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Informações importantes 

 

Peças móveis e superfícies quentes de máquinas elétricas podem provocar ferimentos ou danos graves. 
A instalação, ligação, arranque e manutenção devem ser realizada_x005F_x000D_ por pessoal qualificado. 
 

Devem ser respeitados: as instruções de segurança, as instruções de instalação e manutenção, os 
documentos do projeto e os requisitos específicos de segurança do sistema, nacional e local . 
 

• Reserva-se o direito de alterar qualquer informação proporcionada por este programa 

• Qualquer dano encontrado, causado durante o transporte, deve ser notificado de imediato ao transitário. 

• Produtos danificados não devem ser colocados em funcionamento. 

• O respeito das instruções de instalação e manutenção é condição indispensável para um trabalho seguro e 

para cumprir possiveis reclamações de garantia. 

• Os produtos devem ser armazenados em locais fechados e secos, protegidos de danos mecânicos e 

vibrações. Temperatura ambiente permitida para armazenamento: 0 ... + 60 ° C  

Em caso de armazenamento de longo prazo, é recomendado a consulta ao fabricante . 

• Os olhais fornecidos, são projetados para o peso do produto, não são permitidas cargas adicionais. 

 

Estas instruções não pretendem cobrir todos os detalhes referentes a todas as aplicações possíveis. Em caso de 

dúvida, entre em contato com o fabricante! 

 

 

 

Fabricante: 

KEB Antriebstechnik GmbH 

Wildbacher Straße 5, D-08289 Schneeberg 

Postfach 100152, D-08284 Schneeberg 

Telefon (03772)67-0 

Fax (03772)67-280 

 

A identificação de peças de reserva requer os dados da placa de identificação do produto com o número de série 

do fabricante. 
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Instalação mecanica 
• Antes de montar, remover a proteção de corrosão do veio de saída e lubrificar a superfície do veio 

• Instalação do motor livre de choque e tensão 

• Atenção ao alinhamento quando usar um acoplamento 

• Use o furo roscado na ponta do veio para fixar elementos de transmissão, evitar choques e cobrir os elementos 

de acoplamento que estão em movimento 

• Os componentes acoplados ao veio do motor devem ser equilibrados dinamicamente 

Os rotores são equilibrados de fabrica com meia chaveta 

• Depois de instalado, verifique se a ventilação do motor é suficiente 

Deixe os canais de ventilação livres, respeite o espaço minimo de ventilação. 

Evite a entrada de ar quente. 

• Escolha o local de instalação segundo a proteção standard do motor. 

Ligação eléctrica 
• Os Servomotores podem ser acionados por variadores de frequência adequados (ex.: KEB F5-M ou F5-S).  

Ligação directa á corrente pode destruir o motor! 

Recomenda-se a utilização de cabos com malha no motor. 

• Ligue o motor à rede sem tensão, (desligue e proteja contra arranque), feito por pessoal qualificado, com as 

considerações necessárias 

• O tipo de corrente, tensão de alimentação e frequência tem que ser compatíveis com os dados da placa de 

identificação. Um desvio ou desfazamento pode elevar a temperatura do motor e pode afectar o grau de 

compatibilidade electromagnética. 

• Considere as informações na placa de caracteristicas 

• Considere a ligação eléctrica e os manuais fornecidos 

Use proteção do motor (ligações TP) 

• Executar a ligação elétrica de forma segura e permanente 

Execute a proteção de terra com segurança 

Blindagem fabricada em conformidade com EMV 

• Evite movimentos descontrolados do rotor! 

Se o motor rodar, podem ocorrer picos perigosos de tensão nos bornes! 
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Motor TA2..TA5 Motor TA6 
Conector de 
potência 
Tamanho 1, 8polo 

Pino Sinal 

 

1 U1 
 PE 
3 W1 
4 V1 
A BD1 
B BD2 
C TP1 
D TP2 

 

Conector de 
potência 
Tamanho 1.5, 8polo 

Pino Sinal 

 

U U1 
V V1 
W W1 
 PE 
+ BD1 
- BD2 
1 TP1 
2 TP2 

 

 
 
 
 

Esquema de ligações normal 

 
 

 
 
 
 

Esquema de ligações Freio BP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

F – Ventilação forçada 
Conector de 
potência 
4polo  

Pino Sinal 

 

1 U1 
2 V1 
3 W1 
 PE 

Voltagem/Frequência: 3 ∼ 400V 50Hz 

Corrente nominal do motor da ventilação forçada: 

0.14A 

Esquema de ligações 
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Arranque 
• Verifique a resistência de isolamento do enrolamento antes do arranque. O valor deve ser ≤1.5 MΩ. 

• Nos motores com freio, verificar o bom funcionamento do freio 

• Fixe a chaveta no veio do motor no início, sem acoplamento. 

• Ponha o variador a funcionar sem carga para verificar possiveis anomalias 

• Verificar o consumo de corrente com carga, detectar razão de variações (vibrações, ruídos) ou aumento 

anormal da temperatura. Se necessário, contacte o fabricante.  

São permitidas vibrações entre 3 e 4mm/s 

Inspeção e manutenção 
• Limpe as entradas de ar periodicamente em caso de sujidade extrema  

• Verifique os rolamentos do motor regularmente, substitua se ouvir ruído ou aquecimento anormal, é 

recomendada a mudança após 3-4 anos. 

• Verifique as juntas de vedação, substitua se estiverem danificadas 

• Preste atenção àsligações mecânicas e elétricas 

• Evite movimentos descontrolados do rotor! 

Se o motor rodar, podem ocorrer picos perigosos de tensão nos bornes! 

• A temperatura da superfície durante o funcionamento normal pode exceder 100 °C. 

Atenção - Risco de queimaduras! 

Componentes de reposição 
TA2..TA5: Cabo de potência KEB F5-Multi 

4x1.5mm²+2x(2x0.75mm²) 00S401900__, Comprimento 02, 03, 05, 10, 15, ou 20m 

4x2.5mm²+2x(2x0.75mm²) 00S411900__, Comprimento 02, 03, 05, 10, 15, ou 20m 

4x4mm²+2x(2x0.75mm²) 00S421900__, Comprimento 05, 10, 15, ou 20m 

TA2..TA5: Com conector 00EKQS20002 

TA6: Com conector 00EKQS20001 

Varistor Freio BP (24V) 00EKS900105 
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ER – Resolver 
 

Tipo BRX 2-polo 

Voltagem 7Vrms 

Frequência 10kHz 

Fator de transformação. 0.5 ± 5% 

Sistema de posição do Encoder  

+  U, - V 

Rotor 330°- electrical offset 15° = 315° 

KEB F5-Multi: ec02 = 57344 

 

Conector de sinal 12polo 

 

 
 

Pino Sinal 

1 /sin 

2 /cos 

5 /sin-ref 

7 sin-ref 

10 sin 

11 cos 
 

Esquema de ligações 

 

Impedances 
ZRO[Ω]=70+j*100 
ZSO[Ω]=180+j*300 
ZSS[Ω]=175+j*275 
 
Phase shift 
Φ =0° ref 
 
DC-Resistance 
RR1-R2=ca. 40Ω 
RS1-S3/ RS2-S2=ca. 60Ω 

Ligação eléctrica 
Utilizar cabos de acordo com a EMV é recomendado para evitar problemas de funcionamento 

Utilize apenas cabos com malha! 

Preste atenção à qualidade do cabo (ex.: Cabos com malha) 

Ligue a malha do cabo em ambos os lados á terra, use toda a superficie do cabo disponivel. 

Preste atenção à posição correcta do encoder, motor e variador de frequência 

Um posicionamento errado do sistema de feedback pode levar à destruição do servo-motor. 

Componentes de reposição 
Interface de encoder KEB F5-Multi 1MF5K81HZ28/EZ29 (Tamanho D,E), 2MF5K81HZ28/EZ29 (Tamanho 

G..W) 

Interface de encoder KEB H6 __H6AA__1B0/21B0 

Cabo de potência KEB F5-A Servo 00F50C100__, Comprimento 02, 03, 05, 10, 15, 20, ou 30m 

Cabo de potência KEB F5-Multi 00F50C110__, Comprimento 02, 03, 05, 10, 15, 20, ou 30m 

Com conector 00EKQI1Z040 
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EAS – Encoder Absoluto Singleturn  
EAM – Encoder Absoluto Multiturn 
 

Versão standard 
 
Resolução singleturn 13bit 
Resolução multiturn 12bit (4096 rev) 
Consumo de corrente max. 70mA 
Carga permitida / canal ± 20 mA 
Protecção standard IP65 
Sistema de posição do Encoder 
KEB F5-Multi ec02 = 0 
 

Conector de sinal 17polo 
 

 

Pino Sinal 
SSI 

Sinal 
BiSS 

10 0V 0V 
7 +5V +5V 
8 clock clock 
9 /clock /clock 
14 data data 
17 /data /data 
15 A - 
16 /A - 
12 B - 
13 /B - 

 

 
Singleturn, SSI, Gray code, Sen/Cos - períodos 2048ppr 1Vpp 
Voltagem de alimentação 5VDC ± 5% 

IKSSS7CAB02 
IEWSR0FAB02 

Singleturn, BiSS, binary code 
Voltagem de alimentação 5VDC ± 5% IEWTR0FCB00 

Multiturn, SSI, Gray code, Sen/Cos - períodos 2048ppr 1Vpp 
Voltagem de alimentação 5VDC ± 5% 

IKRSS7CAA02 
IEWSR0FAA02 

Multiturn, BiSS, binary code 
Voltagem de alimentação 5VDC ± 5% IEWTR0FCA00 

Ligação eléctrica 
Utilizar cabos de acordo com a EMV é recomendado para evitar problemas de funcionamento 
Utilize apenas cabos com malha! 
Preste atenção à qualidade do cabo (ex.: Cabos com malha) 
Ligue a malha do cabo em ambos os lados á terra, use toda a superficie do cabo disponivel. 
Preste atenção à posição correcta do encoder, motor e variador de frequência 
Um posicionamento errado do sistema de feedback pode levar à destruição do servo-motor. 

Componentes de reposição 
Interface de encoder KEB F5-Multi SSI: 1MF5K8GUZ44/VZ47 (Tamanho D,E), 
   2MF5K8GUZ34/VZ37 (Tamanho G..W) 
. BiSS: 1MF5K8G9Z09 (Tamanho D,E), 2MF5K8G9Z09 (Tamanho G..W) 
Interface de encoder KEB H6 SSI / BiSS: __H6AA__1B0/21B0 
Cabo de potência KEB F5-Multi 00F50C142P5, Comprimento 2,5m 
  00F50C140__, Comprimento 05, 08, 10, 15, ou 20m 
Com conector 00EKQI1Z042 

Ajuste KEB F5-Multi 
parametro ec00=20; SSI sincos 
 ec00=28; BiSS 
  ec01=2048; 2048 ppr sincos 
 ec02 = 0; Sistema de posição do Encoder 
 ec43=1; SSI gray code 
 ec43=0; BiSS binary code 
  ec44=13; Singleturn 13 bit 
EAS ec53=0; 
EAM ec53=12; Multiturn 12 bit 
. ec62=2; BiSS 
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