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Perfil

Conversores de frequência c.a. da ABB 
Os conversores de frequência c.a. da ABB são os mais fáceis 
de selecionar, adquirir, instalar, comissionar, usar e manter. 

O que é um conversor de frequência c.a.?
É um dispositivo eletrônico que é usado para ajustar a velocida-
de de rotação e torque de um motor elétrico padrão em corrente 
alternada (c.a.). O motor elétrico, por sua vez, aciona uma carga 
tal como um ventilador, uma bomba ou um transportador.

O conversor de frequência c.a. também é chamado de inversor 
de frequência, conversor de frequência variável (VFD), conver-
sor de frequência de velocidade variável (VSD), conversor de 
frequência ajustável (AFD), conversor de frequência de veloci-
dade ajustável (ASD) ou conversores.

Benefícios ao usar conversor de frequência c.a. 
Com a capacidade de variar a velocidade e o torque de um motor 
elétrico e, com a carga acionada, traz benefícios que incluem:

Substancial economia de energia – Ao invés de ter um 
motor elétrico que funciona continuamente na velocidade 
máxima, um conversor de frequência c.a. permite que o 
usuário controle a velocidade dependendo da demanda.

Ótimo controle de processo – Um conversor de frequência 
c.a. proporciona uma maior velocidade do processo, torque 
e precisão. Fornece um aumento na velocidade do processo 
acima da nominal.

Reduzida necessidade de manutenção – A capacidade de 
variar a velocidade e o torque de um motor elétrico significa 
que há menor desgaste do motor e da máquina acionada. 
Por exemplo, a capacidade de aumentar a velocidade de um 
processo gradativamente evita o choque repentino de carga 
que pode danificar o motor e a máquina ao longo do tempo.

Eficiente atualização do sistema – Um conversor de 
frequência c.a. permite a remoção de válvulas, engrenagens e 
correias. Garante também o dimensionamento por rede com 
base em uma corrente de partida menor.

ABB – mercado global e líder em tecnologia em conversor 
de frequência c.a.
A ABB é líder em tecnologias de energia e automação, pro-
porcionando aos clientes industriais e de concessionárias a 
melhoria da sua performance energética, além da redução 
dos impactos ambientais. O grupo ABB opera em cerca de 
100 países e emprega em torno de 135.000 funcionários.

Todos os conversores de frequência c.a. da ABB têm as 
seguintes características em comum:
Fácil de selecionar – Basta escolher a potência, selecionar a 
tensão e a corrente.

Fácil de comprar – Os conversores de frequência c.a. da 
ABB estão disponíveis, nos distribuidores selecionados pela 
ABB. Entre em contato com a ABB para obter mais detalhes 
ou acesse: www.abb.com.br/parceirosdedrives/distribuidores

Fácil de instalar – Os conversores de frequência são simples 
de instalar, com uma variedade de opções de montagem, 
desde montados em parede até montados em gabinete.

Fácil comissionamento – A ABB tem desenvolvido alguns 
dos painéis de controle mais avançados do mundo. Os 
painéis apresentam instruções simples, com linguagem 
clara, que podem ser acessados por botões simples. Esta 
combinação, em conjunto com uma série de menus de ajuda, 
permite acesso rápido e eficaz para todos os parâmetros 
necessários para tornar o conversor de frequência 
operacional. A programação do conversor de frequência 
c.a. mais básico da ABB utiliza chaves DIP simples, já que 
parâmetros não são necessários.

Fácil de usar – Uma vez instalado e em funcionamento, os 
conversores de frequência são incrivelmente fáceis de usar.  
O mesmo painel de controle permite ajustar instantaneamente 
a velocidade ou outros parâmetros mais avançados.
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Cerca de 65% da eletricidade nas indústrias é consumida por motores elétricos. 
No entanto, menos de 10% dos motores estão equipados com um variador de 
velocidade. Imagine a economia de energia se mais desses motores fossem 
controlados por um conversor de frequência.
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Escolhendo o conversor de frequência correto para a sua aplicação

Passo Processo Ação

1 Identifique a aplicação.

Identifique o tipo de aplicação e as prováveis demandas do conversor de frequência.

Veja o passo 2.

2 Colete os dados da carga do sistema: inércia, os valores de aceleração e de desaceleração, 

velocidade máxima e mínima, os requisitos de sobrecarga, etc.

Estas informações podem ser frequentemente determinadas pelo desempenho do motor existente.

Veja o passo 3.

3 Reúna os dados do motor: torque nominal, kW, tensões, classe de isolamento, velocidade, etc.

Para um motor já existente ou um novo motor, as informações são fundamentais para a escolha de um 

conversor de frequência.

Veja o passo 4.

4 Escolha um conversor de frequência.

Coincide com os dados recolhidos nas etapas 1 a 3 contra a tabela de características do conversor de 

frequência, na página 5. Selecione um conversor de frequência que atenda aos requisitos do motor e que 

tenha todos os recursos de software necessários para a aplicação.

Veja o passo 5.

5 O conversor de frequência oferecido possui kW/Amp corretas?

O conversor de frequência que você escolher precisa fornecer a corrente necessária para o motor poder 

produzir o torque necessário. Isso inclui condições normais e de sobrecarga. Selecione a corrente das 

tabelas nas páginas 7, 9, 11, ou 13, dependendo do tipo do conversor de frequência selecionado.

Se sim, veja o passo 6. 

Se não, veja o passo 4.

6 O conversor de frequência oferecido está no gabinete e ambiente corretos? 

O conversor de frequência que você escolher deve estar disponível em um estilo de gabinete que irá suportar 

o ambiente de aplicação.

Ele também deve produzir a corrente requerida na altitude da aplicação e em temperatura ambiente.

Se sim, veja o passo 7. 

Se não, veja o passo 4

7 Será que este conversor de frequência tem os recursos necessários para atender às demandas da 

aplicação?

O conversor de frequência que você escolheu deve ter um conjunto de recursos que correspondem à 

aplicação. Também deve ter hardware suficiente (entradas e saídas, realimentação, comunicação, etc.) para 

executar a aplicação.

Se sim, veja o passo 8. 

Se não, veja o passo 4.

8 Será que este conversor de frequência tem o desempenho do controle do motor para atender às 

demandas da aplicação?

O conversor de frequência que você escolher precisa produzir o torque necessário para alcançar as 

velocidades necessárias. Também será necessário controlar a velocidade e torque em função das 

necessidades da aplicação.

Se sim, veja o passo 9. 

Se não, veja o passo 4.

9 Parabéns!

O conversor de frequência c.a. da ABB que você escolheu tem as características e desempenho necessários 

para uma aplicação bem-sucedida.
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Tabela de seleção do conversor de frequência c.a. da ABB

Especificação ACS55 ACS150 ACS355 ACS550

Intervalos de tensão e potência
monofásico, 100 a 120 V:

0.18 a 0.37 kW
monofásico, 200 a 240 V: 

0.37 a 2.2 kW
monofásico, 200 a 240 V:

0.37 a 2.2 kW
trifásico, 208 a 240 V:

0.75 a 75 kW
monofásico, 200 a 240 V:

0.18 a 2.2 kW
trifásico, 200 a 240 V:

0.37 a 2.2 kW
trifásico, 200 a 240 V:

0.37 a 11 kW
trifásico, 380 a 480 V:

1.1 a 355 kW
trifásico, 380 a 480 V:

0.37 a 4 kW
trifásico, 380 a 480 V:

0.37 a 22 kW
Grau 
de proteção

IP20
IP21 – –
IP54 – – –  1)

IP66/IP67 – –  1) –

Montagem Em gabinete –
Em parede – –  (IP66/67 variante)

Programação Parâmetros de programação
Sequência de programação – – –

Interface 
homem- 
máquina

Painel de controle básico –

Painel de controle assistente – – /  (com IP66/67 variante)

Temperatura ambiente 0 a 40 oC com corrente nominal 
e 5 kHz 

-10 a 40 oC, congelamento não 
permitido, 50 oC com 10% de 

redução

-10 a 40 oC, congelamento não 
permitido, 50 oC com 10% de 

redução

-15 a 50 oC. Congelamento não 
permitido. De 40 a 50 oC com 

redução.
Entradas e
saídas

Entradas/saídas digitais 3/0 5/0 5/1 6/0
Saídas de relé 1 1 1 3 + (3 como opção)
Entradas/saídas analógicas 1/0 1/0 2/1 2/2
Realimentação de velocidade – –

Protocolos
suportados
fieldbus

Modbus – –
Profibus – –
DeviceNet – –
LonWorks® – –
Ethernet (Modbus/TCP, 
EtherNet/IP)

– –

ControlNet – – –
CANopen – –
EtherCat – –
CC-Link – – –
PROFINET – – –
PowerLink – – –

Compatível 
com a EMC
(EN 61800-3)

C3, uso industrial
C2, uso comercial (instalação feita 
por especialistas da EMC)
C1, uso comercial  (emissões condutoras) –  (emissões condutoras)  (emissões condutoras)

Reatores de entrada  (embutido)
de saída

Chopper de frenagem –
Comprimento máximo sugerido do cabo  
do motor

30 a 50 m 30 a 60 m 30 a 60 m 100 a 200 m

Chaveamento até 16 kHz até 16 kHz até 16 kHz até 12 kHz
Frequência de saída 0 a 120/130 Hz 0 a 500 Hz 0 a 600 Hz 0 a 500 Hz
Capacidade de sobrecarga 150% para 60 s 150% p/ 60 s, 180% para 2 s 150% para 60 s, 180% p/ 2 s 150% para 60 s, 180% p/ 2 s
Número de velocidades pré-selecionadas 1 3 7 7
Ferramentas
do PC 

Ferramenta de comissionamento 
do conversor de frequência

–

Ferramenta para programação do 
conversor de frequência (offline)

–

Ferramenta de dimensionamento 
do conversor de frequência

– – –

Aprovações CE, UL, cUL, C-Tick, GOST R
Conformidade a RoHS 

Aplicações ABB Machiney drives ABB Standard drives

ACS55 ACS150 ACS355 ACS550
Bombas
Ventiladores
Transportadores
Máquinas de manipulação de material  
Equipamentos de exercício –
Produtos de linha branca – –
Portões, portas, barreiras – –
Compressores – –
Cortadeiras, tesouras, serras – –
Extrusoras – –
Ferramentas maquinarias, misturadores, agitadores – –
Máquinas rotatórias – –
Centrífugas – –
Linhas de processamento – – –

 = padrão         = opção       – = não disponível        1) Variações do produto IP66/67 e IP54
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Machinery drives  
Linha ACS55, 0,18 a 2,2 kW

O conversor de frequência ACS55 é um componente 
que pode ser integrado facilmente em painéis existentes, 
substituindo contatores e motores de arranque. Seu tamanho 
compacto é ideal para instalações novas ou quando o 
controle de velocidade de motores de indução de c.a. 
é necessário. Para usuários novos dos conversores de 
frequência, a sua interface com as chaves DIP e controles 
são excepcionalmente fáceis de utilizar. 

COM Terra analógico/digital

COM Terra analógico/digital

AI Frequência de referência 0 a 10 Vc.c.

+10 V  Fonte de tensão 10 Vc.c., 10 mA

+12 V  Fonte de tensão 12 Vc.c., 30 mA

START Liga/desliga

REV Direto/reverso

JOG Função 106

SCR Blindagem do cabo de sinal (child) 

 

10  RO1 Relé de saída, Indicação de falha

11  RO2 (1 desconectado de 2)

Característica Vantagem Benefício

Fonte monofásica Apropriado para aplicações monofásicas residenciais e 

comerciais

Evita os custos de instalação e cabeamento 

associados ao fornecimento trifásico

Projeto compacto Cabem facilmente em uma variedade de projetos de 

gabinete

O tamanho do gabinete pode ser menor ou maior 

Alternativas de instalação flexíveis Parafuso ou trilho de montagem DIN, lateralmente ou 

lado a lado

Um tipo de conversor de frequência pode ser usado 

em vários projetos, economizando custo de instala-

ção e tempo

Chaveamento de alta frequência  Ruído reduzido do motor Não incomoda operadores e usuários

Filtro integrado da EMC como 

padrão

Alta compatibilidade eletromagnética Baixas emissões de EMC em todos os ambientes

Configuração fácil Rápida preparação com chaves e adaptadores DIP Economia de tempo substancial. Conhecimento 

mínimo necessário

Ferramenta de configuração 

DriveConfig kit PC

A ferramenta DriveConfig kit PC é usada para definir 

os parâmetros do conversor de frequência e carregar o 

conjunto de parâmetros para um conversor de frequên-

cia em segundos, mesmo sem uma conexão de energia 

para o conversor de frequência. Os DIP switches e po-

tenciômetros no painel frontal do conversor de frequên-

cia são desativados após o uso do DriveConfig kit. Isso 

impede que os usuários finais alterem a configuração do 

conversor de frequência.

Economia de tempo com conversor de frequência 

múltiplo. Configuração do conversor de frequência 

protegida de alterações do usuário final.

O conversor de frequência ACS55 satisfaz exigências de 
novos usuários, instaladores fabricantes de máquinas e 
montadores de painel.

Entradas e saídas 
A figura ao lado mostra as entradas e saídas padrões de 
fábrica do ACS55.

Linha ACS55 - tamanhos dos quadros: R0, R1, R2, R3 
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Valores nominais *) Tipo

Grau de proteção IP20

Código

de estoque

Tamanho 

Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Filtro embutido EMC, fonte de tensão monofásica, 200 a 240 V, +10/-15%, fonte de tensão trifásica, 200 a 240 V

0.18 1.4 ACS55-01E-01A4-2 68878331 R0

0.37 2.2 ACS55-01E-02A2-2 68878349 R0

0.75 4.3 ACS55-01E-04A3-2 68878357 R1

1.5 7.6 ACS55-01E-07A6-2 68878365 R3

2.2 9.8 ACS55-01E-09A8-2 68878373 R3

Sem filtro EMC, fonte de tensão monofásica, 200 a 240 V, +10/-15%, fonte de tensão trifásica, 200 a 240 V

0.18 1.4 ACS55-01N-01A4-2 68878403 R0

0.37 2.2 ACS55-01N-02A2-2 68878420 R0

0.75 4.3 ACS55-01N-04A3-2 68878438 R1

1.5 7.6 ACS55-01N-07A6-2 68878446 R2

2.2 9.8 ACS55-01N-09A8-2 68878454 R2

 
*) Os valores de potência nominal e corrente são válidos tanto para as aplicações de 
bomba e de ventilador e aplicações de carga pesada. Exemplos de aplicações 
típicas de cargas pesadas incluem a maioria das extrusoras e compressores.

Para mais informações técnicas, veja o catálogo técnico de componentes de conversores de frequência da ABB, ACS55, 0,18 a 2,2 kW, código: 3AFE68899842 EN
Outra informação veja “Guia de Produtos para conversor de frequência da ABB”, código: 3AFE68401771 EN

Tipos e tensões

Dimensões e pesos

Tamanho

dos qua-

dros

Filtros embutidos da EMC Sem filtros da EMC

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

R0 170 45 128 0.65 170 45 128 0.65

R1 170 67.5 128 0.95 170 67.5 128 0.95

R2 - - - - 194 70 159 1.1

R3 226 70 159 1.1 - - - -
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Machinery drives 
Linha ACS150, 0,37 a 4 kW

O conversor de frequência ACS150 é um componente que 
é colocado junto com outros, e inclui todas as funções 
necessárias e interfaces para aplicações típicas com motores 
de indução c.a., como padrão. Isso faz com que a seleção de 
produtos seja muito fácil.

O conversor de frequência ACS150 satisfaz exigências de 
novos usuários, instaladores, fabricantes de máquinas e 
montadores de painel.

Característica Vantagem Benefício

Painel de controle de LCD 

amigável para o usuário 

Tela alfanumérica. Fácil de configurar e usar. Economia de tempo

Alternativas flexíveis para 

montagem

Parafuso ou trilho de montagem DIN, lateralmente ou lado 

a lado

Um conversor de frequências comum pode ser 

usado em projetos variados, economizando custo 

de instalação e tempo

Filtro da EMC integrado Alta compatibilidade eletromagnética Baixas emissões de EMC em todos os ambientes

Choopper de frenagem 

incorporado como padrão

Não é necessário um choopper de frenagem de freio 

externo

Economia de espaço, custo de instalação reduzida

 Potenciômetro Fácil ajuste da frequência de saída Economia de tempo

Controle PID Integração fácil ao controle do processo Menor custo como resultado de um menor cabeamento

Ferramenta FlashDrop FlashDrop - ferramenta portátil, usada para configurar 

de forma rápida e fácil os parâmetros do conversor de 

frequência. O FlashDrop baixa parâmetros diretamente de 

um conversor de frequência para outro ou entre um PC e um 

conversor de frequência.

Economia de tempo, especialmente com conversor 

de frequência múltiplas.

Entradas e saídas 
A figura ao lado mostra as entradas e saídas padrões 
de fábrica do ACS150. Todas as entradas e saídas são 
livremente programáveis.

Linha ACS150 - tamanho dos quadros: R0, R1, R2

 

NO

NC

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

+24 VTensão auxiliar de saída
+24 Vc.c., máx. 200 mA GND

COM

Saída à relé
250 Vc.a./ 30 Vc.c. / 6 A

GND

+10 VTensão de Referência
+10 Vc.c., máx. 10 mA

AIEntrada analógica
0 WR 10 V

SCRTela

L1 U2

V2

W2
Motor c.a.

M
3 ~

EMC

VAR

Parafuso do filtro de 
aterramento da EMC

Parafuso de aterramento do Varistor 

COM

L2

L3

PE

ENTRADAS DIGITAIS 
PROGRAMÁVEIS

U1

V1

W1

DI5 também pode ser usado
como entrada de freqüência

t°          Resistor de freio

BRK+ BRK-

Interruptor 
inversor
de freio  Bloqueador 

de saída

PE

Bloqueador 
de entrada

 Filtro  
da
EMC

Fonte de  
energia,  
trifásic.a.,
200 WR 480
Vc.a.

U
I

S1

AI

Potenciômetro

FlashDrop
6
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Para mais informações técnicas, veja o catálogo técnico de componentes de conversor de frequência da ABB, ACS55, 0,37 a 4 kW, código: 3AFE68596114 EN
Outras informações veja “Guia de Produtos para conversor de frequência da ABB”, código: 3AFE68401771 EN

*) Os valores de potência nominal e corrente são válidos tanto para as aplicações 
de bomba e de ventilador e aplicações de carga pesada. Exemplos de aplicações 
típicas de carga pesada incluem a maioria das extrusoras e compressores.

Valores nominais *) Tipo

Grau de proteção IP20

Código

de estoque

Tamanho

Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Fonte de tensão monofásica, 200 a 240 V

0.37 2.4 ACS150-01E-02A4-2 68581940 R0

0.75 4.7 ACS150-01E-04A7-2 68581966 R1

1.1 6.7 ACS150-01E-06A7-2 68581974 R1

1.5 7.5 ACS150-01E-07A5-2 68581982 R2

2.2 9.8 ACS150-01E-09A8-2 68581991 R2

Fonte de tensão trifásica, 200 a 240 V

0.37 2.4 ACS150-03E-02A4-2 68582008 R0

0.55 3.5 ACS150-03E-03A5-2 68582016 R0

0.75 4.7 ACS150-03E-04A7-2 68582024 R1

1.1 6.7 ACS150-03E-06A7-2 68582032 R1

1.5 7.5 ACS150-03E-07A5-2 68582041 R1

2.2 9.8 ACS150-03E-09A8-2 68582059 R2

Fonte de tensão trifásica, 380 a 480 V

0.37 1.2 ACS150-03E-01A2-4 68581737 R0

0.55 1.9 ACS150-03E-01A9-4 68581745 R0

0.75 2.4 ACS150-03E-02A4-4 68581753 R1

1.1 3.3 ACS150-03E-03A3-4 68581761 R1

1.5 4.1 ACS150-03E-04A1-4 68581788 R1

2.2 5.6 ACS150-03E-05A6-4 68581796 R1

3 7.3 ACS150-03E-07A3-4 68581800 R1

4 8.8 ACS150-03E-08A8-4 68581818 R1

Tipos e tensões

Dimensões e pesos

Tamanho

dos qua-

dros

Filtros embutidos da EMC Sem filtros da EMC

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

R0 239 70 142 1.1 280 70 142 1.5

R1 239 70 142 1.3 280 70 142 1.7

R2 239 105 142 1.5 282 105 142 1.9
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SCR

AI1

GND

+10 V

AI2

GND

+24 V

GND

DCOM

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

U1

V1

W1

AO

GND

ROCOM

RONC

RONO

DOSRC

DOOUT

DOGND

X1C:STO

OUT1

OUT2

IN1

IN2

EMC

VAR

U2

V2

W2

Painel de controle (RJ-45)
Modbus RTU (RS-232)

L1

L2

L3

Motor c.a. 

Frequência de saída 0 a 20 mA
Saída analógica circuito comum 

máx 500 ohm

RELÉ PROGRAMÁVEL
E SAÍDA DIGITAIS 

Saída de Relé
250 Vc.a. / 30 Vc.c./2 Arms

Saída digital, transistor PNP comum 
30 Vc.c., máx. 100 mA

Parafuso de aterramento do filtro da EMC

Chave de segurança

Parafuso de aterramento do Varistor

Resistor de freio opcional ou conexão de alimentação c.c. 

Blindagem do cabo de sinal
(child) 

Saída da frequência/velocidade 
Referência, 0 a 10 V
Entrada analógica circuito comum 

Tensão de referência
+10 Vc.c., máx 10 mA
Não usado por padrão
Entrada analógica circuito comum

Saída de tensão aux.
+24 Vc.c., máx. 200 mA
Saída de tensão auxiliar comum

Entrada digital comum

P
R

O
G

R
A

M
Á

V
E

L 
D

IG
IT

A
L

E
xi

b
iç

ão
 p

ad
rã

o
M

ac
ro

 p
ad

rã
o 

Parar/Iniciar 

Avança/retrocede 

Seleção de velocidade constante

Seleção de velocidade constante
 
Seleção de aceleração e 
e desaceleração  1)

Fonte de energia trifásica

1) DI5 pode ser usado também
como entrada de frequência

Interruptor 
Conversor de 

Freio

BRK+  BRK-

A
I1

A
I2

mA
V

1 to 10  
kohm

O ACS355 é projetado para ser o conversor de frequência mais 
rápido em termos de instalação, configuração dos parâmetros e 
comissionamento. O conversor de frequência é amigável com o 
usuário, e ainda oferece uma vasta linha de tecnologia embutida, 
tais como a funcionalidade de segurança de torque de saída e 
programação sequencial, que reduz a necessidade de adicionar 
controles externos. O produto oferece diversas opções e funcio-
nalidades para atender às necessidades definidas de controle de 
velocidade e torque de  motores de indução c.a. e ímã permanente.

O conversor de frequência ACS355 satisfaz as necessidades dos 
novos usuários, instaladores, fabricantes de máquinas e monta-
dores de painel.

Entradas e saídas 
A figura ao lado mostra as entradas e saídas padrões 
de fábrica do ACS355. Todas as entradas e saídas são 
livremente programáveis. 

General machinery drives 
Linha ACS355, 0,37 a 22 kW

Linha ACS355 - tamanho dos quadros: R0, R1, R2, R3, R4 e 
variantes da IP66/IP67 

Característica Vantagem Benefício

Mesma altura e profundidade 

através da escala de potência

Uso efetivo de espaço Menos tempo de engenharia e instalação

Painel de controle de assistência 

com funções de ajuda

Rápida preparação, fácil configuração e 

comissionamento, rápido diagnóstico de erro

Substancial economia de tempo localizando falhas e imple- 

mentando reparos, reduzindo assim os custos de manutenção

Controle escalar e vetorial Ótimo desempenho dependendo da aplicação Garante que o produto final seja produzido com redução de custo

Programação sequencial Programação lógica incluída como padrão com as 

funções do PLC

Reduzem componentes e fiação no sistema de controle

Filtro EMC integrado Alta compatibilidade eletromagnética Baixas emissões de EMC em ambientes selecionados

Choopper de frenagem 

incorporado como padrão

Sem necessidade de interruptor conversor de freio 

externo

Economia de espaço, custo de instalação reduzido

Função de torque de saída segura 

(SIL3) como padrão  

(safe torque-off)

Função incorporada e certificada que é utilizada para 

prevenção de uma inicialização inesperada e outras 

funções de parada relacionadas.

Reduz a necessidade de componentes externos de 

segurança. Ajuda os fabricantes de máquinas a atender os 

requisitos da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE.

Variação elevada da classe da 

proteção (IP66/67) até 7,5 kW

Sem necessidade de projetar um recinto especial 

para aplicações que requerem uma proteção 

elevada no ingresso.

Economia de tempo e custo

Ferramenta FlashDrop FlashDrop - ferramenta portátil, usada para configurar 

de forma rápida e fácil os parâmetros do conversor 

de frequência. O FlashDrop baixa parâmetros direta-

mente de um conversor de frequência para outro ou 

entre um PC e um conversor de frequência.

Economia de tempo, especialmente com vários 

conversores de frequência.
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Para mais informações técnicas, veja o catálogo 
técnico de componentes de conversor de frequência 
da ABB, ACS55, 0,37 a 4 kW, código: 3AFE68596114 
EN
Outras informações veja “Guia de Produtos 
para conversor de frequência da ABB”, código: 
3AFE68401771 EN

Tamanho

dos qua-

dros

Abertura da IP20 / UL IP66/IP67

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)
R0 239 70 161 1.1 - - - -
R1 239 70 161 1.3 305 195 281 7.7
R2 239 105 165 1.5 - - - -
R3 236 169 169 2.5 436 246 277 13
R4 244 260 169 4.4 - - - -

Valores nominais  *) Tipo

Grau de proteção IP20

Código
de estoque

Tamanho 
Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)
Fonte de tensão monofásica, 200 a 240 V

0.37 2.4 ACS355-01E-02A4-2 3AUA0000058166 R0
0.75 4.7 ACS355-01E-04A7-2 3AUA0000058167 R1
1.1 6.7 ACS355-01E-06A7-2 3AUA0000058168 R1
1.5 7.5 ACS355-01E-07A5-2 3AUA0000058169 R2
2.2 9.8 ACS355-01E-09A8-2 3AUA0000058170 R2

Fonte de tensão trifásica, 200 a 240 V
0.37 2.4 ACS355-03E-02A4-2 3AUA0000058171 R0
0.55 3.5 ACS355-03E-03A5-2 3AUA0000058172 R0
0.75 4.7 ACS355-03E-04A7-2 3AUA0000058173 R0
1.1 6.7 ACS355-03E-06A7-2 3AUA0000058174 R1
1.5 7.5 ACS355-03E-07A5-2 3AUA0000058175 R1
2.2 9.8 ACS355-03E-09A8-2 3AUA0000058176 R2
3 13.3 ACS355-03E-13A3-2 3AUA0000058177 R2
4 17.6 ACS355-03E-17A6-2 3AUA0000058178 R2

5.5 24.4 ACS355-03E-24A4-2 3AUA0000058179 R3
7.5 31 ACS355-03E-31A0-2 3AUA0000058180 R4
11 46.2 ACS355-03E-46A2-2 3AUA0000058181 R4

Fonte de tensão trifásica, 380 a 480 V
0.37 1.2 ACS355-03E-01A2-4 3AUA0000058182 R0
0.55 1.9 ACS355-03E-01A9-4 3AUA0000058183 R0
0.75 2.4 ACS355-03E-02A4-4 3AUA0000058184 R1
1.1 3.3 ACS355-03E-03A3-4 3AUA0000058185 R1
1.5 4.1 ACS355-03E-04A1-4 3AUA0000058186 R1
2.2 5.6 ACS355-03E-05A6-4 3AUA0000058187 R1
3 7.3 ACS355-03E-07A3-4 3AUA0000058188 R1
4 8.8 ACS355-03E-08A8-4 3AUA0000058189 R1

5.5 12.5 ACS355-03E-12A5-4 3AUA0000058190 R3
7.5 15.6 ACS355-03E-15A6-4 3AUA0000058191 R3
11 23.1 ACS355-03E-23A1-4 3AUA0000058192 R3
15 31 ACS355-03E-31A0-4 3AUA0000058193 R4

18.5 38 ACS355-03E-38A0-4 3AUA0000058194 R4
22 44 ACS355-03E-44A0-4 3AUA0000058195 R4

Valores nominais *) Tipo

Grau de proteção IP66/IP67

Código
de estoque

Tamanho  
Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)
Fonte de tensão trifásica, 200 a 240 V

0.37 2.4 ACS355-03X-02A4-2 + B063 3AUA0000058148 R1
0.55 3.5 ACS355-03X-03A5-2 + B063 3AUA0000058149 R1
0.75 4.7 ACS355-03X-04A7-2 + B063 3AUA0000058150 R1
1.1 6.7 ACS355-03X-06A7-2 + B063 3AUA0000058151 R1
1.5 7.5 ACS355-03X-07A5-2 + B063 3AUA0000058152 R1
2.2 9.8 ACS355-03X-09A8-2 + B063 3AUA0000058153 R3
3 13.3 ACS355-03X-13A3-2 + B063 3AUA0000058154 R3
4 17.6 ACS355-03X-17A6-2 + B063 3AUA0000058155 R3

Fonte de tensão trifásica, 380 a 480 V
0.37 1.2 ACS355-03X-01A2-4 + B063 3AUA0000058156 R1
0.55 1.9 ACS355-03X-01A9-4 + B063 3AUA0000058157 R1
0.75 2.4 ACS355-03X-02A4-4 + B063 3AUA0000058158 R1
1.1 3.3 ACS355-03X-03A3-4 + B063 3AUA0000058159 R1
1.5 4.1 ACS355-03X-04A1-4 + B063 3AUA0000058160 R1
2.2 5.6 ACS355-03X-05A6-4 + B063 3AUA0000058161 R1
3 7.3 ACS355-03X-07A3-4 + B063 3AUA0000058162 R1
4 8.8 ACS355-03X-08A8-4 + B063 3AUA0000058163 R1

5.5 12.5 ACS355-03X-12A5-4 + B063 3AUA0000058164 R3
7.5 15.6 ACS355-03X-15A6-4 + B063 3AUA0000058165 R3

*) Os valores de potência nominal e corrente são válidos tanto para as aplicações de bomba e de ventilador e aplicações de carga pesada. Exemplos de aplicações típicas de 
carga pesada incluem a maioria das extrusoras e compressores.

Tipos e tensões

Dimensões e pesos
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Característica Vantagem Benefício

Fácil programação com a função 

do parâmetro de upload/download

Fácil preparação e comissionamento, 

configuração simples

Substancial economia de tempo

Controle escalar e vetorial Ótimo desempenho dependendo da aplicação Aumenta a velocidade do processo. O aumento de produção ga-

rante que o produto final seja produzido com eficiência de custo

Interface avançada (usuário e 

máquina) com relógio integrado em 

tempo real, com bateria de reserva

Permite funções programadas, por exemplo,  

dia/noite

Economia de energia e trabalho, exemplo a bomba funciona 

somente quando necessário, sem intervenção humana para 

iniciar/parar o conversor de frequência

Filtro EMC integrado Sem necessidade de um filtro EMC externo Redução de custo

Filtro de harmônica incorporado

como o padrão

Redução de harmônicas em até 25% Sem necessidade de pagar por potência reativa

Choopper de frenagem incorporado 

como padrão de até 11 kW

Sem necessidade de um interruptor conversor 

externo 

Perda de calor reduzida que economiza custo já que a vida útil 

do motor é estendida

Contadores de eficiência energética Economia de energia explicada, emissões de CO2 

e dos custos da energia em moeda local usando 

uma linha de base determinada a partir da energia 

consumida quando o ventilador ou a bomba é 

utilizado diretamente na linha

Economia de espaço, e menor custo de instalação, sem 

necessidade de um interruptor conversor de freio externo.

Mostra impacto direto na conta de energia e ajuda a controlar as 

despesas operacionais (OPEX)

Ferramenta FlashDrop FlashDrop - ferramenta portátil, usada para 

configurar de forma rápida e fácil os parâmetros 

do conversor de frequência. O FlashDrop baixa 

parâmetros diretamente de um conversor de fre-

quência para outro ou entre um PC e um conversor 

de frequência.

Economia de tempo, especialmente com vários conversores de 

frequência

O conversor de frequência ACS550 é simples de comprar, ins-
talar, configurar e usar, economizando tempo já que as maiorias 
dos recursos estão incorporados como padrão. O produto ofe-
rece uma elevada funcionalidade para atender às necessidades 
de controle de velocidade e torque de motores de indução c.a. 
Várias ferramentas de programação estão disponíveis para fácil 
dimensionamento, comissionamento e manutenção.

O conversor de frequência ACS550 satisfaz as necessidades 
dos novos usuários, instaladores, fabricantes de máquinas e 
montadores de painel.

Entradas e saídas 
A figura ao lado mostra as entradas e saídas padrões de fábrica 
do ACS550. Todas as entradas e saídas são livremente progra-
máveis.

Standard drives 
Linha ACS550, 0,75 a 160 kW

Linha ACS550 - tamanho dos quadros: R1, R2, R3, R4

Blindagem de cabo do sinal (child)
SCR

AI1
Saída da frequência/velocidade
referência, 0 a 10 V 1 to 10

kohm
AGND AO2Entrada analógica

+10V AGNDTensão de referência
+10 Vc.c., máx 10 mA

AI2Sem uso por padrão 

AGNDEntrada analógica do circuito comum

+24VSaída auxiliar de tensão
+24 Vc.c., máx 200 mA

GNDSaída auxiliar de tensão

DCOMEntrada digital comum

DI1 250 Vc.a./ 30 Vc.c
Pronto

DI2

DI3

E
IA

-4
85

 
(p

ro
to

co
lo

s.
 E

x.
 M

o
d

b
us

) 

DI4

DI5

6

6

34

FlashDrop

Codificação ou extensão de rele

Adaptador Fieldbus 

8

AO1

máx. 500 ohm

Painel de controle 
(RJ-45)

Corrente de saída
0 a 20 mA

Saída analógica do 
circuito comum

Saída da freqüência
0 a 20 mA

DI6

SCR

B

A

AGND

SCR

Parar/Iniciar

Avançar/retroceder

Velocidade constante
seleção

Velocidade cte
seleção

Seleção de aceleração
e desaceleração

Não usado

U1L1

V1L2

W1L3 W2

V2 Motor c.a.M
3 ~

U2

PE

Fonte de energia trifásica
Brake chopper 1)

t˚ Resistor de freio

BRK+ BRK-

RO1A

RO1B

RO1C

SAÍDA PROGRAMÁVEL
DO RELÉ

E
nt

ra
d

as
 d

ig
ita

is
 p

ro
g

ra
m

áv
ei

s 
(c

o
nf

o
rm

e 
p

ad
rã

o 
A

B
B

) 

250 Vc.a./ 30 Vc.c
Running

RO2A

RO2B

RO2C

250 Vc.a./ 30 Vc.c.
Erro (-1)

Parafuso de aterramento 

RO3A

RO3B

RO3C

EM1

EM3

J1

A
I1

A
I2

mA

V

J2
ON

OFF
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Tamanho

dos qua-

dros

IP21 / UL tipo 1 IP54 / UL tipo 12

H1

(mm)

H2

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

H

(mm)

W

(mm)

D

(mm)

Peso

(kg)

R1 369 330 125 212 6.5 449 213 234 8.2

R2 469 430 125 222 9 549 213 245 11.2

R3 583 490 203 231 16 611 257 253 18.5

R4 689 596 203 262 24 742 257 284 26.5

R5 739 602 265 286 34 776 369 309 38.5

R6 880 700 300 400 69 924 410 423 80

R6 1) 986 700 302 400 73 1119 410 423 84

Aplicações 

de bombas e 

ventiladores

Aplicações de 

carga pesada

Tipo

Grau de proteção 

IP21 

Código

de estoque

Tipo

Grau de proteção 

IP54

Código

de estoque

Tamanho 

Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Pmotor

(kW)

Imotor 

(A)

Fonte de tensão trifásica, 208 a 240 V

0.75 4.6 0.75 3.5 ACS550-01-04A6-2 3AUA0000003373 ACS550-01-04A6-2+B055 3AUA0000004186 R1

1.1 6.6 0.75 4.6 ACS550-01-06A6-2 3AUA0000003374 ACS550-01-06A6-2+B055 3AUA0000004189 R1

1.5 7.5 1.1 6.6 ACS550-01-07A5-2 3AUA0000003375 ACS550-01-07A5-2+B055 3AUA0000004192 R1

2.2 11.8 1.5 7.5 ACS550-01-012A-2 3AUA0000003376 ACS550-01-012A-2+B055 3AUA0000004195 R1

4 16.7 3 11.8 ACS550-01-017A-2 3AUA0000003377 ACS550-01-017A-2+B055 3AUA0000004198 R1

5.5 24.2 4 16.7 ACS550-01-024A-2 3AUA0000003378 ACS550-01-024A-2+B055 3AUA0000004182 R2

7.5 30.8 5.5 24.2 ACS550-01-031A-2 3AUA0000003379 ACS550-01-031A-2+B055 3AUA0000004199 R2

11 46.2 7.5 30.8 ACS550-01-046A-2 3AUA0000003380 ACS550-01-046A-2+B055 3AUA0000004202 R3

15 59.4 11 46.2 ACS550-01-059A-2 3AUA0000003381 ACS550-01-059A-2+B055 3AUA0000004205 R3

18.5 74.8 15 59.4 ACS550-01-075A-2 3AUA0000003382 ACS550-01-075A-2+B055 3AUA0000004208 R4

22 88 18.5 74.8 ACS550-01-088A-2 3AUA0000003383 ACS550-01-088A-2+B055 3AUA0000004211 R4

30 114 22 88 ACS550-01-114A-2 3AUA0000003384 ACS550-01-114A-2+B055 3AUA0000004214 R4

37 143 30 114 ACS550-01-143A-2 3AUA0000007124 ACS550-01-143A-2+B055 3AUA0000009151 R6

45 178 37 150 ACS550-01-178A-2 3AUA0000007125 ACS550-01-178A-2+B055 3AUA0000009153 R6

55 221 45 178 ACS550-01-221A-2 3AUA0000007126 ACS550-01-221A-2+B055 3AUA0000009154 R6

75 248 55 192 ACS550-01-248A-2 3AUA0000007127 ACS550-01-248A-2+B055 3AUA0000009155 R6

Fonte de tensão trifásica, 380 a 480 V

1.1 3.3 0.75 2.4 ACS550-01-03A3-4 3AUA0000003385 ACS550-01-03A3-4+B055 3AUA0000004217 R1

1.5 4.1 1.1 3.3 ACS550-01-04A1-4 3AUA0000003386 ACS550-01-04A1-4+B055 3AUA0000004220 R1

2.2 5.4 1.5 4.1 ACS550-01-05A4-4 3AUA0000003387 ACS550-01-05A4-4+B055 3AUA0000004223 R1

3 6.9 2.2 5.4 ACS550-01-06A9-4 3AUA0000002415 ACS550-01-06A9-4+B055 3AUA0000004224 R1

4 8.8 3 6.9 ACS550-01-08A8-4 3AUA0000002419 ACS550-01-08A8-4+B055 3AUA0000004227 R1

5.5 11.9 4 8.8 ACS550-01-012A-4 3AUA0000002420 ACS550-01-012A-4+B055 3AUA0000004230 R1

7.5 15.4 5.5 11.9 ACS550-01-015A-4 3AUA0000002412 ACS550-01-015A-4+B055 3AUA0000004233 R2

11 23 7.5 15.4 ACS550-01-023A-4 3AUA0000002417 ACS550-01-023A-4+B055 3AUA0000004236 R2

15 31 11 23 ACS550-01-031A-4 3AUA0000002418 ACS550-01-031A-4+B055 3AUA0000004239 R3

18.5 38 15 31 ACS550-01-038A-4 3AUA0000002431 ACS550-01-038A-4+B055 3AUA0000004242 R3

22 45 18.5 38 ACS550-01-045A-4 3AUA0000012789 ACS550-01-045A-4+B055 3AUA0000012787 R3

30 59 22 45 ACS550-01-059A-4 3AUA0000002546 ACS550-01-059A-4+B055 3AUA0000004248 R4

37 72 30 59 ACS550-01-072A-4 3AUA0000002547 ACS550-01-072A-4+B055 3AUA0000004251 R4

45 87 37 72 ACS550-01-087A-4 3AUA0000013108 ACS550-01-087A-4+B055 3AUA0000013240 R4

55 125 45 96 ACS550-01-125A-4 68589657 ACS550-01-125A-4+B055 68632994 R5

75 157 55 125 ACS550-01-157A-4 64726820 ACS550-01-157A-4+B055 68265312 R6

90 180 75 156 ACS550-01-180A-4 64726838 ACS550-01-180A-4+B055 68265339 R6

110 205 90  162 ACS550-01-195A-4  68294479 ACS550-01-195A-4+B055  68294487 R6

132 246 110 192 ACS550-01-246A-4 3AUA0000014490 ACS550-01-246A-4+B055 3AUA0000015782 R6

160 290 132 246 ACS550-01-290A-4 3AUA0000026919 ACS550-01-290A-4+B055 3AUA0000026922 R6

Para mais informações técnicas, veja o catálogo técnico de componentes 
de conversor de frequência da ABB, ACS55, 0,37 a 4 kW, código: 
3AFE68596114 EN
Outras informações veja “Guia de Produtos para conversor de frequência 
da ABB”, código: 3AFE68401771 EN1) Estas  dimensões e pesos se aplicam ao ACS550-01-246A-4 e ACS550-01-290A-4

Tipos e tensões

Dimensões e pesos
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Opcionais - acessórios 
Para as linhas ACS55 e ACS150

Tipo Descrição Código 

de estoque

Kit gabinete NEMA 1 

MUL1-R1 Kit gabinete NEMA 1 para a proteção dos dedos e para proteção contra 

poeira e sujeira, disponível para os tamanhos de quadro de R0 a R2

68566398

Filtros EMC 

RFI-11 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 0,37 kW 68902371

RFI-12 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 0,75 a 1,1 kW 68902401

RFI-13 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 1,5 a 2,2 kW 68902410

RFI-32 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, trifásico, 0,37 a 4 kW 68902495

Filtros de baixa corrente de fuga

LRFI-31 Filtros de baixa corrente de fuga são ideais para instalações onde a 

corrente residual de aparelhos (RCD) é exigida e as correntes de fuga 

necessitam estar abaixo de 30 mA

3AUA0000050644

LRFI-32 3AUA0000050645

Ferramentas e adaptadores de PC

MFDT-01 FlashDrop é uma ferramenta para a rápida e fácil configuração e seleção de 

parâmetro. Ela dá a possibilidade de esconder os parâmetros selecionados 

para proteger a máquina

68566380

Tipo Descrição Código 

de estoque

Potenciômetro

ACS50-POT Potenciômetro integrado para ajustar a velocidade do motor 68226716

kit DriveConfig 

RFDT-02 Ferramenta de PC para a programação dos conversores de 

frequência ACS55 em maiores quantidades, sem a necessidade de 

uma conexão de energia

68973988

Para a linha ACS55

Para a linha ACS150

ACS50-POT

RFDT-02

MUL1-R1

RFI_

MFDT-01
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Opcionais - acessórios 
Para a linha ACS355

Tipo Descrição Código 

de estoque

Potenciômetro e painéis de controle

MPOT-01 Potenciômetro integrado para ajustar a velocidade do motor J402

Capa do painel de controle, entregue com o conversor de frequência 

ACS355 como padrão

-

ACS-CP-C Painel de controle básico com tela numérica e botões grandes J404

ACS-CP-A Assistente de painel de controle com comissionamento e auxiliares 

de diagnóstico. 

Possui um display multilíngüe e um relógio em tempo real 

J400

ACS/H-CP-EXT Kit de montagem do painel de controle. 

Permite a montagem do painel de controle na porta do gabinete

68294673

ACS/H-CP-EXT-IP66 Kit de montagem do painel de controle com proteção IP66.

Permite montagem do painel de controle na porta do gabinete

68829593

OPMP-01 Kit de montagem do suporte do painel de controle. 

Inclui uma plataforma do painel que permite que o painel seja 

removido da mesma maneira que um painel de um conversor de 

frequência montado

3AUA0000013086

Kits de proteção NEMA 1 

MUL1-R1 Kit gabinete NEMA 1 para a proteção dos dedos e para proteção 

contra poeira e sujeira, disponível para os tamanhos de quadro de 

R0 a R2. Altura total 

Aumentada para 43 mm e profundidade aumentada para 8 mm

68566398

MUL1-R3 Kit gabinete NEMA 1 para a proteção dos dedos e para proteção 

contra poeira e sujeira, disponível para o tamanho de quadro de R3. 

Altura total aumentada para 63 mm e a profundidade para 8 mm

68566410

MUL1-R4 Kit gabinete NEMA 1 para a proteção dos dedos e para proteção 

contra poeira e sujeira, disponível para o tamanho de quadro de R4. 

Altura total aumentada para 76 mm e a profundidade para 8 mm

3AUA0000023888

Proteção IP66/NEMA 4X 

Disponível para até 7,5 kW

Deve ser pedido junto com o conversor de frequência ACS355 

B063

Para a linha ACS355

MPOT-01

ACS-CP-C (capa do painel)

ACS-CP-C

ACS-CP-A

ACS/H-CP-EXT

ACS/H-CP-EXT-IP66

OPMP-01

MUL1-R1

MUL1-R3 / MUL1-R4

MUL1-R4
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Tipo Descrição Código 

de estoque

Módulos de extensão

MTAC-01 Módulo de interface do codificador do pulso 68566355

MREL-01 Módulo de extensão de saída do relé. O módulo opcional MREL-01 

oferece três saídas adicionais do relé, que podem ser configuradas 

para funções diferentes com parâmetros

L511

MPOW-01 Módulo auxiliar de energia G406

Módulo de energia Fieldbus 

FEPA-01 Módulo auxiliar de energia para fieldbus 3AUA0000032094

Opções de conexão

Kit cabo glândula Kit cabo glândula para conversor de frequência variante IP66/67 H376

Kit chave de entrada Kit chave de entrada para conversor de frequência variante IP66/67 F278

Compensação de pressão

Válvula de compensação de pressão para o variante IP66/67 para 

evitar a condensação de água dentro do gabinete

C169

Módulos adaptadores Fieldbus

FCAN-01 Compatibilidade com a rede CANopen fieldbus K457

FPBA-01 Compatibilidade com a rede PROFIBUS DP fieldbus K454

FDNA-01 Compatibilidade com a rede DeviceNet fieldbus K451

FMBA-01 Compatibilidade com a rede Modbus fieldbus K458

FENA-01 Compatibilidade com a rede Ethernet fieldbus K466

FRSA-00 Compatibilidade com a rede EIA-485/Modbus fieldbus 68677793

FLON-01 Compatibilidade com a rede LonWorks fieldbus K452

FECA-01 Compatibilidade com a rede EtherCat fieldbus K469

Monitoramento remoto

SREA-01 Adaptador Ethernet com acesso remoto monitorado que pode enviar 

dados do processo, dados de log e mensagens de evento de forma 

independente, sem um PLC ou um computador dedicado no local. 

Tem um servidor de web interno para configuração e acesso ao 

conversor de frequência

3AUA0000039179

Resistores de frenagem

CBR-V 160 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de até 2,2 

kW trifásico, 200 a 240 V, unidades de até 2,2 kW

68691770

CBR-V 210 Compatibilidade com trifásico, 380 a 480 V, unidades de até 2,2 kW 68569311

CBR-V 260 Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 3 e 4 kW 68691796

CBR-V 460 Compatibilidade com trifásico, 380 a 480 V, unidades de 3 a 7,5 kW 68455685

CBR-V 660 Compatibilidade com trifásico, 380 a 480 V, unidades de 11 kW 68897921

CBT-V 560 Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de  

5,5 a 11 kW trifásico, 380 a 480 V, unidades de 15 a 22 kW

3AUA0000023613

Reatores de saída

ACS-CHK-B3 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades  

de até 0,75 kW trifásico, 200 a 240 V, unidades de até 0,75 kW

trifásico, 380 a 480 V, unidades de até 1,1 kW

64324063

ACS-CHK-C3 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de 1,1 a 2,2 kW

trifásico, 200 a 240 V, unidades de 1,1 a 2,2 kW

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 1,5 a 2,2 kW

64324080

NOCH-0016-6x Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 3 a 4 kW

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 3 a 7,5 kW

61445412

NOCH-0030-6x Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 5,5 a 7,5 kW

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 11 a 22 kW

61445439

NOCH-0070-6x Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 11 kW 61445455

Opcionais - acessórios 
Para linha ACS355

MTAC-01 e MREL-01

FPBA-01

SREA-01
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Tipo Descrição Código 

de estoque

Reatores de entrada

CHK-A1 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de 0,37 kW 68418500

CHK-B1 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de 0,75 kW 68418518

CHK-C1 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de 1,1 a 1,5 kW 68418526

CHK-D1 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de 2,2 kW 68418534

CHK-01 Compatibilidade com monofásico, 200 a 240 V, unidades de 0,37 kW 

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 0,37 a 1,1 kW

68711185

CHK-02 Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 0,55 kW 

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 1,5 a 3 kW

68711193

CHK-03 Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 0,75 a 1 kW 

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 4 a 5,5 kW

68711215

CHK-04 Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 1,5 a 4 kW 

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 7,5 a 11 kW

68711231

CHK-05 Compatibilidade com trifásico, 380 a 480 V, unidades de 15 kW 68711240

CHK-06 Compatibilidade com trifásico, 200 a 240 V, unidades de 5,5 a 11 kW 

trifásico, 380 a 480 V, unidades de 18,5 a 22 kW

68711266

Filtros EMC 

RFI-11 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 0,37 kW 68902371

RFI-12 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 0,75 a 1,1 kW 68902401

RFI-13 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, monofásico, 1,5 a 2,2 kW 68902410

RFI-32 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, trifásico, 0,37 a 4,0 kW 68902495

RFI-33 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, trifásico, 5,5 a 11 kW 68902509

RFI-34 Compatibilidade com a categoria C1 e C2, trifásico, 15 a 22 kW 3AUA0000023611

Filtros de baixa corrente de fuga

LRFI-31 Compatibilidade com trifásico, 380 a 480 V, unidades de 0,37 a 2,2 kW 3AUA0000050644

LRFI-32 Compatibilidade com trifásico, 380 a 480 V, unidades de 3 a 4 kW 3AUA0000050645

Ferramentas de PC, ferramentas de configurações e adaptadores

DriveWindow Light DriveWindow Light, um programa de computador para facilitar a 

operação e monitoramento do conversor de frequência. Inclui um 

cabo RS-232 como padrão para conectar o conversor de frequência 

ao PC

64532871

MFDT-01 FlashDrop é uma ferramenta de mão poderosa que é utilizada de 

forma rápida e fácil para configurar os parâmetros do conversor 

de frequência. A ferramenta FlashDrop carrega parâmetros do 

conversor de frequência diretamente às unidades sem energia e 

armazena até 20 conjuntos de parâmetros diferentes do conversor 

de frequência

68566380

Adaptador serial 

USB 

USB, um adaptador de RS-232 para ser usado entre o PC e o 

conversor de frequência. Não é necessário se o computador tem 

uma porta RS-232

68583667

Opcionais - acessórios 
Para linha ACS355

CHK_

RF1_

MFDT-01

Adaptador serial USB
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Tipo Descrição Código 

de estoque

Painéis de controle

ACS-CP-C Painel de controle básico com tela numérica e botões grandes J404

ACS-CP-A Assistente de painel de controle, fornecido com conversor de 

frequência ACS550 como padrão. Apresenta comissionamento e 

auxiliares de diagnóstico, tela multilíngue e um relógio em tempo real

J400

ACS/H-CP-EXT Kit de montagem de painel de controle. Permite a montagem do 

painel de controle na porta do gabinete

68294673

ACS/H-CP-EXT-IP66 Kit de montagem do painel de controle com proteção IP66. Permite 

a montagem do painel de controle na porta do gabinete

68829593

OPMP-01 Kit de montagem de suporte de painel de controle. Inclui uma 

plataforma do painel que permite que o painel seja removido da 

mesma maneira como um painel de um conversor de frequência 

montado

3AUA0000013086

Módulos de adaptador Fieldbus 1)

RDNA-01 Compatibilidade com a rede DeviceNet fieldbus K451

RLON-01 Compatibilidade com a rede LonWorks fieldbus K452

RPBA-01 Compatibilidade com a rede PROFIBUS DP fieldbus K454

RCAN-01 Compatibilidade com a rede CANopen fieldbus K457

RCNA-01 Compatibilidade com a rede ControlNet fieldbus K462

RETA-01 Compatibilidade com a rede Ethernet fieldbus K466

RCCL-01 Compatibilidade com a rede CC-Link fieldbus 3AUA0000050577

RECA-01 Compatibilidade com a rede EtherCat fieldbus 3AUA0000045102

RETA-02 Compatibilidade com a rede PROFINET fieldbus 68840830

REPL-01 Compatibilidade com a rede PowerLink fieldbus 3AUA0000050580

Monitoramento remoto

SREA-01 O adaptador Ethernet com acesso remoto monitorado pode enviar 

dados do processo, dados de log e mensagens de evento de forma 

independente, sem um PLC ou um computador instalado no local. 

Tem um servidor de Web interno para configuração e acesso ao 

conversor de frequência.

3AUA0000039179

Módulo da extensão da saída do relé 2)

OREL-01 Três saídas de relé adicionais para o controle da bomba e do 

ventilador ou outras funções supervisoras

L511

Opções de controle 2)

OTAC-01 Módulo de realimentação do codificador 3AUA0000002051

1) Um slot disponível para um adaptador fieldbus. Modbus EIA-485 embutido como padrão.
2) Um slot disponível para relé ou codificador.

Opcionais - acessórios 
Para a linha ACS550

Para a linha ACS550

ACS-CP-C

ACS-CP-A

ACS/H-CP-EXT

ACS/H-CP-EXT-IP66

OPMP-01

RPBA-01

SREA-01

OREL-01

OTAC-01
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Opcionais - acessórios 
Para a linha ACS550

Tipo Descrição Código 

de estoque

Chopper de frenagem com resistor de frenagem incorporado

Quadros de tamanhos R1 e R2 são entregues com interruptor conversor de frenagem integrado como padrão. 

Outras unidades podem utilizar as unidades de freio de tamanho compacto, que incluem choopper de frenagem 

e resistência

ACS-BRK-C Resistência do resistor de 32 ohms, potência contínua de 2 kW, 

potência máxima de saída para 20 s é de 4,5 kW e para as unidades 

de 200 a 240 V e 12 kW para as unidades de 380-480 V

64078372

ACS-BRK-D Resistência do resistor de 10,5 ohms, potência de saída contínua 

de 7 kW, potência máxima de saída para 20 s é de 14 kW para as 

unidades de 200 a 240 V e 42 kW para as unidades de 380-480 V

64102931

Chopper de frenagem sem resistor de frenagem incorporado

NBRA-658C IPOD, PBR máximo 88,4 kw 59006444

Reatores de saída

NOCH0016-62 IP22, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 1,1 a 7,5 kW 61445412

NOCH0030-62 IP22, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 11 a 18,5 kW 61445439

NOCH0070-62 IP22, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 22 a 45 kW 61445455

NOCH0120-62 IP22, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 55 kW 64782126

NOCH0016-65 IP54, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 1,1 a 7,5 kW 61445421

NOCH0030-65 IP54, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 11 a 18,5 kW 61445447

NOCH0070-65 IP54, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 22 a 45 kW 61445463

NOCH0120-65 IP54, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 55 kW 64789503

FOCH0260-70 IP00, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 75 a 132 kW 68490308

FOCH0320-50 IP00, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 160 a 200 kW 68612209

FOCH0610-70 IP00, compatibilidade com 380 to 480 V, unidades de 250 a 355 kW 68550505

Kits de montagem de flange 

FMK-A-R1 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R1, IP21 3AUA0000006788

FMK-A-R2 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R2, IP21 3AUA0000006789

FMK-A-R3 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R3, IP21 3AUA0000006790

FMK-A-R4 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R4, IP21 3AUA0000006791

FMK-B-R1 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R1, IP54 3AUA0000006792

FMK-B-R2 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R2, IP54 3AUA0000006793

FMK-B-R3 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R3, IP54 3AUA0000006796

FMK-B-R4 Kit de montagem de flange para o tamanho do quadro de R4, IP54 3AUA0000006798

Ferramentas de PC, ferramentas de configurações e adaptadores

DriveWindow Light DriveWindow Light, um programa de computador para facilitar a 

operação e monitoramento do conversor de frequência.  

Inclui um cabo RS-232 como padrão para conectar o conversor de 

frequência ao PC

64532871

MFDT-01 FlashDrop é uma ferramenta de mão que é utilizada de forma rápida 

e fácil para configurar os parâmetros do conversor de frequência. 

A ferramenta FlashDrop carrega parâmetros do conversor de 

frequência diretamente às unidades sem energia e armazena até  

20 conjuntos de parâmetros diferentes do conversor de frequência.

68566380

Adaptador serial 

USB

USB, um adaptador de RS-232 para ser usado entre o PC e o 

conversor de frequência. Não é necessário se o computador tem 

uma porta RS-232.

68583667

FMK_

DriveWindow Light

MFDT-01

Adaptador serial USB
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Conversores de frequência ABB 
Linha completa

Conversor de frequência c.a. da ABB
A linha de conversores de frequência de baixa tensão c.a. 
da ABB é a maior disponível entre os fabricantes, de 0,18 
a 5600 kW. Os conversores de frequência da ABB são 
referência global que significa confiabilidade, simplicidade, 
flexibilidade e criatividade ao longo do ciclo de vida do 
equipamento.

Compreender o consumo de energia dentro de um processo 
é necessário para se determinar onde a economia de energia 
adicional pode ser feita. Muitos conversores de frequência da 
ABB fornecem contadores de uso de energia que ajudam os 
proprietários de processos a analisar o consumo de energia 
em seus processos. Os conversores de frequência podem 
ser ajustados para ajudar a economizar ainda mais energia.

A linha de conversores de frequência possui ferramentas de 
PC, fieldbus e opções de comunicação.

Machinery drives
A ABB oferece aos fabricantes de máquinas uma linha de 
conversores de frequência c.a. para aplicações de alta pre-
cisão, uma seleção dos conversores de frequência de máqui-
nas de alto desempenho. Os conversores de frequência 
são fáceis de manter e de comissionar e estão amplamente 
disponíveis através da rede de distribuição da ABB.

Standard drives
A linha padrão de conversores de frequência da ABB atende 
várias aplicações como bombas, ventiladores, HVAC, 
indústrias de processos, como alimentos e bebidas. Todas 
as opções necessárias para uma determinada aplicação 
são embutidas no conversor de frequência, reduzindo a 
necessidade de opções externas ou espaço de instalação 
adicional.

Industrial drives
Foram projetados para aplicações industriais pesadas, tais 
como papel e celulose, metalúrgicas, mineração, cimento, 
energia, óleo e gás, indústria química, alimentos e bebidas. 
Podem ser montados em parede ou gabinete. Também pode 
ser utilizado em ambiente marinho.

Os conversores de frequência industriais da ABB têm 
uma grande variedade de opções embutidas e pode ser 
facilmente programado para atender às necessidades da 
aplicação.

Conversores de corrente contínua c.a./c.c. 
Foram desenvolvidos para atender aplicações industriais. 
Possuem conversores de campo e PLCs integrados. Esta 
linha apresenta a maior potência proporcional ao tamanho 
no mercado, de 9 a 18000 kW. Eles são projetados para a 
maioria das indústrias, incluindo metais, cimento, mineração, 
papel e celulose, alimentos e bebidas, fabricação de fios, 
equipamentos de teste, teleférico e guindastes.

São usados em aplicações não-motorizadas, tais como 
carregadores c.c. e aplicações eletromagnéticas.

Os conversores de c.c. apresentam capacidades de ajuste 
automático e recursos intuitivos de software para o usuário 
minimizar o tempo de start-up e melhorar o funcionamento 
diário. Isso ajuda a aumentar a produtividade do processo e 
melhorar a qualidade da produção.

Serviços 
A ABB recomenda a manutenção preventiva regular dos 
conversores de frequência c.a. durante toda a vida útil 
do equipamentos, com o objetivo de garantir o máximo 
desempenho e eliminar os custos de reparos não planejados.

Serviços ABB que gerenciam a vida útil do conversor de 
frequência:

Treinamento, instalação e comissionamento, peças 
sobressalentes, manutenção corretiva e preventiva, 
monitoramento, diagnóstico e suporte remoto (telefônico e 
online), reparo, revisão e manutenção, modernização, retrofit, 
upgrades, site audits, otimizações, contratos, estudos 
elétricos e full service.

Consulte nosso site e conheça nossa rede de distribuidores:
www.abb.com.br/distribuidores
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Linha completa de conversores de frequência de baixa tensão

ABB Machinery drives (ACS355, ACS8500)

ACS355
Faixa de potência de 0,37 a 2,2 kW (monofásico, 200 a 240 V) 
Faixa de potência de 0,37 a 11 kW (trifásico, 200 a 240 V) 
Faixa de potência de 0,37 a 22 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACS850, conversor de frequência modular
Faixa de potência de 1,1 a 500 kW (380 a 500 V) 

ABB Micro drives 

ACS55
Faixa de potência de 0,18 a 0,37 kW (monofásico, 100 a 120 V) 
Faixa de potência de 0,18 a 2,2 kW (monofásico, 200 a 240 V)

ACS150
Faixa de potência de 0,37 a 2,2 kW (monofásico /trifásico, 200 a 
240 V) Faixa de potência de 0,37 a 4 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ABB Motion control

ACSM1
Faixa de potência de 0,75 a 160 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ABB Standard drives

ACS310
Faixa de potência de 0,37 a 11 kW (trifásico, 200 a 240 V) 
Faixa de potência de 0,37 a 22 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACS550-01
Faixa de potência de 0,75 a 75 kW (trifásico, 200 a 240 V) 
Faixa de potência de 0,75 a 160 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACS550-02
Faixa de potência de 200 a 355 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACH550-01
Faixa de potência de 0,75 a 75 kW (trifásico, 208 a 240 V) 
Faixa de potência de 0,75 a 355 kW (trifásico, 380 a 480 V)

ACH550-02
Faixa de potência de 200 a 355 kW (trifásico, 380 a 480 V)

Conversores c.c. 

Faixa de potência de 9 a 18000 kW, sistemas 6-pulsos ou 
12-pulsos 

Linha DCS400 e DCS550, conversor de corrente contínua 
modular
Trifásico 230 a 500 V c.a., 20 a 1000 A

Linha DCS800-S, conversor de corrente contínua modular
230 a 1000 V c.a., 20 a 5200 A

Linha DCS800-A, chopper de frenagem com resistor de 
frenagem incorporado
230 a 1200 V c.a., 20 a 20000 A

ABB Industrial drives

ACS800, conversor de frequência modular
Faixa de potência de 0,55 a 2000 kW (230 a 690 V)

ACQ810, conversor de frequência modular
Faixa de potência de 1,1 a 400 kW (380 a 480 V)

ACS800, conversor de frequência únicos
Faixa de potência de 0,55 a 5600 kW (230 a 690 V)

ACS800, conversor de frequência múltiplos
Faixa de potência de 1,1 a 5600 kW (380 a 690 V)
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Serviços

A ABB recomenda a manutenção preventiva regular dos 
conversores de frequência c.a. durante toda a vida útil  
do equipamento, com o objetivo de garantir o máximo 
desempenho e eliminar os custos de reparos não planejados

A manutenção preventiva da ABB
Consiste em inspeções anuais e na substituição de peças do 
equipamento, de acordo com uma agenda de manutenção 
desenvolvida pela ABB para cada um de seus produtos.

O sucesso deste serviço depende das informações 
registradas nos relatórios fornecidos pelo cliente. Quanto 
mais completas forem as informações, melhor será a 
qualidade da manutenção que, deve ser planejada com 
antecedência para que se reserve os recursos necessários 
para o serviço.

Os serviços de manutenção preventiva podem ser realizados 
na planta do cliente ou no Centro de reparos da ABB, 
localizado em Osasco-SP. Este serviço inclui:

 − mão-de-obra 
 − fornecimento de peças de reposição 
 − inspeção visual do equipamento e das condições ambientais
 − inspeção das conexões 
 − inspeção dos cabos e fibras óticas
 − inspeção funcional do ventilador e do sistema de refrigeração
 − limpeza a prova de descarga eletrostática
 − inspeção do circuito de parada de emergência     
 − inspeção para a prevenção de inicialização inesperada  

do conversor
 − inspeção do relatório de falhas
 − inspeção e back up da parametrização
 − teste de funcionamento do acionamento em condições 

normais
 − medições básicas com fontes de tensão
 − inspeção do estoque de peças de reposição 
 − reforma dos capacitores do módulo sobressalente     
 − elaboração de um relatório detalhado de serviços para 

ações futuras 

 

 

 

Custos diretos  
de manutenção

Custos indiretos de 
parada da planta
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Benefícios da manutenção preventiva ABB
 − aumento da confiabilidade do conversor de frequência 
 − otimização dos custos de manutenção
 − redução dos custos de reparos
 − facilidade na elaboração do plano de manutenção      
 − aumento da vida útil do equipamento
 − reposição de peças, utilizando produtos originais ABB

Serviços ABB que gerenciam a vida útil  
do conversor de frequência

 − treinamento 
 − instalação e comissionamento 
 − peças sobressalentes 
 − manutenção corretiva e preventiva 
 − monitoramento, diagnóstico e suporte remoto  

(telefônico e online) 
 − reparo, revisão e manutenção 
 − modernização, retrofit e upgrades 
 − site audits / diagnósticos 
 − otimizações 
 − contratos 
 − estudos elétricos
 − Full Service 

Programa de manutenção
De acordo com a experiência da ABB, a probabilidade de 
falha de produtos industriais equipados com componentes 
eletrônicos, como conversores, aumenta com os anos de 
operação. Normalmente, para acionamentos elétricos esse 
tempo é de 5 a 10 anos. 

O principal motivo das falhas é o envelhecimento dos compo-
nentes. Porém, o acionamento também é afetado por 
condições de operação e de ambiente.

Um programa de manutenção fornece meios sistemáticos e 
funcionais para a manutenção de um equipamento. Para cada 
linha de conversor de frequência da ABB existe um programa 
de manutenção.

Otimizando a cadeia de valor da energia
A ABB oferece soluções para aumentar a eficiência energética 
desde a sua origem até o seu uso na tomada de sua casa 
graças aos seus sistemas de gerenciamento de energia e 
equipamentos de automação de última geração.

As tecnologias pioneiras da ABB transportam eletricidade 
com perdas mínimas enquanto softwares, motores, 
acionamentos, controles e equipamentos de proteção ajudam 
clientes de indústrias, transportes, residências e escritórios   
a diminuírem suas contas de energia.
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12ABB Ltda 
Discrete Automation and Motion
Av. dos Autonomistas, 1496 
06020-902 - Osasco - SP 
Fax: +55 11 3688-9081 
ABB Atende: 0800 0 14 9111
Dúvidas sobre produtos, serviços e contatos ABB. 
                 
Plantão 24 horas: 0800 0 12 2500
Emergências técnicas.
 
www.abb.com.br


