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Folha de dados do produto
Características

ATV930C11N4C
variable speed drive - ATV930 - 110kW -
400/480V - w/o braking unit - IP00

Principal
Linha de produto Altivar Process ATV900
Tipo de produto ou componente Propulsor de velocidade variável
Aplicativo do dispositivo Industrial application
Nome abreviado do dispositivo ATV930
Variante Versão padrão

Without braking chopper
Destino do produto Motores assíncronos

Motores síncronos
Modo de montagem Wall Mount
Filtro EMC Integrado para EN/IEC 61800-3 category C3 com 150 m maxi cabo do motor
Grau de proteção IP IP00 para IEC 61800-5-1

IP21 para IEC 61800-5-1 com VW3A9704 kit
IP21 para IEC 60529 com VW3A9704 kit
IP00 para IEC 60529

Tipo de resfriamento Convecção forçada
Frequência de alimentação 50..0,60 Hz (+/- 5 %)
Número de rede de fases Trifásico
Tensão nominal de fornecimento [Us] 380 ... 480 V (- 15...10 %)
Alimentação do motor kW 110 kW (normal duty)

90 kW (heavy duty)
Alimentação do motor cv 150 hp (normal duty)

125 hp (heavy duty)
Corrente da linha 201 A a 380 V (direito normal)

165 A a 480 V (direito normal)
170 A a 380 V (trabalho pesado)
143 A a 480 V (trabalho pesado)

Linha potencial Isc 50 kA
Potência aparente 13,7 kVA a 480 V (direito normal)

112,9 kVA a 480 V (trabalho pesado)
Corrente de saída contínua 211 A a 2,5 kHz (direito normal)

173 A a 2,5 kHz (trabalho pesado)
Corrente momentânea máxima 259.5 A durante 60 s (heavy duty)

253 A during 60 s (normal duty)
Perfil de controle de motor assíncrono Configuração de fábrica

Rácio de frequência / tensão, compensação IR automática (U / f + Uo automática)
Controle vetorial de fluxo sem realimentação
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Perfil de controle de motor síncrono Motor de imã permanente
Frequência de saída do propulsor de
velocidade

0.1...599 Hz

Frequência de comutação nominal 2,5 kHz
Frequência de comutação 1...8 kHz adjustable

2,5...8 kHz com factor de degradação
Função de segurança STO (remoção de torque seguro) SIL 3
Lógica de entrada digital 16 velocidades pré-selecionadas
Protocolo da porta de comunicação Ethernet/IP

Modbus de série
Modbus TCP

Placa de opção Slot A : módulo de comunicação of Profibus DP V1
Slot A : módulo de comunicação of Profinet
Slot A : módulo de comunicação of DeviceNet
Slot A : módulo de comunicação of "daisy chain" CANopen RJ45
Slot A : módulo de comunicação of CANopen SUB-D 9
Slot A : módulo de comunicação of CANopen terminais de parafuso
Slot A : módulo de comunicação of EtherCAT
Slot A/slot B/slot C : módulo de extensão analógico e digital I / O
Slot A/slot B/slot C : módulo de extensão de relé de saída
Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
Slot B : analog encoder interface module
Slot B : resolver encoder interface module

Complementar
Tensão de saída <= tensão da fonte de alimentação
Compensação da diferença de
velocidade do motor

Ajustável
Automático seja qual for a carga
Pode ser suprimido
Não disponível em direito motor de imã permanente

Rampas de aceleração e
desaceleração

Linear adjustable separately from 0.01...9999 s

Frenagem até à paralisação Por injeção CC
Tipo de proteção Motor : proteção térmica

Motor : safe torque off
Motor : interrupção da fase do motor
Unidade : proteção térmica
Unidade : safe torque off
Unidade : superaquecimento
Unidade : sobrecorrente entre fases de saída e terra
Unidade : sobrecarga na tensão de saída
Unidade : proteção contra curtos-circuitos
Unidade : interrupção da fase do motor
Unidade : sobretensões no barramento CC
Unidade : sobretensão de linha de alimentação
Unidade : subtensão de alimentação de linha
Unidade : perda de fase na alimentação da linha
Unidade : sobrevelocidade
Unidade : abertura no circuito de controle

Resolução de frequência Unidade visor : 0,1 Hz
Entrada analógica : 0.012 / 50 Hz

Conexão elétrica Control, screw terminal : 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Motor, screw terminal : 2 x 50...3 x 120 mm² (AWG 1/0...300 kcmil)
DC bus, screw terminal : 2 x 50...3 x 120 mm² (AWG 1/0...300 kcmil)
Line side, screw terminal : 2 x 50...3 x 120 mm² (AWG 1/0...300 kcmil)

Tipo de conector 2 RJ45 (on the control block) of Ethernet IP / Modbus TCP
1 RJ45 (on the control block) of Modbus de série

Interface física 2 fios RS 485 of Modbus de série
Estrutura de transmissão RTU of Modbus de série
Taxa de transmissão 10/100 Mbit/s of Ethernet IP / Modbus TCP

4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit / s for Modbus de série
Modo de troca Meio duplex, duplex total, autonegociação of Ethernet IP / Modbus TCP
Formato de dados 8 bits, configurável ímpar, par ou sem paridade of Modbus de série
Tipo de polarização Sem impedância of Modbus de série
Número de endereços 1...247 of Modbus de série
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Método de acesso Slave of Modbus TCP
Alimentação External supply for digital inputs : 24 V CC (19...30 V) current <= 1.25 mA (proteção contra

sobrecargas e curtos-circuitos)
Alimentação interna para potenciômetro de referência (1 a 10 kOhms) : 10,5 V CC +/- 5 % current <=
10 mA (proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos)
Internal supply for digital inputs and STO : 24 V CC (21...27 V) current <= 200 mA (proteção contra
sobrecargas e curtos-circuitos)

Sinalização local 3 mono/dual colour LED for local diagnostic
5 dual colour LED for embedded communication status
2 dual colour LED for communication module status
1 red LED for presence of voltage

Largura 320 mm
Altura 852 mm
Profundidade 393 mm
Peso do produto 82 kg
Número de entrada analógica 3
Tipo da entrada analógica Tensão configurável através de software EA1, EA2, EA3 : 0..0,10 V CC impedance 30 kOhm,

resolução 12 bits
Software-configurable current AI1, AI2, AI3 : 0...20 mA/4...20 mA impedance 250 Ohm, resolution 12
bits

Número de entrada digital 10
Tipo de entrada digital Programmable DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedance 3.5 kOhm

Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V CC (<= 30 V)
Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm

Compatibilidade de entrada Entrada discreta STOA, STOB : PLC de nível 1 para EN/IEC 61131-2
Entrada discreta DI1...DI8 : PLC de nível 1 para EN/IEC 61131-2
Pulse input DI7, DI8 : PLC de nível 1 para 65A IEC-68

Lógica de entrada digital STOA, STOB, lógica positiva (fonte) : < 5 V (state 0) > 11 V (estado 1)
DI1...DI8, lógica positiva (fonte) : < 5 V (state 0) > 11 V (estado 1)
DI1...DI8, lógica negativa (coletor) : > 16 V (state 0) < 10 V (estado 1)
DI7, DI8, lógica positiva (fonte) : < 0.6 V (state 0) > 2.5 V (estado 1)

Número de saída analógica 2
Tipo da saída analógica Software-configurable voltage AQ1, AQ2 : 0...10 V DC impedance 470 Ohm, resolution 10 bits

Software-configurable current AQ1, AQ2 : 0...20 mA impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
Número de saída digital 2
Tipo de saída digital Saída lógica DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) CC, < 100 mA

Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) CC, < 20 mA
Saída lógica DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) CC, < 100 mA

Duração de amostra Entrada discreta DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0,5 ms)
Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms)
Entrada analógica EA1, EA2, EA3 : 1 ms (+/- 1 ms)
Saída analógica AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)

Precisão Entrada analógica EA1, EA2, EA3 : +/- 0.6 % para uma variação de temperatura de 60 °C
Saída analógica AQ1, AQ2 : +/- 1 % para uma variação de temperatura de 60 °C

Erro de linearidade Entrada analógica EA1, EA2, EA3 : +/- 0,15% do valor máximo
Saída analógica AQ1, AQ2 : +/- 0.2 %

Corrente de comutação máxima Saída de relé R1 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 250 V CA
Saída de relé R1 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 30 V CC
Saída de relé R2, R3 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 250 V CA
Saída de relé R2, R3 Ligar indutivo carga (cos phi = 0.4 e L/R = 7 ms) : 2 A a 30 V CC
Saída de relé R1 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 3 A a 250 V CA
Saída de relé R1 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 3 A a 30 V CC
Saída de relé R2, R3 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 5 A a 250 V CA
Saída de relé R2, R3 Ligar resistivo carga (cos phi = 1) : 5 A a 30 V CC

Número de saída de relé 3
Tipo de saída de relé Lógica do relé configurável R1 : relé de falha NA/NF electrical durability 100000 ciclos

Lógica do relé configurável R2 : sequence relay não electrical durability 1000000 ciclos
Lógica do relé configurável R3 : sequence relay não electrical durability 1000000 ciclos

Tempo de atualização Saída de relé R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0,5 ms)
Corrente de comutação mínima Saída de relé R1, R2, R3 : 5 mA a 24 V CC
Isolamento Entre os terminais de alimentação e de controle
Aplicação especifica Process
Grau de protecção IP IP21
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Discrete and process manufacturing Food and beverage processing mixer
Food and beverage processing conveyor
Food and beverage processing shredder
Hoisting process crane
Marine thruster
Marine winch
Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) press
Material working (wood, ceramic, stone, pvc, metal) extruder
Mining mineral and metal other application
Oil and gas drilling rig
Oil and gas progressive cavity pump
Oil and gas rod pump
Oil and gas swapping pump
Oil and gas compressor for regasification
Oil and gas separator
Oil and gas other application
Water and waste water separator

Power range 110...220 kW 380...440 V 3 phases
110...220 kW 480...500 V 3 phases

Motor starter type Variable speed drive

Meio ambiente
Resistência de isolamento > 1 MOhm a 500 V CC em 1 minuto à terra
Nível de ruído 69,9 dB para 86/188/CEE
Dissipação de alimentação em W 2511 W (convecção forçada) a 380 V frequência de comutação 2,5 kHz

309 W (convecção natural) a 380 V frequência de comutação 2,5 kHz
Resistência à vibração 1,5 mm pico-a-pico (f = 2...13 Hz) para IEC 60068-2-6

1 gn (f = 13...200 Hz) para IEC 60068-2-6
Resistência ao choque 15 gn durante 11 ms para IEC 60068-2-27
Volume de ar de refrigeração 600 m3/h
Posição de funcionamento Vertical +/- 10 graus
THDI <= 48 % carga total para IEC 61000-3-12
Compatibilidade eletromagnética 1,2/50 µs - 8/20 µs teste de imunidade contra sobretensão nível 3 para IEC 61000-4-5

Teste de imunidade a rajadas/momentâneas elétricas rápidas nível 4 para IEC 61000-4-4
Teste de imunidade de descarga eletrostática nível 3 para IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo eletromagnético de radiofrequência com radiação nível 3 para IEC
61000-4-3
Teste de imunidade de radiofrequência conduzida nível 3 para IEC 61000-4-6

Característica ambiental Resistência à poluição química classe 3C3 para EN/IEC 60721-3-3
Resistência à poluição da poeira classe 3S3 para EN/IEC 60721-3-3

Graus de poluição 2 EN/IEC 61800-5-1
Umidade relativa 5...95 % sem condensação para IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente do ar para
funcionamento

-15...50 °C sem degradação
50...60 °C com factor de degradação

Temperatura ambiente do ar para
armazenamento

-40...70 °C

Altitude de funcionamento 1000...4800 m com degradação de corrente de 1% por 100 m
<= 1000 m sem degradação

Padrões EN/IEC 61800-3
UL 508C
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
EN/IEC 61800-3 (environment 1 category C2)
EN/IEC 61800-3 (environment 2 category C3)

Certificações do produto CSA
TÜV
UL
ALCANCE

Sinalização CE
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Oferta sustentável
RoHS Conforme  - from   1526  -  Schneider Electric declaration of conformity

Schneider Electric declaration of conformity

REACh A referência não contém SVHC acima do limite
A referência não contém SVHC acima do limite

Perfil ambiental do produto Disponível

Ambiente de produto

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=428548091&lang=pt-br
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=428548091&lang=pt-br
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=780943478

