalentes. O Parts OnLine está 24 horas à sua disposição.
http://www.abb.com/partsonline
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Família DCS800

▅

O conversor versátil para
qualquer aplicação

▅

20 …
0
…
230 …
IP00

5.200 ACC
1.160 VCC
1.000 VCA

Conversor em painel
DCS800-A
Soluções completas em
conversores

▅
▅

▅
▅
▅
▅

Série DCS800-E

▅

Kits de conversores
pré-montados

▅

2.000 ACC
700 VCC
600 VCA

Kit de reparo
DCS800-R
Kit de controle digital
para bastões de potência
existentes
20 … 20.000 ACC
0
…
1.160 VCC
230 … 1.200 VCA
IP00

ABB Atende: 0800 0149111
Telefone: (11) 3688-9245
www.abb.com/motors&drives

▅

20 … 20.000 ACC
0
… 1.500 VCC
230 … 1.200 VCA
IP21 – IP54

20 …
0
…
230 …
IP00

ABB Ltda.
Produtos de Automação
Av. dos Autonomistas, 1496
06020-902 - Osasco - SP - Brasil

▅

▅
▅

▅
▅
▅

▅

▅
▅
▅
▅
▅

Compacto
A mais alta capacidade de potência
Operação simples
Assistentes amigáveis, por exemplo, para comissionamento ou rastreio de falhas
Elegível para todas as aplicações
Livremente programável por meio de CLP IEC61131
integrado
Individualmente adaptáveis aos requisitos do cliente
Acessórios definidos pelo usuário podem ser incluídos, como CLP externo ou sistemas de automação
Soluções de alta potência em 6 e 12 pulsos, até
20.000 A, 1.500 V
Em conformidade com as normas usuais
Testados com carga individualmente em fábrica
Documentação detalhada

Módulo DCS800 com todos os acessórios necessários montados e totalmente cabeados em painel
Instalação e comissionamento muito rápidas
Reduz o tempo de paralisação em projetos de
renovação a um mínimo
Adapta-se a painéis comercializados no mercado
Versão compacta até 450 A e versão Vario até
2.000 A

Componentes de longa vida comprovada são
reutilizados, como bastões de potência, contatores
(principais), painéis e cabeamentos/barramentos,
sistemas de resfriamento
Uso das mais modernas instalações de comunicações
Aumento na produção e na qualidade
Solução de baixo custo
Kits de reparo abertos para quase todos os conversores CC
Soluções sob medida para...
▅ BBC PxD
▅ BBC SZxD
▅ outros fabricantes
▅ ASEA TYRAK
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