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O lema "Changes for the Better" reflete a visão de um futuro melhor da Mitsubishi Electric.

Nós reunimos as melhores mentes 
para criar as melhores tecnologias. 
Na Mitsubishi Electric, entendemos 
que a tecnologia é a força impulsora 
da mudança em nossas vidas. 
Trazendo mais conforto para a vida 
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Energia e sistemas elétricos
Uma ampla gama de produtos elétricos e relacionados à energia, de 
geradores a monitores de grande escala.
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Um extenso portfólio de dispositivos semicondutores de ponta para 
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Produtos de consumo confiáveis, como aparelhos de ar condicionado e 
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Sistemas de informações e comunicação
Equipamentos, produtos e sistemas comerciais e voltados ao consumidor.
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custo total 

conectando até 
10 inversores em 

barramento 
CC comum

A supressão de harmônicas (K5 = 0) obtem 
maior eficiência energética devido ao alto 
fator de potência

Redução de custo total conectando até 
10 inversores em barramento CC comum
Função de supressão de harmônicas disponível

É possível obter redução de espaço físico de 
instalação dependendo da potência regenerativa

FR-XC FR-XCB

FR-XC FR-XCL

FR-XC FR-XCB

FR-XC FR-XCL

FR-XCB

: Alto : Médio      : Baixo   —: N/A

FR-XCL

FR-XC

FR-XCB

FR-XC

Escolha a função adequada para as suas necessidades utilizando o conversor FR-XC 
com o reator FR-XCB ou FR-XCL.
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Supressão de harmônicas (K5 = 0)
• O conversor da série FR-XC, operando em conjunto com a caixa de acessórios com reator FR-XCB, é classificado 

como uma ponte retificadora trifásica ativa sob as "Diretrizes de supressão de distorção harmônicas" e atinge K5 = 0 
(fator de conversão de capacidade equivalente) porque o conversor não gera harmônicas. 

Redução de potência consumida devido a operação com fator de potência maior
• Com o valor efetivo reduzido da corrente de entrada para a entrada do inversor, é possível instalar um transformador de 

potência, disjuntor, fusíveis, cabos etc. com menor capacidade no lado de entrada do conversor para reduzir o custo do projeto.

A distorção de harmônicas total da corrente de entrada (THDi) é de 5% ou menos*1, o que facilita a conformidade 
com padrões estrangeiros relacionados à supressão de harmônicas.
*1: Quando a tensão de entrada é distorcida, o conteúdo de harmônicas aumenta, pois as harmônicas fluem para o conversor da série FR-XC.

Conversor único que pode ser utilizado em diferentes 
modos ou com a função de controle habilitada/desabilitada
O modo de regeneração é alterado com a chave seletora, e a função de 
supressão de harmônicas é habilitada ou desabilitada de acordo com a 
configuração de parâmetros.
Um único conversor da série FR-XC pode ser utilizado como conversor de 
reserva para diferentes aplicações. (Utilize o conversor junto com o reator 
isolado dedicado (FR-XCL) ou o reator tipo caixa dedicado (FR-XCB).)

• A forma de onda de corrente 
distorcida comum na unidade de 
entrada do inversor é corrigida para 
se criar uma onda senoidal perfeita 
com um valor efetivo de corrente de 
entrada menor.

Redução de custo total conectando até 10 inversores
O conversor da série FR-XC pode conectar até 10 inversores juntos, 
embora o conversor da série FR-CV predecessor seja projetado para 
conectar até seis inversores.
A energia devolvida de um inversor durante o acionamento regenerativo 
pode ser fornecida para outro inversor, economizando energia no total.
Nenhum dos inversores requer uma unidade de frenagem, o que possibilita 
reduzir o custo e o espaço total.

Função de supressão de harmônicas 
disponível
A função de supressão de harmônicas também pode ser habilitada 
enquanto o conversor é utilizado em barramento CC comum.

Enquanto o motor gira para acionar a máquina durante o funcionamento, a máquina gira o 
motor durante o acionamento regenerativo, o que resulta em economia de energia, uma vez 
que o motor serve como um gerador que retorna a energia para a rede de alimentação.
Por exemplo, quando uma potência de 70kW é necessária para acionamento da carga 
e uma potência de 30kW é exigida para acionamento regenerativo, o consumo de 
energia diminui em 30%.
Um dos dois modos de regeneração pode ser selecionado, dependendo da aplicação.

É possível obter economia de espaço dependendo da potência regenerativa
Para acionamento da carga, o inversor fornece a energia. Para 
acionamento regenerativo, o conversor da série FR-XC retorna 
energia à rede de alimentação. (Neste modo, o conversor da série 
FR-XC não pode ser utilizado como um conversor comum.)
A capacidade do conversor da série FR-XC pode ser selecionada 
conforme a potência regenerativa do sistema. Assim, o conversor 
compacto é aplicável para a potência regenerativa menor que a 
capacidade do inversor, o que contribui para economizar espaço. 
(Consulte a página 16 para seleção.)
Por exemplo, se você utilizar o inversor de 30kW e a potência 
regenerativa do seu sistema for de 5,5 kW, poderá escolher o 
conversor de 7,5 kW, em vez do conversor de 30kW.
O conversor com essa função de supressão de harmônicas 
desabilitada pode ser utilizado no modo de regeneração de energia.

Coefieciente de conversão de capacidade equivalente

Classificação

1

3

4

5

Ponte trifásica

Ponte trifásica com 

filtro capacitivo

Ponte monofásica (capacitor de 

atenuação, retificação de dupla tensão)

Ponte monofásica (capacitor de 

atenuação, retificação de onda total)

Ponte trifásica ativa

Conversor de 6 pulsos

Conversor de 12 pulsos

Conversor de 24 pulsos

Sem um reator

Com um reator (no lado CA)

Com um reator (no lado CC)

Com reatores (nos lados CA/CC)

Sem um reator

Com um reator (no lado CA)

Sem um reator

Com um reator (no lado CA)

K11 = 1

K12 = 0,5

K13 = 0,25

K31 = 3,4

K32 = 1,8

K33 = 1,8

K34 = 1,4

K41 = 2,3

K42 = 0,35

K43 = 2,9

K44 = 1,3

K5 = 0

Subestação ferroviária

Eletroquímica

Outros

Inversor de uso geral

Elevação

Refrigerador e ar-condicionado

Outros

Inversor de uso geral

Refrigerador e ar-condicionado, outros

Inversor de uso geral

Outros

Conversor PWM (conversor de 

regeneração multifuncional)

Tipo de circuito Coeficiente 
de conversão Exemplos de aplicação

[FR-XC não instalado] [FR-XC instalado]

Tensão de 
alimentação

Corrente 
de entrada 
do inversor

Tensão de 
alimentação

Corrente 
de entrada 
do inversor 

FR-XC FR-XCB

FR-XC FR-XCL

FR-XC FR-XCB

FR-XC FR-XCL

FR-XCL
FR-XC

Inversor

FR-A820-30K

Conversor de 
regeneração

Conversor 
comum

Conversor de alto 
fator de potência

Conversor de 
regeneração 
multifuncional

FR-XC-7,5K

Unidade de 
Frenagem

Motor

Inversor

FR-XC

FR-XCL

5,5kW 
(acionamento regenerativo)

30kW (acionamento da carga)

O FR-XC-15K ou inferior não tem a função de supressão de harmônicas.

Design compacto oferecendo solução para o problema de distorção harmônica Regeneração de energia contribuindo para a eficiência energética

Regeneração de energia

Rede de 
alimentação Conversor de 

regeneração
Inversor

Motor

Energia regenerativa

Antes Agora

Supressão de 
harmônicas

Modo 
Regeneração em 

barramento comum

Modo 
Regeneração 

eficiente
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Terminais de pressão por mola (terminais de 
circuito de controle)
Terminais de pressão por mola*1 oferecem 
alta confiabilidade e fácil conexão.
*1: Os terminais do circuito principal são terminais 
de parafuso.

• Conexão fácil
   A conexão é concluída apenas inserindo 

o terminal agulha dedicado de cada cabo. 
Sem utilizar um terminal de agulha, os fios 
soltos também podem ser conectados 
utilizando uma chave de fenda.

• Alta confiabilidade
   Os contatos internos do terminal são do tipo mola. 

Portanto, os fios podem ser protegidos contra afrouxa-
mento ou falhas de contato devido a vibrações durante 
a operação ou durante transporte.

• Não requer 
manutenção

   Nenhum reaperto de 
parafuso é 
necessário.

Fácil conexão do circuito de controle

Componentes de longa vida útil
• A vida útil dos ventiladores de resfriamento é projetada para 10 anos*1.
• A vida útil dos capacitores também é projetada para 10 anos*1*2.
• Vida útil estimada de serviço para peças de longa duração

Função de verificação de vida útil
• A vida útil restante pode ser estimada para o capacitor do 

circuito principal, ventilador de resfriamento e circuito de 
pré-carga verificando a deterioração.

• Utilizando a função de autodiagnóstico, a vida útil do 
componente pode ser obtida*4 para prevenir falha.

Componentes de longa vida útil e função de verificação de vida útil

O conversor da série FR-XC pode ser 
instalado dentro do invólucro 
utilizando o adaptador de instalação 
opcional (FR-XCCP).

Instalação dentro do invólucro

Contém porta de comunicação RS-485. Com o opcional 
FR-A8NC, o conversor também pode operar com rede 
CC-Link.

• Uma vez que a potência pode ser monitorada durante 
acionamento da carga e acionamento regenerativo, o 
efeito de economia de energia pode ser verificado a 
qualquer momento.

• O monitoramento de falhas e da tensão de cada fase 
permite que você analise a causa da falha com facilidade.

Compatibilidade de comunicação em rede

Quando a classificação de 40°C da temperatura do ar ambiente é 
selecionada dentro da faixa de redução de temperatura, o ciclo de 
trabalho e a corrente a ser aplicada aumentam.
Quando o conversor da série FR-XC destina-se à utilização a 
temperaturas do ar ambiente inferiores a 40°C, um modelo com 
capacidade menor é aplicável. (Consulte a página 16 para seleção.) 
Com um conversor menor, menos espaço é necessário.

Economia de espaço aumentando o ciclo de trabalho

O FR-XCB é utilizado em conjunto com 
o conversor da série FR-XC para 
supressão de harmônicas. O FR-XCB 
contém um reator, filtros e circuito de 
pré-carga em um encapsulamento 
pequeno, o que contribui para a 
redução de cabeamento e espaço de 
instalação.

Redução de cabeamento

A função de regeneração de energia oferece uma alta 
capacidade de frenagem, eliminando a necessidade de 
unidades de frenagem.
(Regeneração de energia está disponível continuamente 
com 100% de torque, ou por 60 segundos com o máximo 
de 150% de torque.)

Alta capacidade de frenagem

• O conversor FR-XC está em conformidade com as Diretivas 
UL, cUL, EC (marcação CE) e Lei de ondas de rádio (Coreia 
do Sul, marcação KC). Também é certificado como estando 
em conformidade com a Conformidade Eurasiana (EAC).

• O conversor está em conformidade com a Diretiva de RoHS 
(Restrição da utilização de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos eletroeletrônicos) da UE, não 
causando danos às pessoas nem ao meio ambiente.

Compatibilidade global

Os conversores da série FR-XC com revestimento de 
placa de circuito (IEC 60721-3-3 3C2/3S2) e condutores 
revestidos estão disponíveis para operação em ambientes 
agressivos. (O nome do modelo de conversor termina com 
"-60" ou "-06".)

Proteção contra ambientes agressivos

FR-XC

Cabo 
dedicado 
CC-Link

FR-A8NCFR-A8NC FR-A8NC

Controlador 
programável

Torque de frenagem regenerativo (FR-XC-7,5K, 11K, 15K, 22K e 30K)

500

300

200

100

50

30

10
10 20 30 40 50 60 70 80

Potência regenerativa permitida de curto prazo – WRS (kW)

7,5K

11K

15K

22K

30K

(Exemplo: transporte dos conversores)

1*Temperatura do ambiente: Média anual de 40°C (sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo, poeira e sujeira). 

 A vida útil do componente é um valor calculado, e não uma garantia de vida útil do produto.

*2 Corrente de entrada: 80% da classificação do conversor

*3 Trechos da "Periodic check of the transistorized inverter" da JEMA (Associação dos Fabricantes Elétricos do Japão).

*4 Um aviso é produzido quando qualquer um dos capacitores do circuito de controle, circuito de limite de corrente de entrada e ventilador de resfriamento atinge o nível final 

  de vida útil..

Opcional

Inversor Inversor

Reator 1 Reator 2

Caixa de Acessório com reator

Caixa externa

Fio

comprimento

redução

Componentes
Ventilador de refrigeração

Capacitor de filtragem do circuito principal

Capacitor de filtragem da placa de controle

Vida útil estimada
10 anos

10 anos

10 anos

Diretriz da JEMA*3

2 a 3 anos

5 anos

5 anos

Modelo convencional

FR-XC

Terminação
resistor

Resistor de 
terminação
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Terminais de pressão por mola (terminais de 
circuito de controle)
Terminais de pressão por mola*1 oferecem 
alta confiabilidade e fácil conexão.
*1: Os terminais do circuito principal são terminais 
de parafuso.

• Conexão fácil
   A conexão é concluída apenas inserindo 

o terminal agulha dedicado de cada cabo. 
Sem utilizar um terminal de agulha, os fios 
soltos também podem ser conectados 
utilizando uma chave de fenda.

• Alta confiabilidade
   Os contatos internos do terminal são do tipo mola. 

Portanto, os fios podem ser protegidos contra afrouxa-
mento ou falhas de contato devido a vibrações durante 
a operação ou durante transporte.

• Não requer 
manutenção

   Nenhum reaperto de 
parafuso é 
necessário.

Fácil conexão do circuito de controle

Componentes de longa vida útil
• A vida útil dos ventiladores de resfriamento é projetada para 10 anos*1.
• A vida útil dos capacitores também é projetada para 10 anos*1*2.
• Vida útil estimada de serviço para peças de longa duração

Função de verificação de vida útil
• A vida útil restante pode ser estimada para o capacitor do 

circuito principal, ventilador de resfriamento e circuito de 
pré-carga verificando a deterioração.

• Utilizando a função de autodiagnóstico, a vida útil do 
componente pode ser obtida*4 para prevenir falha.

Componentes de longa vida útil e função de verificação de vida útil

O conversor da série FR-XC pode ser 
instalado dentro do invólucro 
utilizando o adaptador de instalação 
opcional (FR-XCCP).

Instalação dentro do invólucro

Contém porta de comunicação RS-485. Com o opcional 
FR-A8NC, o conversor também pode operar com rede 
CC-Link.

• Uma vez que a potência pode ser monitorada durante 
acionamento da carga e acionamento regenerativo, o 
efeito de economia de energia pode ser verificado a 
qualquer momento.

• O monitoramento de falhas e da tensão de cada fase 
permite que você analise a causa da falha com facilidade.

Compatibilidade de comunicação em rede

Quando a classificação de 40°C da temperatura do ar ambiente é 
selecionada dentro da faixa de redução de temperatura, o ciclo de 
trabalho e a corrente a ser aplicada aumentam.
Quando o conversor da série FR-XC destina-se à utilização a 
temperaturas do ar ambiente inferiores a 40°C, um modelo com 
capacidade menor é aplicável. (Consulte a página 16 para seleção.) 
Com um conversor menor, menos espaço é necessário.

Economia de espaço aumentando o ciclo de trabalho

O FR-XCB é utilizado em conjunto com 
o conversor da série FR-XC para 
supressão de harmônicas. O FR-XCB 
contém um reator, filtros e circuito de 
pré-carga em um encapsulamento 
pequeno, o que contribui para a 
redução de cabeamento e espaço de 
instalação.

Redução de cabeamento

A função de regeneração de energia oferece uma alta 
capacidade de frenagem, eliminando a necessidade de 
unidades de frenagem.
(Regeneração de energia está disponível continuamente 
com 100% de torque, ou por 60 segundos com o máximo 
de 150% de torque.)

Alta capacidade de frenagem

• O conversor FR-XC está em conformidade com as Diretivas 
UL, cUL, EC (marcação CE) e Lei de ondas de rádio (Coreia 
do Sul, marcação KC). Também é certificado como estando 
em conformidade com a Conformidade Eurasiana (EAC).

• O conversor está em conformidade com a Diretiva de RoHS 
(Restrição da utilização de determinadas substâncias 
perigosas em equipamentos eletroeletrônicos) da UE, não 
causando danos às pessoas nem ao meio ambiente.

Compatibilidade global

Os conversores da série FR-XC com revestimento de 
placa de circuito (IEC 60721-3-3 3C2/3S2) e condutores 
revestidos estão disponíveis para operação em ambientes 
agressivos. (O nome do modelo de conversor termina com 
"-60" ou "-06".)

Proteção contra ambientes agressivos

FR-XC

Cabo 
dedicado 
CC-Link

FR-A8NCFR-A8NC FR-A8NC

Controlador 
programável

Torque de frenagem regenerativo (FR-XC-7,5K, 11K, 15K, 22K e 30K)

500

300

200

100

50

30

10
10 20 30 40 50 60 70 80

Potência regenerativa permitida de curto prazo – WRS (kW)

7,5K

11K

15K

22K

30K

(Exemplo: transporte dos conversores)

1*Temperatura do ambiente: Média anual de 40°C (sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo, poeira e sujeira). 

 A vida útil do componente é um valor calculado, e não uma garantia de vida útil do produto.

*2 Corrente de entrada: 80% da classificação do conversor

*3 Trechos da "Periodic check of the transistorized inverter" da JEMA (Associação dos Fabricantes Elétricos do Japão).

*4 Um aviso é produzido quando qualquer um dos capacitores do circuito de controle, circuito de limite de corrente de entrada e ventilador de resfriamento atinge o nível final 

  de vida útil..

Opcional

Inversor Inversor

Reator 1 Reator 2

Caixa de Acessório com reator

Caixa externa

Fio

comprimento

redução

Componentes
Ventilador de refrigeração

Capacitor de filtragem do circuito principal

Capacitor de filtragem da placa de controle

Vida útil estimada
10 anos

10 anos

10 anos

Diretriz da JEMA*3

2 a 3 anos

5 anos

5 anos

Modelo convencional

FR-XC

Terminação
resistor

Resistor de 
terminação
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Guindastes (elevação de carga)

Devido à função de regeneração de energia, uma 
unidade de frenagem não é necessária para cada 
inversor. Conecte o disjuntor de proteção entre o 
FR-XCL e a respectiva rede de alimentação.

Importante

Máquinas de impressão

Os inversores podem ser conectados a um barramento 
em comum. Quando a função de supressão de 
harmônicas está habilitada, as harmônicas para a rede 
de alimentação dos inversores podem ser suprimidas.

Importante

Guindaste

Motor de 
elevação

Motor de 
tração

W

Inversor

FR-XC
IM

Deslocamento

Garfo

Elevação/abaixamento

Inversor

Inversor

FR-XC

Torre de resfriamento

Eixo de enrolamento

Eixo de desenrolamento

Eixo de referência
FR-XC

InversorInversorInversor InversorFR-XC

Eixo 1

Eixo 6

Eixo 2
Eixo 3
Eixo 4
Eixo 5

Ciclone

Eixo de 
enrolamento

Eixo de 
desenrolamento

Eixo de 
desenrolamento

Inversor

Inversor

Ar-condicionado de prédios

As harmônicas para a rede de alimentação de 
inversores podem ser suprimidas, minimizando 
os efeitos sobre outros equipamentos.
O controle central do sistema é possível 
conectando os sistemas em rede.

Importante

Transportador

A energia regenerada do inversor para a aplicação de 
elevação é utilizada por outro inversor para a aplicação de 
direção. Se ainda houver excesso, será retornado à rede 
de alimentação, economizando consumo de energia.

Importante

Têxtil

O conversor da série FR-XC dá suporte a sistema 
com mais de seis inversores (até 10 inversores).

Importante

Bomba (estação de tratamento)

As harmônicas para a rede de alimentação dos 
inversores podem ser suprimidas, permitindo 
conformidade com as diretrizes de supressão de 
harmônicas.

Importante

Exemplos de aplicação

Trilho

Roda

Supressão de 
harmônicas

Supressão de 
harmônicas

Supressão de 
harmônicas

Modo de 
regeneração de 

barramento comum

Modo de 
regeneração de 

barramento comum

Modo de 
regeneração de 

barramento comum

Modo 
Regeneração 

eficiente1 1
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Guindastes (elevação de carga)

Devido à função de regeneração de energia, uma 
unidade de frenagem não é necessária para cada 
inversor. Conecte o disjuntor de proteção entre o 
FR-XCL e a respectiva rede de alimentação.

Importante

Máquinas de impressão

Os inversores podem ser conectados a um barramento 
em comum. Quando a função de supressão de 
harmônicas está habilitada, as harmônicas para a rede 
de alimentação dos inversores podem ser suprimidas.

Importante

Guindaste

Motor de 
elevação

Motor de 
tração

W

Inversor

FR-XC
IM

Deslocamento

Garfo

Elevação/abaixamento

Inversor

Inversor

FR-XC

Torre de resfriamento

Eixo de enrolamento

Eixo de desenrolamento

Eixo de referência
FR-XC

InversorInversorInversor InversorFR-XC

Eixo 1

Eixo 6

Eixo 2
Eixo 3
Eixo 4
Eixo 5

Ciclone

Eixo de 
enrolamento

Eixo de 
desenrolamento

Eixo de 
desenrolamento

Inversor

Inversor

Ar-condicionado de prédios

As harmônicas para a rede de alimentação de 
inversores podem ser suprimidas, minimizando 
os efeitos sobre outros equipamentos.
O controle central do sistema é possível 
conectando os sistemas em rede.

Importante

Transportador

A energia regenerada do inversor para a aplicação de 
elevação é utilizada por outro inversor para a aplicação de 
direção. Se ainda houver excesso, será retornado à rede 
de alimentação, economizando consumo de energia.

Importante

Têxtil

O conversor da série FR-XC dá suporte a sistema 
com mais de seis inversores (até 10 inversores).

Importante

Bomba (estação de tratamento)

As harmônicas para a rede de alimentação dos 
inversores podem ser suprimidas, permitindo 
conformidade com as diretrizes de supressão de 
harmônicas.

Importante

Exemplos de aplicação

Trilho

Roda

Supressão de 
harmônicas

Supressão de 
harmônicas

Supressão de 
harmônicas

Modo de 
regeneração de 

barramento comum

Modo de 
regeneração de 

barramento comum

Modo de 
regeneração de 

barramento comum

Modo 
Regeneração 

eficiente1 1
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Exemplo de conexão

FR-XC-7,5K
FR-XC-11K
FR-XC-15K
FR-XC-22K *2

FR-XC-30K *3

Conversor de 
regeneração multifuncional Reator isolado dedicado

FR-XCL-7,5K
FR-XCL-11K
FR-XCL-15K
FR-XCL-22K
FR-XCL-30K

F R - X C - 22  K-

Capacidade do conversor

Capacidade (kW)

Capacidade do reator

Capacidade (kW)

Nenhum
60
06

Símbolo Revestimento da placa de circuito

Sem
Com
Com

F R - X C B -   18,5 K

Nenhum
-60

Símbolo Revestimento da placa de circuito

Sem
Com

01 a 03

Símbolo Conversor aplicável

Consulte a tabela abaixo.

Condutor revestido

Sem
Sem
Com

Nenhum
PWM

Supressão de harmônicas desabilitada

Supressão de harmônicas habilitada

Símbolo

Modelo do conversor regenerativo multifuncional

F R - X C C P 03

F R - X C L -   22 K

Capacidade do reator

Capacidade (kW)

Modelo do reator de entrada (opcional)

Modelo caixa de acessórios com reator (opcional)

Modelo de conexão de instalação do conversor para invólucro (opcional)

Combinação de FR-XCL e FR-XC(-PWM)

FR-XC-7,5K
FR-XC-11K
FR-XC-15K
FR-XC-22K
FR-XC-30K
FR-XC-18,5K-PWM
FR-XC-22K-PWM

Conversor de 
regeneração multifuncional

Conexão de instalação 
do conversor para invólucro

FR-XCCP01

FR-XCCP02

FR-XCCP03

Combinação de FR-XCCP e FR-XC(-PWM)

FR-XC-18,5K-PWM *4

FR-XC-22K-PWM *5

Conversor de 
regeneração multifuncional Reator tipo caixa dedicado

FR-XCB-18,5K
FR-XCB-22K

Combinação de FR-XCB e FR-XC(-PWM)

*1: Pr.416 =“9999”Para seleção, consulte a página 16.

*2: O FR-XC-18,5K-PWM também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 0.
*3: O FR-XC-22K-PWM também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 0.

*4: O FR-XC-22K também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 1.
*5: O FR-XC-30K também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 1.

Especi�cação funcional*1

Nenhum
H

Classe 200V
Classe 400V

Símbolo Tensão

Nenhum
H

Classe 200V
Classe 400V

Símbolo Tensão

Nenhum
H

Classe 200V
Classe 400V

Símbolo Tensão

200V

400V

FR-XC-[ ]K
FR-XC-[ ]K-PWM

FR-XC-H[ ]K
FR-XC-H[ ]K-PWM

•
—
•
—

Tensão Modelo 7,5

•
—
•
—

11

•
—
•
—

15

—
•
—
•

18,5

•
•
•
•

22

•
—
•
—

30

•
•
•
•

37

•
•
•
•

55

200V
400V

FR-XCL-[ ]K
FR-XCL-H[ ]K

•
•

Tensão Modelo 7,5

•
•

11

•
•

15

•
•

22

•
•

30

•
•

37

•
•

55

FR-XCCP-[ ]K •

Modelo 01

•

02

•

03

200V
400V

FR-XCB-[ ]K
FR-XCB-H[ ]K

•
•

Tensão Modelo 18,5

•
•

22

•
•

37

•
•

55

•
•

75

•
—

90

—
•

160

—
•
•
•

75

—
•
—
—

90

—
—
—
•

110

—
—
—
•

160

—
—
—
•

220

—
—
—
•

280

—
•

110

—
•

220

—
•

280

•: Liberado, —: Não aplicável

Terra 
(aterramento)

Rede de alimentação CA trifásica
Utilize a rede de alimentação com as 
especi�cações permitidas do conversor.

Conversor da série FR-XC
Instale e conecte os �os 
corretamente.
Não instale o disjuntor em caixa 
moldada (MCCB) nos cabos de 
circuito principais entre o 
inversor e o conversor (terminais 
P a P e terminais N a N).

Inversor
Selecione um inversor conforme 
a capacidade do motor.

As lógicas de controle (lógica 
de destino/lógica de origem) do 
conversor e do inversor devem 
ser compatíveis.

Motor
Instale um motor de capacidade 
adequada conforme as 
capacidades do inversor, do 
conversor etc.

Contator magnético (MC)
Instale o MC para garantir a segurança.
Não utilize este MC para iniciar nem 
parar o conversor e o inversor. Fazer 
isso reduzirá a vida útil do inversor e 
do conversor.

Disjuntor em caixa moldada 
(MCCB) ou disjuntor de circuito 
com fuga terra (ELB) e fusível
O disjuntor deve ser selecionado com 
cuidado, já que uma corrente de 
entrada �ui para o conversor quando 
ele está ligado.

Reator de entrada dedicado 
FR-XCL (utilizado quando a 
supressão de harmônicas 
está desabilitada)
Con�rme que a capacidade do 
reator FR-XCL seja adequada à 
capacidade do conversor.

Caixa de acessórios 
com reator FR-XCB 
(utilizado quando a 
supressão de harmônicas 
estiver habilitada)
Con�rme que a capacidade do 
reator FR-XCB seja adequada à 
capacidade do conversor.

R2S2 P NT2

Dispositivos no lado de saída do inversor
Não instale um capacitor de correção do fator de 
potência ou filtro do tipo capacitor ou supressor de 
surto no lado de saída do inversor.
Ao instalar um disjuntor em caixa moldada (MCCB) 
no lado de saída do inversor, contate o fabricante do 
MCCB para selecionar o MCCB.
Terra (aterramento)
Sempre aterre o conversor, o reator 
dedicado FR-XCL ou FR-XCB, o inversor 
e o motor.

Fusível
A instalação de um fusível é 
recomendada para segurança. 
Selecione um fusível conforme a 
capacidade do motor conectado.

Terra 
(aterramento)

Terra 
(aterramento)

Terra 
(aterramento)

Terra 
(aterramento)

Exemplo de modo de regeneração de barramento comum
As especificações dos modelos a serem liberados estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Linha

1

2
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Exemplo de conexão

FR-XC-7,5K
FR-XC-11K
FR-XC-15K
FR-XC-22K *2

FR-XC-30K *3

Conversor de 
regeneração multifuncional Reator isolado dedicado

FR-XCL-7,5K
FR-XCL-11K
FR-XCL-15K
FR-XCL-22K
FR-XCL-30K

F R - X C - 22  K-

Capacidade do conversor

Capacidade (kW)

Capacidade do reator

Capacidade (kW)

Nenhum
60
06

Símbolo Revestimento da placa de circuito

Sem
Com
Com

F R - X C B -   18,5 K

Nenhum
-60

Símbolo Revestimento da placa de circuito

Sem
Com

01 a 03

Símbolo Conversor aplicável

Consulte a tabela abaixo.

Condutor revestido

Sem
Sem
Com

Nenhum
PWM

Supressão de harmônicas desabilitada

Supressão de harmônicas habilitada

Símbolo

Modelo do conversor regenerativo multifuncional

F R - X C C P 03

F R - X C L -   22 K

Capacidade do reator

Capacidade (kW)

Modelo do reator de entrada (opcional)

Modelo caixa de acessórios com reator (opcional)

Modelo de conexão de instalação do conversor para invólucro (opcional)

Combinação de FR-XCL e FR-XC(-PWM)

FR-XC-7,5K
FR-XC-11K
FR-XC-15K
FR-XC-22K
FR-XC-30K
FR-XC-18,5K-PWM
FR-XC-22K-PWM

Conversor de 
regeneração multifuncional

Conexão de instalação 
do conversor para invólucro

FR-XCCP01

FR-XCCP02

FR-XCCP03

Combinação de FR-XCCP e FR-XC(-PWM)

FR-XC-18,5K-PWM *4

FR-XC-22K-PWM *5

Conversor de 
regeneração multifuncional Reator tipo caixa dedicado

FR-XCB-18,5K
FR-XCB-22K

Combinação de FR-XCB e FR-XC(-PWM)

*1: Pr.416 =“9999”Para seleção, consulte a página 16.

*2: O FR-XC-18,5K-PWM também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 0.
*3: O FR-XC-22K-PWM também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 0.

*4: O FR-XC-22K também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 1.
*5: O FR-XC-30K também é aplicável se a seleção de habilitar/desabilitar Função Pr.416 = 1.

Especi�cação funcional*1

Nenhum
H

Classe 200V
Classe 400V

Símbolo Tensão

Nenhum
H

Classe 200V
Classe 400V

Símbolo Tensão

Nenhum
H

Classe 200V
Classe 400V

Símbolo Tensão

200V

400V

FR-XC-[ ]K
FR-XC-[ ]K-PWM

FR-XC-H[ ]K
FR-XC-H[ ]K-PWM

•
—
•
—

Tensão Modelo 7,5

•
—
•
—

11

•
—
•
—

15

—
•
—
•

18,5

•
•
•
•

22

•
—
•
—

30

•
•
•
•

37

•
•
•
•

55

200V
400V

FR-XCL-[ ]K
FR-XCL-H[ ]K

•
•

Tensão Modelo 7,5

•
•

11

•
•

15

•
•

22

•
•

30

•
•

37

•
•

55

FR-XCCP-[ ]K •

Modelo 01

•

02

•

03

200V
400V

FR-XCB-[ ]K
FR-XCB-H[ ]K

•
•

Tensão Modelo 18,5

•
•

22

•
•

37

•
•

55

•
•

75

•
—

90

—
•

160

—
•
•
•

75

—
•
—
—

90

—
—
—
•

110

—
—
—
•

160

—
—
—
•

220

—
—
—
•

280

—
•

110

—
•

220

—
•

280

•: Liberado, —: Não aplicável

Terra 
(aterramento)

Rede de alimentação CA trifásica
Utilize a rede de alimentação com as 
especi�cações permitidas do conversor.

Conversor da série FR-XC
Instale e conecte os �os 
corretamente.
Não instale o disjuntor em caixa 
moldada (MCCB) nos cabos de 
circuito principais entre o 
inversor e o conversor (terminais 
P a P e terminais N a N).

Inversor
Selecione um inversor conforme 
a capacidade do motor.

As lógicas de controle (lógica 
de destino/lógica de origem) do 
conversor e do inversor devem 
ser compatíveis.

Motor
Instale um motor de capacidade 
adequada conforme as 
capacidades do inversor, do 
conversor etc.

Contator magnético (MC)
Instale o MC para garantir a segurança.
Não utilize este MC para iniciar nem 
parar o conversor e o inversor. Fazer 
isso reduzirá a vida útil do inversor e 
do conversor.

Disjuntor em caixa moldada 
(MCCB) ou disjuntor de circuito 
com fuga terra (ELB) e fusível
O disjuntor deve ser selecionado com 
cuidado, já que uma corrente de 
entrada �ui para o conversor quando 
ele está ligado.

Reator de entrada dedicado 
FR-XCL (utilizado quando a 
supressão de harmônicas 
está desabilitada)
Con�rme que a capacidade do 
reator FR-XCL seja adequada à 
capacidade do conversor.

Caixa de acessórios 
com reator FR-XCB 
(utilizado quando a 
supressão de harmônicas 
estiver habilitada)
Con�rme que a capacidade do 
reator FR-XCB seja adequada à 
capacidade do conversor.

R2S2 P NT2

Dispositivos no lado de saída do inversor
Não instale um capacitor de correção do fator de 
potência ou filtro do tipo capacitor ou supressor de 
surto no lado de saída do inversor.
Ao instalar um disjuntor em caixa moldada (MCCB) 
no lado de saída do inversor, contate o fabricante do 
MCCB para selecionar o MCCB.
Terra (aterramento)
Sempre aterre o conversor, o reator 
dedicado FR-XCL ou FR-XCB, o inversor 
e o motor.

Fusível
A instalação de um fusível é 
recomendada para segurança. 
Selecione um fusível conforme a 
capacidade do motor conectado.

Terra 
(aterramento)

Terra 
(aterramento)

Terra 
(aterramento)

Terra 
(aterramento)

Exemplo de modo de regeneração de barramento comum
As especificações dos modelos a serem liberados estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Linha

1

2

Exemplo de conexãoRecursos
E

xem
p

lo
 d

e co
nexão

R
ecurso

s

13
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Especificações técnicas

Especificações técnicas

3

Especificações técnicas

Classificação

Capacidade aplicável 
de inversor (kW)

  
*2

  

  

Corrente de Sobrecarga

Capacidade regenerativa potencial (kW)

Corrente nominal (A) (condução regenerativa)

Corrente de Sobrecarga
  

Tensão/Frequência 
CA Nominal

Flutuação de Tensão 
CA permitida

Flutuação de Frequência 
Permitida

Fator de Potência
de Entrada

Estrutura de Proteção (IEC 60529)*6

Sistema de Refrigeração

Número de Inversores Conectáveis

Massa Aproximada (kg)*8

Supressão de Harmônicas 7.5 11 15 22 30
7.5

−

17

−

18

14

−

17

−

7.5

−

18

−

20

15

−

19

−

5.5

10

5.5

11

−

−

−

−

5

Trifásico de 200 a 240V 
50/60Hz

*4

±5%

0,99 ou mais
(quando a carga é de 100%)

Trifásico de 380 até 500V 50/60Hz

Trifásico de 323 até 550V 50/60Hz

Trifásico de 380 até 480V 
50/60Hz*5

Trifásico de 323 até 506V 
50/60Hz

±5%

37
37

37

145

145

151

125

134

66

57

37

37

160

160

166

138

147

73

62

30

102

30

112

28

55
55

55

215

215

223

186

198

100

84

55

55

236

236

245

204

217

110

92

45

152

45

167

38

11

−

23

−

25

20

−

20

−

11

−

25

−

27

21

−

22

−

7.5

14

7.5

15

−

−

−

−

5

15

−

31

−

34

27

−

100% contínuo / 150% 60s

28

−

15

−

34

−

37

29

−

100% contínuo / 150% 60s

30

−

11

20

100% contínuo / 150% 60s

11

21

100% contínuo / 150% 60s

−

−

±5%

−

−

Tipo Aberto (IP00)

Ar Forçado

10*7

6

22

18.5

44

38

49

39

37

41

32

22

18.5

48

42

53

42

40

44

34

18.5

33

18.5

36

10.5

30

22

57

44

65

54

43

52

37

30

22

63

48

72

59

47

58

40

22

39

22

42

10.5

37
37

37

71

71

80

66

71

66

60

37

37

78

78

88

72

78

73

66

30

54

30

59

28

55
55

55

110

110

118

98

104

100

88

55

55

120

120

129

107

113

110

96

45

80

45

88

28

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Habilitado

Condução de energia

M
od

o 
R

eg
en

er
aç

ão
 e

m
 B

ar
ra

m
en

to
 C

om
um

M
od

o 
R

eg
en

er
aç

ão
 E

�c
ie

nt
e

R
ed

e 
d

e 
A

lim
en

ta
çã

o

C
la

ss
i�

ca
çã

o 
50

°C
C

la
ss

i�
ca

çã
o 

40
°C

C
la

ss
i�

ca
çã

o
50

°C

*1: Os ajustes de fávrica da função de supressão de harmônicas diferem por 
  modelo (FR-XC-[ ]K: Desabilitado, FR-XC-[ ]K-PWM: Habilitado.

*2: Exemplos de Seleção para classe 200V são para rede de alimentação de 220V.
Exemplos de Seleção para classe 400V são para rede de alimentação de 440V.

*3: O conversor com sua função de supressão de harmônicas desabilitada 
pode ser ajustado para o modo de regeneração e�ciente.

*4: A tensão do barramento CC é aproximadamente 297Vcc com uma entrada de alimentação em 200Vca, aproximadamente 327Vcc com 
rede de alimentação em 220Vca, e aproximadamente 342 Vcc com rede de alimentação em 230Vca.

*5: A tensão do barramento CC é aproximadamente 594Vcc com uma entrada de alimentação em 400Vca, aproximadamente 653Vcc com 
rede de alimentação em 440Vca, e aproximadamente 713 Vcc com rede de alimentação em 480Vca.

*6: IP00 para o FR-XCL, e IP20 para FR-XCB.
*7: Um inversor para operação no modo de regeneração e�ciente.
*8: Massa do FR-XC somente.

Classe 200V Classe 400V
18.5 22 37

*4

Three-phase 380 to 500 V

*5

Trifásico de 323 até 550V 
50/60Hz

37
37

37

145

145

151

125

134

66

57

37

37

160

160

166

138

147

73

62

30

102

30

112

28

55
55

55

215

215

223

186

198

100

84

55

55

236

236

245

204

217

110

92

45

152

45

167

38

100% contínuo / 150% 60s

100% contínuo / 150% 60s

100% contínuo / 150% 60s

100% contínuo / 150% 60s

±5%

±5%

0,99 ou mais (quando a carga é de 100%)

Tipo Aberto (IP00)

Ar Forçado

10*7

22

18.5

44

38

49

39

37

41

32

22

18.5

48

42

53

42

40

44

34

18.5

33

18.5

36

10.5

30

22

57

44

65

54

43

52

37

30

22

63

48

72

59

47

58

40

22

39

22

42

10.5

37

37

71

71

80

66

71

66

60

37

37

78

78

88

72

78

73

66

30

54

30

59

28

55
55

55

110

110

118

98

104

100

88

55

55

120

120

129

107

113

110

96

45

80

45

88

28

Classe 200V Classe 400V

• FR-XC-(H)[ ]K • FR-XC-(H)[ ]K-PWM
Modelo FR-XC-(H)[ ]K(-PWM)*¹

Corrente de Motor 
Aplicável (A)

Corrente de
Entrada Nominal (A)

Capacidade de 
Alimentação (kVA)

Capacidade aplicável 
de inversor (kW)

Corrente de Motor 
Aplicável (A)

Corrente Nominal
de Entrada (A)

Condução regenerada
Condução de energia/
Condução regenerada

Condução de energia

Condução regenerada
Condução de energia/
Condução regenerada

Corrente de Sobrecarga

C
la

ss
i�

ca
çã

o
40

°C

Capacidade de 
Alimentação (kVA)

Capacidade regenerativa potencial (kW)

Corrente nominal (A) (condução regenerativa)

Corrente de Sobrecarga

Trifásico de 200 a 230V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 264V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 253V 
50/60Hz

Trifásico de 200 a 240V 
50/60Hz

Trifásico de 200 a 230V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 264V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 253V 
50/60Hz

Trifásico de 380 até 480V 
50/60Hz

Trifásico de 323 até 506V 
50/60Hz

0,99 ou mais
(quando a carga é de 100%)

• 

Especificações técnicas

 Classificação
• FR-XC-[ ]K

 A função de supressão de harmônicas não está pré-habilitada neste modelo.
 Exemplo de seleção para tensão de fonte de alimentação de 220V.
 IP00 para o FR-XCL.
 Um inversor por operação no modo de regeneração de energia.
 Massa do FR-XC somente.

Modelo FR-XC-[ ]K
7,5 11 15 22 30

Supressão de harmônicas

In
ve

rs
or

 a
pl

ic
áv

el
/e

nt
ra

da
 (m

od
o 

de
 re

ge
ne

ra
çã

o 
de

 b
ar

ra
m

en
to

 c
om

um
)

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 5
0°

C

Capacidade do 
inversor aplicável (kW)

Desabilitado 7,5 11 15 22 30
Habilitado    18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 33 46 61 90 115
Habilitado    76 90

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 33 47 63 92 124

Acionamento 
regenerativo 26 37 51 74 102

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

   69 82

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte 
de alimentação (kVA)

Desabilitado 17 20 28 41 52
Habilitado    30 35

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 4
0°

C

Capacidade do 
inversor aplicável (kW)

Desabilitado 7,5 11 15 22 30
Habilitado    18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 36 50 67 99 127
Habilitado    83 99

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 36 51 69 101 136

Acionamento 
regenerativo 28 40 56 81 112

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

   75 90

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte 
de alimentação (kVA)

Desabilitado 19 22 31 45 57
Habilitado    32 38

En
tr

ad
a 

(m
od

o 
de

 re
ge

ne
ra

çã
o 

de
 e

ne
rg

ia
)

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 5
0°

C Capacidade regenerativa potencial (kW) 5,5 7,5 11 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 19 26 37 62 74

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 4
0°

C Capacidade regenerativa potencial (kW) 5,5 7,5 11 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 21 28 40 68 81

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Re
de

 d
e 

al
im

en
ta

çã
o Tensão/frequência CA de 

entrada nominal
Desabilitado Trifásico de 200 a 240V, 50/60Hz
Habilitado    Trifásico de 200 a 230V, 50/60Hz

Flutuação de tensão CA 
permitida

Desabilitado Trifásico de 170 a 264V, 50/60Hz
Habilitado    Trifásico de 170 a 253V, 50/60Hz

Flutuação de frequência 
permitida

Desabilitado ±5%

Habilitado    ±5%

Fator de potência de entrada Habilitado    0,99 ou mais (quando a proporção 
de carga é de 100%)

Classificação de proteção da estrutura (IEC 60529) Tipo aberto (IP00)
Sistema de resfriamento Ar forçado
Número de inversores conectados 10
Massa aprox. (kg) 5 5 6 10,5 10,5

15

Especificações técnicas

3

Especificações técnicas
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Especificações técnicas

Especificações técnicas

3

Especificações técnicas

Classificação

Capacidade aplicável 
de inversor (kW)

  
*2

  

  

Corrente de Sobrecarga

Capacidade regenerativa potencial (kW)

Corrente nominal (A) (condução regenerativa)

Corrente de Sobrecarga
  

Tensão/Frequência 
CA Nominal

Flutuação de Tensão 
CA permitida

Flutuação de Frequência 
Permitida

Fator de Potência
de Entrada

Estrutura de Proteção (IEC 60529)*6

Sistema de Refrigeração

Número de Inversores Conectáveis

Massa Aproximada (kg)*8

Supressão de Harmônicas 7.5 11 15 22 30
7.5

−

17

−

18

14

−

17

−

7.5

−

18

−

20

15

−

19

−

5.5

10

5.5

11

−

−

−

−

5

Trifásico de 200 a 240V 
50/60Hz

*4

±5%

0,99 ou mais
(quando a carga é de 100%)

Trifásico de 380 até 500V 50/60Hz

Trifásico de 323 até 550V 50/60Hz

Trifásico de 380 até 480V 
50/60Hz*5

Trifásico de 323 até 506V 
50/60Hz

±5%

37
37

37

145

145

151

125

134

66

57

37

37

160

160

166

138

147

73

62

30

102

30

112

28

55
55

55

215

215

223

186

198

100

84

55

55

236

236

245

204

217

110

92

45

152

45

167

38

11

−

23

−

25

20

−

20

−

11

−

25

−

27

21

−

22

−

7.5

14

7.5

15

−

−

−

−

5

15

−

31

−

34

27

−

100% contínuo / 150% 60s

28

−

15

−

34

−

37

29

−

100% contínuo / 150% 60s

30

−

11

20

100% contínuo / 150% 60s

11

21

100% contínuo / 150% 60s

−

−

±5%

−

−

Tipo Aberto (IP00)

Ar Forçado

10*7

6

22

18.5

44

38

49

39

37

41

32

22

18.5

48

42

53

42

40

44

34

18.5

33

18.5

36

10.5

30

22

57

44

65

54

43

52

37

30

22

63

48

72

59

47

58

40

22

39

22

42

10.5

37
37

37

71

71

80

66

71

66

60

37

37

78

78

88

72

78

73

66

30

54

30

59

28

55
55

55

110

110

118

98

104

100

88

55

55

120

120

129

107

113

110

96

45

80

45

88

28

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Desabilitado

Habilitado

Habilitado

Condução de energia

M
od

o 
R

eg
en

er
aç

ão
 e

m
 B

ar
ra

m
en

to
 C

om
um

M
od

o 
R

eg
en

er
aç

ão
 E

�c
ie

nt
e

R
ed

e 
d

e 
A

lim
en

ta
çã

o

C
la

ss
i�

ca
çã

o 
50

°C
C

la
ss

i�
ca

çã
o 

40
°C

C
la

ss
i�

ca
çã

o
50

°C

*1: Os ajustes de fávrica da função de supressão de harmônicas diferem por 
  modelo (FR-XC-[ ]K: Desabilitado, FR-XC-[ ]K-PWM: Habilitado.

*2: Exemplos de Seleção para classe 200V são para rede de alimentação de 220V.
Exemplos de Seleção para classe 400V são para rede de alimentação de 440V.

*3: O conversor com sua função de supressão de harmônicas desabilitada 
pode ser ajustado para o modo de regeneração e�ciente.

*4: A tensão do barramento CC é aproximadamente 297Vcc com uma entrada de alimentação em 200Vca, aproximadamente 327Vcc com 
rede de alimentação em 220Vca, e aproximadamente 342 Vcc com rede de alimentação em 230Vca.

*5: A tensão do barramento CC é aproximadamente 594Vcc com uma entrada de alimentação em 400Vca, aproximadamente 653Vcc com 
rede de alimentação em 440Vca, e aproximadamente 713 Vcc com rede de alimentação em 480Vca.

*6: IP00 para o FR-XCL, e IP20 para FR-XCB.
*7: Um inversor para operação no modo de regeneração e�ciente.
*8: Massa do FR-XC somente.

Classe 200V Classe 400V
18.5 22 37

*4

Three-phase 380 to 500 V

*5

Trifásico de 323 até 550V 
50/60Hz

37
37

37

145

145

151

125

134

66

57

37

37

160

160

166

138

147

73

62

30

102

30

112

28

55
55

55

215

215

223

186

198

100

84

55

55

236

236

245

204

217

110

92

45

152

45

167

38

100% contínuo / 150% 60s

100% contínuo / 150% 60s

100% contínuo / 150% 60s

100% contínuo / 150% 60s

±5%

±5%

0,99 ou mais (quando a carga é de 100%)

Tipo Aberto (IP00)

Ar Forçado

10*7

22

18.5

44

38

49

39

37

41

32

22

18.5

48

42

53

42

40

44

34

18.5

33

18.5

36

10.5

30

22

57

44

65

54

43

52

37

30

22

63

48

72

59

47

58

40

22

39

22

42

10.5

37

37

71

71

80

66

71

66

60

37

37

78

78

88

72

78

73

66

30

54

30

59

28

55
55

55

110

110

118

98

104

100

88

55

55

120

120

129

107

113

110

96

45

80

45

88
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Classe 200V Classe 400V

• FR-XC-(H)[ ]K • FR-XC-(H)[ ]K-PWM
Modelo FR-XC-(H)[ ]K(-PWM)*¹

Corrente de Motor 
Aplicável (A)

Corrente de
Entrada Nominal (A)

Capacidade de 
Alimentação (kVA)

Capacidade aplicável 
de inversor (kW)

Corrente de Motor 
Aplicável (A)

Corrente Nominal
de Entrada (A)

Condução regenerada
Condução de energia/
Condução regenerada

Condução de energia

Condução regenerada
Condução de energia/
Condução regenerada

Corrente de Sobrecarga

C
la

ss
i�

ca
çã

o
40

°C

Capacidade de 
Alimentação (kVA)

Capacidade regenerativa potencial (kW)

Corrente nominal (A) (condução regenerativa)

Corrente de Sobrecarga

Trifásico de 200 a 230V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 264V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 253V 
50/60Hz

Trifásico de 200 a 240V 
50/60Hz

Trifásico de 200 a 230V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 264V 
50/60Hz

Trifásico de 170 a 253V 
50/60Hz

Trifásico de 380 até 480V 
50/60Hz

Trifásico de 323 até 506V 
50/60Hz

0,99 ou mais
(quando a carga é de 100%)

• 

Especificações técnicas

 Classificação
• FR-XC-[ ]K

 A função de supressão de harmônicas não está pré-habilitada neste modelo.
 Exemplo de seleção para tensão de fonte de alimentação de 220V.
 IP00 para o FR-XCL.
 Um inversor por operação no modo de regeneração de energia.
 Massa do FR-XC somente.

Modelo FR-XC-[ ]K
7,5 11 15 22 30

Supressão de harmônicas

In
ve

rs
or

 a
pl

ic
áv

el
/e

nt
ra

da
 (m

od
o 

de
 re

ge
ne

ra
çã

o 
de

 b
ar

ra
m

en
to

 c
om

um
)

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 5
0°

C

Capacidade do 
inversor aplicável (kW)

Desabilitado 7,5 11 15 22 30
Habilitado    18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 33 46 61 90 115
Habilitado    76 90

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 33 47 63 92 124

Acionamento 
regenerativo 26 37 51 74 102

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

   69 82

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte 
de alimentação (kVA)

Desabilitado 17 20 28 41 52
Habilitado    30 35

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 4
0°

C

Capacidade do 
inversor aplicável (kW)

Desabilitado 7,5 11 15 22 30
Habilitado    18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 36 50 67 99 127
Habilitado    83 99

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 36 51 69 101 136

Acionamento 
regenerativo 28 40 56 81 112

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

   75 90

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte 
de alimentação (kVA)

Desabilitado 19 22 31 45 57
Habilitado    32 38

En
tr

ad
a 

(m
od

o 
de

 re
ge

ne
ra

çã
o 

de
 e

ne
rg

ia
)

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 5
0°

C Capacidade regenerativa potencial (kW) 5,5 7,5 11 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 19 26 37 62 74

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 4
0°

C Capacidade regenerativa potencial (kW) 5,5 7,5 11 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 21 28 40 68 81

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Re
de

 d
e 

al
im

en
ta

çã
o Tensão/frequência CA de 

entrada nominal
Desabilitado Trifásico de 200 a 240V, 50/60Hz
Habilitado    Trifásico de 200 a 230V, 50/60Hz

Flutuação de tensão CA 
permitida

Desabilitado Trifásico de 170 a 264V, 50/60Hz
Habilitado    Trifásico de 170 a 253V, 50/60Hz

Flutuação de frequência 
permitida

Desabilitado ±5%

Habilitado    ±5%

Fator de potência de entrada Habilitado    0,99 ou mais (quando a proporção 
de carga é de 100%)

Classificação de proteção da estrutura (IEC 60529) Tipo aberto (IP00)
Sistema de resfriamento Ar forçado
Número de inversores conectados 10
Massa aprox. (kg) 5 5 6 10,5 10,5
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Especificações técnicas

 Especificações comuns

 -10 a +40°C (não congelante) à classificação de 40°C.
 Aplicável a condições para curto prazo, por exemplo, em trânsito.
 Não habilitado no estado inicial.
 Disponível quando o FR-A8NC está instalado.
 Exibido somente no painel de operação (FR-DU08).
 A atribuição de sinal não está disponível para um dos três terminais (terminal RYB).

 Seleção de inversor
Modelos de inversor conectáveis dependem do modo de operação do conversor da série FR-XC, do modo de regeneração de 
barramento comum ou do modo de regeneração de energia.

• Modo de regeneração de barramento comum
Observe as seguintes condições de seleção do inversor.

 Note que a capacidade do inversor aplicável e a corrente do motor aplicável são diferentes ao utilizar FR-XC-22K e 30K com a supressão de 
harmônicas habilitada ou FR-XC-PWM com a função de supressão de harmônicas desabilitada (consulte página 14).

NOTE
 • Para obter os detalhes da capacidade do inversor, consulte as especificações de classificação no Manual de instrução do inversor.

 • Para o inversor FR-V500, a capacidade utilizada para seleção é a seguinte.

 • O fator de potência aprimorando o reator CA ou o reator CC não pode ser utilizado.

• Modo de regeneração de energia
A energia regenerativa do sistema não deve exceder a capacidade regenerativa (kW) mostrada nas especificações nominais do
conversor (consulte página 14).
Quando o conversor é utilizado no modo de regeneração de energia, ele não pode ser utilizado como um conversor comum.

Co
nt

ro
le

Faixa de frequência de entrada 50 a 60Hz

O
pe

ra
çã

o

Sinal de entrada (4)
Os seguintes sinais podem ser atribuídos a Pr.3, Pr.4 ou Pr.7 (seleção de função do terminal de entrada):
Parada do conversor (SOF), Reinício do conversor (RES), Entrada do relé término externo (OH) e Proteção 
contra superaquecimento do reator tipo caixa (LOH).

Sinal de saída
Saída do coletor aberto (3)
Saída do relé (1)

Os seguintes sinais podem ser atribuídos a Pr.11, Pr.12 ou Pr.16 (seleção de função do terminal de saída): 
Habilitação da operação do inversor (RDY), Durante reinício do conversor (RSO), Conversor em operação (CVO), 
Aviso de sobrecarga (OL), Detecção de fase da fonte de alimentação (PHS), Detecção de falha de energia instantânea 
(IPF), Reconhecimento de drive regenerativo (Y7), Pré-alarme do relé O/L térmico eletrônico (THP), Saída de falha do 
ventilador (FAN), Pré-alarme de superaquecimento do dissipador de calor (FIN), Durante reentrada (RTY), Alarme de 
vida útil (Y14), Alarme de temporizador de manutenção (Y15), Retenção de detecção de falha de energia instantânea 
(Y16), PU parado (PS), Pré-alarme de superaquecimento do reator tipo caixa (FTP), Alarme (LF) e Falha (ALM).

Status de operação

In
di

ca
çã

o

Monitoramento 
de status

Conversor Valor de potência de entrada (com indicação de acionamento regenerativo)

FR-DU08/
FR-PU07

Frequência da fonte de alimentação, corrente de entrada, tensão de entrada, indicação de falha, tensão de 
barramento (tensão de saída), fator de carga de relé térmico eletrônico, tempo de energização cumulativo, 
potência cumulativa, potência de entrada (com indicação de acionamento regenerativo), status do terminal de 
E/S, custo da eletricidade, status do conector opcional

Monitoramento 
de falha

Conversor Quando uma função de proteção está ativada, uma indicação de falha é exibida.

FR-DU08/
FR-PU07

Quando uma função de proteção está ativada, uma indicação de falha é exibida, e os últimos valores monitorados 
de tensão de entrada, corrente de entrada, tensão do barramento, tempo de energização cumulativo são 
registrados. Os últimos oito registros são armazenados.

Função de proteção

Falha

Desconexão por sobretensão, Desconexão por sobretensão, Desconexão por sobrecarga do conversor (função de 
relé térmico eletrônico), Superaquecimento do dissipador de calor, Falha de energia instantânea, Subtensão, Perda 
de fase de entrada, Operação do relé térmico externo, Falha da opção de comunicação, Falha do dispositivo de 
armazenamento de parâmetro, Desconexão de PU, Excesso de novas tentativas, Falha da CPU, Falha do 
circuito interno, Curto-circuito de saída de energia de 24VCC, Falha do circuito de limite de corrente de entrada, 
Falha do modo de conexão, Seleção de controle sem suporte, Proteção contra superaquecimento do reator tipo 
caixa, Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação do reator tipo caixa, Falha de opcional, Falha de 
detecção da fonte de alimentação do circuito principal, Falha da fonte de alimentação de entrada 1

Alarme, Aviso, 
Mensagem de 
erro

Detecção do sinal de sobrecarga, Pré-alarme de função do relé térmico eletrônico, Parada de PU, Saída do 
sinal de manutenção, Fonte de alimentação não detectada, Operação do conversor desabilitada, Pré-alarme 
de superaquecimento do reator tipo caixa, Alarme do ventilador, Trava do painel de operação, Erro ao 
desabilitar gravação, Falha na operação de cópia

A
m

bi
en

te

Temperatura do ar ao redor -10 a +50°C (sem congelamento)
Umidade do ar ao redor UR de 90% ou menos (sem condensação)
Temperatura de armazenamento -20 a +65°C
Atmosfera Ambiente interno (sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo, poeira e sujeira)

Altitude/vibração 2.500m ou menos (para a instalação a uma altitude acima de 1.000m, considere uma redução de 3% na corrente 
nominal por aumento de 500m na altitude.) 5,9m/s2 ou menos de 10 a 55Hz (direções dos eixos X, Y, Z)

Item Condição

Capacidade do inversor A capacidade total dos inversores conectados (independentemente do modelo ou da classificação dos inversores) não deve 
exceder a capacidade do inversor aplicável (kW) mostrada nas especificações nominais do inversor (consulte página 14).

Corrente nominal do inversor O total da corrente nominal do inversor conectado (corrente nominal para a classificação selecionada) não deve 
exceder a corrente do motor aplicável (A) mostrada nas especificações nominais do conversor (consulte página 14).

Número de inversores O número de inversores de fato conectados não deve exceder o número de inversores conectáveis mostrados nas 
especificações nominais do conversor (consulte página 14).

Inversor com classificação 
para serviço pesado

Para a classificação de serviço pesado, 200% da corrente nominal total dos inversores conectados não deve 
exceder 150% da corrente do motor aplicável (A) mostrada nas especificações nominais do conversor.

Capacidade do 
FR-V500 (kW) 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

Capacidade utilizada 
para seleção (kW) 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 55

Exemplo: FR-A820

Modelo FR-A820-[ ]

2,25,157,0DLS

0,4K 0,75K 1,5K
00046 00077 00105
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Especificações técnicas

• FR-XC-[ ]K-PWM

 A função de supressão de harmônicas está habilitada neste modelo inicialmente.
 O conversor com essa função de supressão de harmônicas desabilitada pode ser definido no modo de regeneração de energia.
 Exemplo de seleção para tensão de fonte de alimentação de 220V.
 IP20 para o FR-XCB.
 Um inversor por operação no modo de regeneração de energia.
 Massa do FR-XC somente.

Modelo FR-XC-[ ]K-PWM
18,5 22

Supressão de harmônicas

In
ve

rs
or

 a
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el
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de
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 c
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C
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çã

o 
de

 5
0°

C
Capacidade do inversor 
aplicável (kW)

Desabilitado 22 30
Habilitado 18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 90 115
Habilitado 76 90

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 92 124

Acionamento 
regenerativo 74 102

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

69 82

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte de 
alimentação (kVA)

Desabilitado 41 52
Habilitado 30 35

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 4
0°

C

Capacidade do inversor 
aplicável (kW)

Desabilitado 22 30
Habilitado 18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 99 127
Habilitado 83 99

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 101 136

Acionamento 
regenerativo 81 112

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

75 90

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte de 
alimentação (kVA)

Desabilitado 45 57
Habilitado 32 38

En
tr

ad
a

(M
od

o 
de

 re
ge

ne
ra

çã
o 

de
 e

ne
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ia


)

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 5
0°

C Capacidade regenerativa potencial (kW) 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 62 74

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 
de

 4
0°

C Capacidade regenerativa potencial (kW) 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 68 81

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

R
ed

e 
de

 a
lim

en
ta

çã
o Tensão/frequência CA de 

entrada nominal
Desabilitado Trifásico de 200 a 240V, 50/60Hz
Habilitado Trifásico de 200 a 230V, 50/60Hz

Flutuação de tensão CA 
permitida

Desabilitado Trifásico de 170 a 264V, 50/60Hz
Habilitado Trifásico de 170 a 253V, 50/60Hz

Flutuação de frequência 
permitida

Desabilitado ±5%

Habilitado ±5%

Fator de potência de entrada Habilitado 0,99 ou mais (quando a proporção de carga é de 100%)
Classificação de proteção da estrutura (IEC 60529) Tipo aberto (IP00)
Sistema de resfriamento Ar forçado
Número de inversores conectados 10
Massa aprox. (kg) 10,5 10,5
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Especificações técnicas

 Especificações comuns

 -10 a +40°C (não congelante) à classificação de 40°C.
 Aplicável a condições para curto prazo, por exemplo, em trânsito.
 Não habilitado no estado inicial.
 Disponível quando o FR-A8NC está instalado.
 Exibido somente no painel de operação (FR-DU08).
 A atribuição de sinal não está disponível para um dos três terminais (terminal RYB).

 Seleção de inversor
Modelos de inversor conectáveis dependem do modo de operação do conversor da série FR-XC, do modo de regeneração de 
barramento comum ou do modo de regeneração de energia.

• Modo de regeneração de barramento comum
Observe as seguintes condições de seleção do inversor.

 Note que a capacidade do inversor aplicável e a corrente do motor aplicável são diferentes ao utilizar FR-XC-22K e 30K com a supressão de 
harmônicas habilitada ou FR-XC-PWM com a função de supressão de harmônicas desabilitada (consulte página 14).

NOTE
 • Para obter os detalhes da capacidade do inversor, consulte as especificações de classificação no Manual de instrução do inversor.

 • Para o inversor FR-V500, a capacidade utilizada para seleção é a seguinte.

 • O fator de potência aprimorando o reator CA ou o reator CC não pode ser utilizado.

• Modo de regeneração de energia
A energia regenerativa do sistema não deve exceder a capacidade regenerativa (kW) mostrada nas especificações nominais do
conversor (consulte página 14).
Quando o conversor é utilizado no modo de regeneração de energia, ele não pode ser utilizado como um conversor comum.

Co
nt

ro
le

Faixa de frequência de entrada 50 a 60Hz

O
pe

ra
çã

o

Sinal de entrada (4)
Os seguintes sinais podem ser atribuídos a Pr.3, Pr.4 ou Pr.7 (seleção de função do terminal de entrada):
Parada do conversor (SOF), Reinício do conversor (RES), Entrada do relé término externo (OH) e Proteção 
contra superaquecimento do reator tipo caixa (LOH).

Sinal de saída
Saída do coletor aberto (3)
Saída do relé (1)

Os seguintes sinais podem ser atribuídos a Pr.11, Pr.12 ou Pr.16 (seleção de função do terminal de saída): 
Habilitação da operação do inversor (RDY), Durante reinício do conversor (RSO), Conversor em operação (CVO), 
Aviso de sobrecarga (OL), Detecção de fase da fonte de alimentação (PHS), Detecção de falha de energia instantânea 
(IPF), Reconhecimento de drive regenerativo (Y7), Pré-alarme do relé O/L térmico eletrônico (THP), Saída de falha do 
ventilador (FAN), Pré-alarme de superaquecimento do dissipador de calor (FIN), Durante reentrada (RTY), Alarme de 
vida útil (Y14), Alarme de temporizador de manutenção (Y15), Retenção de detecção de falha de energia instantânea 
(Y16), PU parado (PS), Pré-alarme de superaquecimento do reator tipo caixa (FTP), Alarme (LF) e Falha (ALM).

Status de operação

In
di

ca
çã

o

Monitoramento 
de status

Conversor Valor de potência de entrada (com indicação de acionamento regenerativo)

FR-DU08/
FR-PU07

Frequência da fonte de alimentação, corrente de entrada, tensão de entrada, indicação de falha, tensão de 
barramento (tensão de saída), fator de carga de relé térmico eletrônico, tempo de energização cumulativo, 
potência cumulativa, potência de entrada (com indicação de acionamento regenerativo), status do terminal de 
E/S, custo da eletricidade, status do conector opcional

Monitoramento 
de falha

Conversor Quando uma função de proteção está ativada, uma indicação de falha é exibida.

FR-DU08/
FR-PU07

Quando uma função de proteção está ativada, uma indicação de falha é exibida, e os últimos valores monitorados 
de tensão de entrada, corrente de entrada, tensão do barramento, tempo de energização cumulativo são 
registrados. Os últimos oito registros são armazenados.

Função de proteção

Falha

Desconexão por sobretensão, Desconexão por sobretensão, Desconexão por sobrecarga do conversor (função de 
relé térmico eletrônico), Superaquecimento do dissipador de calor, Falha de energia instantânea, Subtensão, Perda 
de fase de entrada, Operação do relé térmico externo, Falha da opção de comunicação, Falha do dispositivo de 
armazenamento de parâmetro, Desconexão de PU, Excesso de novas tentativas, Falha da CPU, Falha do 
circuito interno, Curto-circuito de saída de energia de 24VCC, Falha do circuito de limite de corrente de entrada, 
Falha do modo de conexão, Seleção de controle sem suporte, Proteção contra superaquecimento do reator tipo 
caixa, Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação do reator tipo caixa, Falha de opcional, Falha de 
detecção da fonte de alimentação do circuito principal, Falha da fonte de alimentação de entrada 1

Alarme, Aviso, 
Mensagem de 
erro

Detecção do sinal de sobrecarga, Pré-alarme de função do relé térmico eletrônico, Parada de PU, Saída do 
sinal de manutenção, Fonte de alimentação não detectada, Operação do conversor desabilitada, Pré-alarme 
de superaquecimento do reator tipo caixa, Alarme do ventilador, Trava do painel de operação, Erro ao 
desabilitar gravação, Falha na operação de cópia

A
m

bi
en

te

Temperatura do ar ao redor -10 a +50°C (sem congelamento)
Umidade do ar ao redor UR de 90% ou menos (sem condensação)
Temperatura de armazenamento -20 a +65°C
Atmosfera Ambiente interno (sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo, poeira e sujeira)

Altitude/vibração 2.500m ou menos (para a instalação a uma altitude acima de 1.000m, considere uma redução de 3% na corrente 
nominal por aumento de 500m na altitude.) 5,9m/s2 ou menos de 10 a 55Hz (direções dos eixos X, Y, Z)

Item Condição

Capacidade do inversor A capacidade total dos inversores conectados (independentemente do modelo ou da classificação dos inversores) não deve 
exceder a capacidade do inversor aplicável (kW) mostrada nas especificações nominais do inversor (consulte página 14).

Corrente nominal do inversor O total da corrente nominal do inversor conectado (corrente nominal para a classificação selecionada) não deve 
exceder a corrente do motor aplicável (A) mostrada nas especificações nominais do conversor (consulte página 14).

Número de inversores O número de inversores de fato conectados não deve exceder o número de inversores conectáveis mostrados nas 
especificações nominais do conversor (consulte página 14).

Inversor com classificação 
para serviço pesado

Para a classificação de serviço pesado, 200% da corrente nominal total dos inversores conectados não deve 
exceder 150% da corrente do motor aplicável (A) mostrada nas especificações nominais do conversor.

Capacidade do 
FR-V500 (kW) 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55

Capacidade utilizada 
para seleção (kW) 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 55

Exemplo: FR-A820

Modelo FR-A820-[ ]

2,25,157,0DLS

0,4K 0,75K 1,5K
00046 00077 00105
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• FR-XC-[ ]K-PWM

 A função de supressão de harmônicas está habilitada neste modelo inicialmente.
 O conversor com essa função de supressão de harmônicas desabilitada pode ser definido no modo de regeneração de energia.
 Exemplo de seleção para tensão de fonte de alimentação de 220V.
 IP20 para o FR-XCB.
 Um inversor por operação no modo de regeneração de energia.
 Massa do FR-XC somente.

Modelo FR-XC-[ ]K-PWM
18,5 22

Supressão de harmônicas
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C

Capacidade do inversor 
aplicável (kW)

Desabilitado 22 30
Habilitado 18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 90 115
Habilitado 76 90

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 92 124

Acionamento 
regenerativo 74 102

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

69 82

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte de 
alimentação (kVA)

Desabilitado 41 52
Habilitado 30 35
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C

Capacidade do inversor 
aplicável (kW)

Desabilitado 22 30
Habilitado 18,5 22

Corrente do motor 
aplicável (A)

Desabilitado 99 127
Habilitado 83 99

Corrente de entrada 
nominal (A)

Desabilitado

Acionamento 
de carga 101 136

Acionamento 
regenerativo 81 112

Habilitado
Acionamento 
regenerativo/
carga

75 90

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

Capacidade da fonte de 
alimentação (kVA)

Desabilitado 45 57
Habilitado 32 38
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C Capacidade regenerativa potencial (kW) 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 62 74

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

C
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C Capacidade regenerativa potencial (kW) 18,5 22

Corrente nominal (A) (acionamento regenerativo) 68 81

Classificação de corrente de sobrecarga 100% contínua/150% 60s

R
ed

e 
de

 a
lim

en
ta

çã
o Tensão/frequência CA de 

entrada nominal
Desabilitado Trifásico de 200 a 240V, 50/60Hz
Habilitado Trifásico de 200 a 230V, 50/60Hz

Flutuação de tensão CA 
permitida

Desabilitado Trifásico de 170 a 264V, 50/60Hz
Habilitado Trifásico de 170 a 253V, 50/60Hz

Flutuação de frequência 
permitida

Desabilitado ±5%

Habilitado ±5%

Fator de potência de entrada Habilitado 0,99 ou mais (quando a proporção de carga é de 100%)
Classificação de proteção da estrutura (IEC 60529) Tipo aberto (IP00)
Sistema de resfriamento Ar forçado
Número de inversores conectados 10
Massa aprox. (kg) 10,5 10,5
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Dimensional

Dimensional

 Conversor de regeneração multifuncional série FR-XC

• FR-XC-7,5K, 11K, 15K

• FR-XC-22K, 30K
• FR-XC-18,5K-PWM, 22K-PWM

Modelo W W1
FR-XC-7,5K, 11K 90 45
FR-XC-15K 120 60

(Unidade: mm)

300
100

38
0

150
60

36
0

Furo de 2-φ6
Parafuso M5

(Unidade: mm)

18
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Dimensional

 FR-XCL (reator de entrada opcional)

• FR-XCL-7,5K, 11K, 15K, 22K, 30K

 FR-XCB (caixa de acessórios com reator opcional)

• FR-XCB-18,5K, 22K

Modelo W W1 H D D1
Tamanho do 
parafuso do 

terminal
Massa

FR-XCL-7,5K
165

55
125 120

80
M5

3,9kg
FR-XCL-11K 73 3,6kg
FR-XCL-15K

192 130
130 100

M6
5,5kg

FR-XCL-22K 140 110 6,3kg
FR-XCL-30K 240 70 150 160 119 10kg

Modelo Massa
FR-XCB-18,5K, 22K 26kg

W1 ±1,5

D
1 

±2

Furo de instalação

D máx.

H
 m

áx
.

W± 2,5

Parafuso M68

(Unidade: mm)

47
0

275

200

44
0

265

Furo de 2-φ10
Parafuso M8

(Unidade: mm)
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Dimensional

 FR-XCL (reator de entrada opcional)

• FR-XCL-7,5K, 11K, 15K, 22K, 30K

 FR-XCB (caixa de acessórios com reator opcional)

• FR-XCB-18,5K, 22K

Modelo W W1 H D D1
Tamanho do 
parafuso do 

terminal
Massa

FR-XCL-7,5K
165

55
125 120

80
M5

3,9kg
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Dimensional

 FR-XCCP (adaptador para instalação do conversor opcional)

• FR-XCCP01, 02, 03

Modelo W W1 H H1 D d Tamanho do 
parafuso

FR-XCCP01 110 60
330 314

115
6 M5

FR-XCCP02 130 90 120
FR-XCCP03 160 120 410 396 116 7 M6

D
W1

H
1 H

W

Furo de 2-φd

(Unidade: mm)
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Diagramas de conexão do terminal

 Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas desabilitada

 Nunca conecte a fonte de alimentação aos terminais R/L1,
S/L2 e T/L3 no inversor. Conexão incorreta danificará o 
inversor e o conversor.

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do 
conversor P/+ e entre o terminal do inversor N/- e o terminal 
do conversor N/- para consistência de polaridade.
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- 
danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica 
entre o reator e o conversor e entre a fonte de alimentação e 
o reator (terminais R/L1, S/L2 e T/L3).
Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um MCCB ou MC entre o reator e o conversor.
Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais 
R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem 
conectá-los danificará o conversor.

 Atribua o sinal X10 a qualquer um dos terminais de entrada.
 Não conecte nada ao terminal P4.
 Para utilizar uma fonte de alimentação separada para o 

circuito de controle, remova cada jumper no terminal R1/L11 
e no terminal S1/L21.

 Instale o fusível padrão UL (consulte o Manual de instrução
do conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator 
para cumprir os padrões UL/cUL.

21
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Dimensional

 FR-XCCP (adaptador para instalação do conversor opcional)

• FR-XCCP01, 02, 03
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Diagramas de conexão do terminal

 Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas desabilitada

 Nunca conecte a fonte de alimentação aos terminais R/L1,
S/L2 e T/L3 no inversor. Conexão incorreta danificará o 
inversor e o conversor.

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do 
conversor P/+ e entre o terminal do inversor N/- e o terminal 
do conversor N/- para consistência de polaridade.
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- 
danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica 
entre o reator e o conversor e entre a fonte de alimentação e 
o reator (terminais R/L1, S/L2 e T/L3).
Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um MCCB ou MC entre o reator e o conversor.
Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais 
R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem 
conectá-los danificará o conversor.

 Atribua o sinal X10 a qualquer um dos terminais de entrada.
 Não conecte nada ao terminal P4.
 Para utilizar uma fonte de alimentação separada para o 

circuito de controle, remova cada jumper no terminal R1/L11 
e no terminal S1/L21.

 Instale o fusível padrão UL (consulte o Manual de instrução
do conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator 
para cumprir os padrões UL/cUL.
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Diagramas de conexão do terminal

 Modo de regeneração de energia

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do conversor P4 e entre o terminal do inversor N/- e o terminal do conversor N/- para 
consistência de polaridade. 
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica entre o reator e o conversor e entre a fonte de alimentação e o reator (terminais R/L1, 
S/L2 e T/L3). Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um disjuntor em caixa moldada (MCCB) ou MC entre os reatores e o conversor. Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem conectá-los danificará o 
conversor. Um ponto de ramificação para cada um desses terminais deve ser colocado entre a fonte de alimentação e um ponto de ramificação 
do reator FR-XCL.

 Para conectar um reator CC, remova um jumper instalado nos terminais P1 e P/+ antes de instalar o reator CC.
 Para utilizar uma fonte de alimentação separada para o circuito de controle, remova cada jumper no terminal R1/L11 e no terminal S1/L21.
 Para a seleção de um MCCB, consulte page 31.
 Instale o fusível listado pelo UL (consulte o Manual de instrução do conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator FR-XCL para cumprir 

os padrões UL/cUL.

 Modo de regeneração de energia (com o FR-HAL instalado)

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do conversor P4 e entre o terminal do inversor N/- e o terminal do conversor N/- para 
consistência de polaridade.
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica entre o reator FR-XCL e o conversor e entre a fonte de alimentação e o reator FR-XCL 
(terminais R/L1, S/L2 e T/L3). Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um MCCB ou MC entre os reatores e o conversor. Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem conectá-los danificará o 
conversor. Um ponto de ramificação para cada um desses terminais deve ser colocado entre a fonte de alimentação e o reator FR-HAL.

 Instale o reator FR-HAL entre os pontos do nó unidos aos terminais do conversor R/L1, S/L2 e T/L3 e os pontos do nó unidos ao reator FR-XCL.
 Para conectar um reator CC, remova um jumper instalado nos terminais P1 e P/+ antes de instalar o reator CC.
 Para utilizar uma fonte de alimentação separada para o circuito de controle, remova cada jumper no terminal R1/L11 e no terminal S1/L21.
 Para a seleção de um MCCB para o conversor, consulte page 31.
 Instale o fusível padrão UL (consulte o Manual de instrução do conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator FR-XCL para cumprir os 

padrões UL/cUL.
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Diagramas de conexão do terminal

 Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas habilitada

Fonte de 
alimentação

MCCB MC
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LOH1
LOH2

SOF

LOH
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 Nunca conecte a fonte de alimentação aos terminais R/L1, S/
L2 e T/L3 no inversor. Conexão incorreta danificará o inversor 
e o conversor.

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do 
conversor P/+ e entre o terminal do inversor N/- e o terminal do 
conversor N/- para conexão correta.
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- 
danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica 
entre o reator e o conversor e entre a fonte de alimentação e o 
reator (terminais R/L1, S/L2 e T/L3).
Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um MCCB ou MC entre o reator e o conversor. 
Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais 
R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem 
conectá-los danificará o conversor.

 Atribua o sinal X10 a qualquer um dos terminais de entrada.
 Não conecte nada ao terminal P4.
 Instale o fusível padrão UL (consulte o Manual de instrução do 

conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator para 
cumprir os padrões UL/cUL.
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Diagramas de conexão do terminal

 Modo de regeneração de energia

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do conversor P4 e entre o terminal do inversor N/- e o terminal do conversor N/- para 
consistência de polaridade. 
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica entre o reator e o conversor e entre a fonte de alimentação e o reator (terminais R/L1, 
S/L2 e T/L3). Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um disjuntor em caixa moldada (MCCB) ou MC entre os reatores e o conversor. Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem conectá-los danificará o 
conversor. Um ponto de ramificação para cada um desses terminais deve ser colocado entre a fonte de alimentação e um ponto de ramificação 
do reator FR-XCL.

 Para conectar um reator CC, remova um jumper instalado nos terminais P1 e P/+ antes de instalar o reator CC.
 Para utilizar uma fonte de alimentação separada para o circuito de controle, remova cada jumper no terminal R1/L11 e no terminal S1/L21.
 Para a seleção de um MCCB, consulte page 31.
 Instale o fusível listado pelo UL (consulte o Manual de instrução do conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator FR-XCL para cumprir 

os padrões UL/cUL.

 Modo de regeneração de energia (com o FR-HAL instalado)

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do conversor P4 e entre o terminal do inversor N/- e o terminal do conversor N/- para 
consistência de polaridade.
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica entre o reator FR-XCL e o conversor e entre a fonte de alimentação e o reator FR-XCL 
(terminais R/L1, S/L2 e T/L3). Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um MCCB ou MC entre os reatores e o conversor. Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem conectá-los danificará o 
conversor. Um ponto de ramificação para cada um desses terminais deve ser colocado entre a fonte de alimentação e o reator FR-HAL.

 Instale o reator FR-HAL entre os pontos do nó unidos aos terminais do conversor R/L1, S/L2 e T/L3 e os pontos do nó unidos ao reator FR-XCL.
 Para conectar um reator CC, remova um jumper instalado nos terminais P1 e P/+ antes de instalar o reator CC.
 Para utilizar uma fonte de alimentação separada para o circuito de controle, remova cada jumper no terminal R1/L11 e no terminal S1/L21.
 Para a seleção de um MCCB para o conversor, consulte page 31.
 Instale o fusível padrão UL (consulte o Manual de instrução do conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator FR-XCL para cumprir os 

padrões UL/cUL.
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da PU
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Negativo

Positivo ∗1

∗1

∗7

∗2

∗3

R1/L11
S1/L21

R2/L12

S2/L22

T2/L32

R/L1

S/L2

T/L3

U

V

W

P1

Terra (aterramento)

Reator CC
(FR-HEL)*5

∗6

Fusível∗8

Fusível∗8
Fusível∗8

MCCB

∗2

FR-HAL ∗4
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Diagramas de conexão do terminal

 Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas habilitada

Fonte de 
alimentação

MCCB MC
FR-XCB

P4

N/-

FR-XC

R/L1

S/L2

T/L3

RSO
SE

C
B
A

RYB

IM

P/+

R2/L12

S2/L22

T2/L32

R2/L12

S2/L22

T2/L32
P/+Fusível

R/L1

N/-

Inversor

M
S/L2

T/L3

Fusível

RYA

RES
SD

X10(MRS)

IM

P/+

R/L1

N/-

Inversor

M
S/L2

T/L3

RES
SD

X10(MRS)

IM

P/+

R/L1

N/-

Inversor

M
S/L2

T/L3

RES
SD

X10(MRS)

Conector 
de PU

C
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DESTINO

ORIGEM

Terminal de junção

Fusível

Fusível

Terminal de junção

Fusível

Fusível

Terminal de junção

∗1

∗1

∗1

∗2

∗2

∗2

∗3 ∗3

∗4

∗5

∗5

∗5

U

V

W

U

V

W

U

V

W

R1/L11
S1/L21

R1/L11
S1/L21

R1/L11
S1/L21

R/L1

S/L2

T/L3

∗6

Ventilador 1

SD

LOH1
LOH2

SOF

LOH
RES

SD
PC

Ventilador

Fusível ∗7

Fusível ∗7

Fusível ∗7

 Nunca conecte a fonte de alimentação aos terminais R/L1, S/
L2 e T/L3 no inversor. Conexão incorreta danificará o inversor 
e o conversor.

 Conecte entre o terminal do inversor P/+ e o terminal do 
conversor P/+ e entre o terminal do inversor N/- e o terminal do 
conversor N/- para conexão correta.
Conectar a polaridade oposta dos terminais P/+ e N/- 
danificará o conversor e o inversor.

 Confirme a sequência de fase correta da corrente trifásica 
entre o reator e o conversor e entre a fonte de alimentação e o 
reator (terminais R/L1, S/L2 e T/L3).
Conexão incorreta danificará o conversor.
Não instale um MCCB ou MC entre o reator e o conversor. 
Fazer isso prejudica a operação adequada.

 Sempre conecte entre a fonte de alimentação e os terminais 
R/L1, S/L2 e T/L3 do conversor. Operar o inversor sem 
conectá-los danificará o conversor.

 Atribua o sinal X10 a qualquer um dos terminais de entrada.
 Não conecte nada ao terminal P4.
 Instale o fusível padrão UL (consulte o Manual de instrução do 

conversor da série FR-XC) no lado de entrada do reator para 
cumprir os padrões UL/cUL.
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Especificações do terminal

Especificações do terminal
indica que as funções do terminal podem ser selecionadas utilizando Pr.3, Pr.4 ou Pr.7 (Seleção de função do 

terminal de entrada) ou Pr.11, Pr.12 ou Pr.16 (Seleção de função do terminal de saída).

Tipo Símbolo do 
terminal Nome do terminal Descrição

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

R/L1, 
S/L2, 
T/L3

Detecção de fase da fonte 
de alimentação

Esses terminais são utilizados para detectar a fase e a tensão da rede de alimentação e para inserir energia no 
circuito de controle. Conecte cada um deles aos terminais de mesmo nome tanto na fonte de alimentação quanto 
no reator. Operar o inversor sem conectá-los danificará o conversor.

R2/L12, S2/
L22, T2/L32 Entrada de energia CA Conecte cada um deles aos terminais de mesmo nome no reator.

R1/L11, S1/
L21

Fonte de alimentação para o 
circuito de controle

Esses terminais estão conectados aos terminais de detecção de fase R/L1 e S/L2 no status inicial. Para reter a exibição 
de falha e a saída de falha, remova os jumpers (cabos) e aplique energia externa através desses terminais.

P/+, N/-
Fonte de alimentação CC 
para o modo de 
regeneração de barramento 
comum

Conecte-os aos terminais do inversor P/+ e N/-.

P4, N/-
Fonte de alimentação CC 
para o modo de 
regeneração de energia

Conecte-os aos terminais do inversor P/+ e N/-.

Terra (aterramento) Para aterrar o chassi do conversor. Deve ser aterrado.

En
tr

ad
a 

de
 c
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ta

to
/c

irc
ui

to
 d

e 
co

nt
ro

le

RES Reiniciar
Utilize esse sinal para reiniciar uma saída de falha fornecida quando uma 
função protetora é ativada. 
Ligue o sinal RES por 0,1 segundo ou mais, então desligue-o. Resistência de entrada: 4,7 k?, 

tensão quando os contatos estão 
abertos: 21 a 27VCC, corrente 
quando os contatos estão em curto 
circuito: 4 a 6mACC

SOF Parada do conversor Ligue esse sinal para interromper o acionamento regenerativo. A função 
pode ser alterada utilizando Pr.4.

LOH
Proteção contra 
superaquecimento do reator 
tipo caixa

Utilizado para monitorar a velocidade do ventilador de resfriamento no 
reator FR-XCB para proteção contra superaquecimento. Conecte-o ao 
terminal LOH1 no reator.

SD

Entrada de contato comum 
(destino) (configuração 
inicial)

Terminal comum para terminal de entrada de contato (lógica de destino).

―
Transistor externo comum 
(Positivo)

Conecte esse terminal ao terminal comum da fonte de alimentação de um 
dispositivo de saída de transistor (saída de coletor aberta), como 
controlador programável, na lógica de origem para evitar mau 
funcionamento devido a correntes indesejáveis.

Fonte de alimentação de 
24VCC comum

Terminal de saída comum para fonte de alimentação de 24VCC 0,1A 
(terminal PC).
Isolado dos terminais 5, SE e SE2.

PC

Transistor externo comum 
(negativo) (configuração 
inicial)

Conecte esse terminal ao terminal comum da fonte de alimentação de um 
dispositivo de saída de transistor (saída de coletor aberta), como 
controlador programável, na lógica de destino para evitar mau 
funcionamento devido a correntes indesejáveis.

Faixa de tensão da fonte de 
alimentação:
19,2 a 28,8VCC, corrente de carga 
permitida: 100mA

Entrada de contato comum 
(origem) Terminal comum para terminal de entrada de contato (lógica de origem)

Fonte de alimentação de 
24VCC Pode ser utilizada como uma fonte de alimentação de 24VCC 0,1A.
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l d
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 d
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RYA Habilitação da operação do 
inversor (contato NO)

Liga quando o conversor de regeneração multifuncional está pronto para 
operação.
Sinal OFF: O inversor não pode ser operado
Sinal ON: O inversor pode ser operado

Carga permitida: 24VCC (27VCC 
no máximo) 0,1A
(A queda de tensão é de, no 
máximo, 2,8V
enquanto o sinal está em ON.)

RYB Habilitação da operação do 
inversor (contato NC)

Ativa quando ocorre um alarme e reinicia (RES) a entrada de sinal.
Conecte esse terminal ao terminal do inversor ao qual o sinal X10 está 
atribuído ou ao terminal do inversor MRS. 
O terminal RYB é utilizado com a especificação normalmente fechada 
(contato NC).
Ligar o sinal RYB interrompe o inversor.
Sinal OFF: O inversor pode ser operado
Sinal ON: O inversor não pode ser operado

RSO Reinício do conversor

Liga durante um reinício do conversor (RES-ON).
Conecte esse terminal ao terminal do inversor ao qual o sinal RES está 
atribuído.
Ligar o sinal RSO reinicia o inversor.

SE Saída do coletor aberta 
comum

Terminal comum para terminais RYA, RYB e RSO.
Conecte-o ao terminal do inversor SD (lógica de destino). ―

R
el

é

A, B, C Contato com falha

1 saída de contato de comutação que indica que uma função de proteção 
do conversor foi ativada e as saídas estão paradas.
Falha: descontinuidade entre B e C (continuidade entre A e C),
Normal: continuidade entre B e C (descontinuidade entre A e C)

Capacidade do contato: 230VCA 
0,3A
(fator de potência = 0,4),
Saída: 30VCC 0,3A

Fo
nt

e 
de

 a
lim

en
ta

çã
o

 p
ar

a 
o 

ve
nt

ila
do

r FAN Fonte de alimentação do 
ventilador do reator

Terminal de fonte de alimentação para o ventilador do reator FR-XCB.
Conecte-o ao terminal FAN1 no reator.

SD Fonte de alimentação do 
ventilador do reator comum

Terminal comum para terminal FAN.
Conecte-o ao terminal SD no reator FR-XCB. Utilize-o na lógica de origem ou destino.

R
S-

48
5

?? Conector de PU

A comunicação RS-485 pode ser feita por meio do conector PU (para conexão 1:1 apenas).
Em conformidade com o padrão: EIA-485 (RS-485)
Formato de transmissão: Link multiponto
Velocidade de comunicação: 4.800 a 38.400bps
Comprimento da fiação: 500m
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Lista de parâmetros
Leitura/gravação de parâmetro requer o painel de operação do inversor (FR-DU08) ou a unidade do parâmetro opcional.
O PU pode ser instalado em uma superfície de invólucro. Utilize a opção FR-CB2[ ] ou o seguinte conector e cabo disponíveis no 
mercado. (Para instalar o painel de operação, o conector opcional (FR-ADP) também é necessário.)

NOTE
 • indica parâmetros de modo simples.

 • A configuração de parâmetros em célula muito colorida ( ) pode ser alterada durante a operação mesmo que "1" (gravação 
desabilitada) esteja definido como Pr.77 Seleção de gravação de parâmetro.

Pr. Nome Faixa de configuração Incremento mínimo 
de configuração Valor inicial Configuração 

do cliente
0 Seleção de modo de operação 0, 9999 0 0
1 Frequência máxima da rede de alimentação 60Hz (somente leitura) ? 60Hz
2 Frequência mínima da rede de alimentação 50Hz (somente leitura) ? 50Hz
3 Seleção de função de terminal LOH

0, 3 a 5, 9999

1 5

4 Seleção de função de terminal SOF 1 0

7 Seleção de função de terminal RES 1 3

8 Seleção de entrada SOF 0 a 2 1 0
9 Seleção de entrada OH 0, 1 1 0
11 Seleção de função de terminal RSO

0 a 4, 6 a 11, 14 a 18, 98, 99, 101 a 
104, 106 a 111, 114 a 118, 198, 
199, 9999

1 1

12 Seleção de função de terminal RYA 1 0

16 Seleção de função de terminal ABC 1 99

22 Nível de limite de corrente 0 a 220% 0,1% 150

23 Nível de limite de corrente (regenerativa) 0 a 220%, 9999 0,1% 9999

31 Exibição de status do alarme de vida útil 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 (somente 
leitura) 1 0

32 Exibição da vida útil do circuito do limite de 
corrente de entrada 0 a 100% (somente leitura) 1% 100%

33 Exibição da vida útil do capacitor do circuito 
de controle 0 a 100% (somente leitura) 1% 100%

34 Temporizador de manutenção 0 (1 a 9998) 1 0

35 Tempo de ajuste de saída do aviso do 
temporizador de manutenção 0 a 9998, 9999 1 9999

44 Sinal de detecção de falha de energia 
instantânea limpo 0, 9999 1 9999

46  Zerar Medidor de Watt-hora 0, 10, 9999 1 9999

47 Tempos de transferência do tempo de 
energização Somente leitura 1 0

48 Tempos de comutação de dígito do monitor 
de energia cumulativa 0 a 4, 9999 1 9999

52 Seleção de monitor principal do PU 0, 5 a 10, 25, 28 1 0
57 Reiniciar seleção 0, 9999 1 9999
58 Parâmetro livre 1 0 a 9999 1 9999
59 Parâmetro livre 2 0 a 9999 1 9999
61 Seleção da operação de bloqueio de chave 0, 10 1 0
65 Tentar seleção novamente 0 a 4 1 0

67 Número de novas tentativas mediante 
ocorrência de falha

0 a 10, 101 a 110, 1001 a 1010, 
1101 a 1110 1 0

68 Tempo de espera de nova tentativa 0,1 a 600s 0,1s 1s
69 Apagar contagem de nova tentativa 0 1 0

75 Reiniciar seleção/detecção de PU 
desconectada/seleção de parada de PU 0 a 3, 14 a 17 1 14

77 Seleção de gravação de parâmetro 1, 2 1 2
80 Ganho proporcional de controle de tensão 0 a 1000% 1% 100
81 Ganho integral de controle de tensão 0 a 1000% 1% 100
82 Ganho proporcional de controle de corrente 0 a 200% 1% 100
83 Ganho integral de controle de corrente 0 a 200% 1% 100
117 Número da estação de comunicação do PU 0 a 31 1 0
118 Velocidade de comunicação do PU 48, 96, 192, 384 1 192

119 Comprimento de bit de parada de 
comunicação de PU 0, 1, 10, 11 1 1

120 Verificação de paridade de comunicação do PU 0, 1, 2 1 2

121 Contagem de nova tentativa de 
comunicação do PU 0 a 10, 9999 1 1

123 Configuração de tempo de espera de 
comunicação do PU 0 a 150ms, 9999 1ms 9999
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Especificações do terminal

Especificações do terminal
indica que as funções do terminal podem ser selecionadas utilizando Pr.3, Pr.4 ou Pr.7 (Seleção de função do 

terminal de entrada) ou Pr.11, Pr.12 ou Pr.16 (Seleção de função do terminal de saída).

Tipo Símbolo do 
terminal Nome do terminal Descrição

C
irc

ui
to

 p
rin

ci
pa

l

R/L1, 
S/L2, 
T/L3

Detecção de fase da fonte 
de alimentação

Esses terminais são utilizados para detectar a fase e a tensão da rede de alimentação e para inserir energia no 
circuito de controle. Conecte cada um deles aos terminais de mesmo nome tanto na fonte de alimentação quanto 
no reator. Operar o inversor sem conectá-los danificará o conversor.

R2/L12, S2/
L22, T2/L32 Entrada de energia CA Conecte cada um deles aos terminais de mesmo nome no reator.

R1/L11, S1/
L21

Fonte de alimentação para o 
circuito de controle

Esses terminais estão conectados aos terminais de detecção de fase R/L1 e S/L2 no status inicial. Para reter a exibição 
de falha e a saída de falha, remova os jumpers (cabos) e aplique energia externa através desses terminais.

P/+, N/-
Fonte de alimentação CC 
para o modo de 
regeneração de barramento 
comum

Conecte-os aos terminais do inversor P/+ e N/-.

P4, N/-
Fonte de alimentação CC 
para o modo de 
regeneração de energia

Conecte-os aos terminais do inversor P/+ e N/-.

Terra (aterramento) Para aterrar o chassi do conversor. Deve ser aterrado.
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 c
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RES Reiniciar
Utilize esse sinal para reiniciar uma saída de falha fornecida quando uma 
função protetora é ativada. 
Ligue o sinal RES por 0,1 segundo ou mais, então desligue-o. Resistência de entrada: 4,7 k?, 

tensão quando os contatos estão 
abertos: 21 a 27VCC, corrente 
quando os contatos estão em curto 
circuito: 4 a 6mACC

SOF Parada do conversor Ligue esse sinal para interromper o acionamento regenerativo. A função 
pode ser alterada utilizando Pr.4.

LOH
Proteção contra 
superaquecimento do reator 
tipo caixa

Utilizado para monitorar a velocidade do ventilador de resfriamento no 
reator FR-XCB para proteção contra superaquecimento. Conecte-o ao 
terminal LOH1 no reator.

SD

Entrada de contato comum 
(destino) (configuração 
inicial)

Terminal comum para terminal de entrada de contato (lógica de destino).

―
Transistor externo comum 
(Positivo)

Conecte esse terminal ao terminal comum da fonte de alimentação de um 
dispositivo de saída de transistor (saída de coletor aberta), como 
controlador programável, na lógica de origem para evitar mau 
funcionamento devido a correntes indesejáveis.

Fonte de alimentação de 
24VCC comum

Terminal de saída comum para fonte de alimentação de 24VCC 0,1A 
(terminal PC).
Isolado dos terminais 5, SE e SE2.

PC

Transistor externo comum 
(negativo) (configuração 
inicial)

Conecte esse terminal ao terminal comum da fonte de alimentação de um 
dispositivo de saída de transistor (saída de coletor aberta), como 
controlador programável, na lógica de destino para evitar mau 
funcionamento devido a correntes indesejáveis.

Faixa de tensão da fonte de 
alimentação:
19,2 a 28,8VCC, corrente de carga 
permitida: 100mA

Entrada de contato comum 
(origem) Terminal comum para terminal de entrada de contato (lógica de origem)

Fonte de alimentação de 
24VCC Pode ser utilizada como uma fonte de alimentação de 24VCC 0,1A.
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RYA Habilitação da operação do 
inversor (contato NO)

Liga quando o conversor de regeneração multifuncional está pronto para 
operação.
Sinal OFF: O inversor não pode ser operado
Sinal ON: O inversor pode ser operado

Carga permitida: 24VCC (27VCC 
no máximo) 0,1A
(A queda de tensão é de, no 
máximo, 2,8V
enquanto o sinal está em ON.)

RYB Habilitação da operação do 
inversor (contato NC)

Ativa quando ocorre um alarme e reinicia (RES) a entrada de sinal.
Conecte esse terminal ao terminal do inversor ao qual o sinal X10 está 
atribuído ou ao terminal do inversor MRS. 
O terminal RYB é utilizado com a especificação normalmente fechada 
(contato NC).
Ligar o sinal RYB interrompe o inversor.
Sinal OFF: O inversor pode ser operado
Sinal ON: O inversor não pode ser operado

RSO Reinício do conversor

Liga durante um reinício do conversor (RES-ON).
Conecte esse terminal ao terminal do inversor ao qual o sinal RES está 
atribuído.
Ligar o sinal RSO reinicia o inversor.

SE Saída do coletor aberta 
comum

Terminal comum para terminais RYA, RYB e RSO.
Conecte-o ao terminal do inversor SD (lógica de destino). ―

R
el

é

A, B, C Contato com falha

1 saída de contato de comutação que indica que uma função de proteção 
do conversor foi ativada e as saídas estão paradas.
Falha: descontinuidade entre B e C (continuidade entre A e C),
Normal: continuidade entre B e C (descontinuidade entre A e C)

Capacidade do contato: 230VCA 
0,3A
(fator de potência = 0,4),
Saída: 30VCC 0,3A

Fo
nt

e 
de

 a
lim

en
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çã
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ar
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ve
nt

ila
do

r FAN Fonte de alimentação do 
ventilador do reator

Terminal de fonte de alimentação para o ventilador do reator FR-XCB.
Conecte-o ao terminal FAN1 no reator.

SD Fonte de alimentação do 
ventilador do reator comum

Terminal comum para terminal FAN.
Conecte-o ao terminal SD no reator FR-XCB. Utilize-o na lógica de origem ou destino.

R
S-

48
5

?? Conector de PU

A comunicação RS-485 pode ser feita por meio do conector PU (para conexão 1:1 apenas).
Em conformidade com o padrão: EIA-485 (RS-485)
Formato de transmissão: Link multiponto
Velocidade de comunicação: 4.800 a 38.400bps
Comprimento da fiação: 500m
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Lista de parâmetros
Leitura/gravação de parâmetro requer o painel de operação do inversor (FR-DU08) ou a unidade do parâmetro opcional.
O PU pode ser instalado em uma superfície de invólucro. Utilize a opção FR-CB2[ ] ou o seguinte conector e cabo disponíveis no 
mercado. (Para instalar o painel de operação, o conector opcional (FR-ADP) também é necessário.)

NOTE
 • indica parâmetros de modo simples.

 • A configuração de parâmetros em célula muito colorida ( ) pode ser alterada durante a operação mesmo que "1" (gravação 
desabilitada) esteja definido como Pr.77 Seleção de gravação de parâmetro.

Pr. Nome Faixa de configuração Incremento mínimo 
de configuração Valor inicial Configuração 

do cliente
0 Seleção de modo de operação 0, 9999 0 0
1 Frequência máxima da rede de alimentação 60Hz (somente leitura) ? 60Hz
2 Frequência mínima da rede de alimentação 50Hz (somente leitura) ? 50Hz
3 Seleção de função de terminal LOH

0, 3 a 5, 9999

1 5

4 Seleção de função de terminal SOF 1 0

7 Seleção de função de terminal RES 1 3

8 Seleção de entrada SOF 0 a 2 1 0
9 Seleção de entrada OH 0, 1 1 0
11 Seleção de função de terminal RSO

0 a 4, 6 a 11, 14 a 18, 98, 99, 101 a 
104, 106 a 111, 114 a 118, 198, 
199, 9999

1 1

12 Seleção de função de terminal RYA 1 0

16 Seleção de função de terminal ABC 1 99

22 Nível de limite de corrente 0 a 220% 0,1% 150

23 Nível de limite de corrente (regenerativa) 0 a 220%, 9999 0,1% 9999

31 Exibição de status do alarme de vida útil 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 (somente 
leitura) 1 0

32 Exibição da vida útil do circuito do limite de 
corrente de entrada 0 a 100% (somente leitura) 1% 100%

33 Exibição da vida útil do capacitor do circuito 
de controle 0 a 100% (somente leitura) 1% 100%

34 Temporizador de manutenção 0 (1 a 9998) 1 0

35 Tempo de ajuste de saída do aviso do 
temporizador de manutenção 0 a 9998, 9999 1 9999

44 Sinal de detecção de falha de energia 
instantânea limpo 0, 9999 1 9999

46  Zerar Medidor de Watt-hora 0, 10, 9999 1 9999

47 Tempos de transferência do tempo de 
energização Somente leitura 1 0

48 Tempos de comutação de dígito do monitor 
de energia cumulativa 0 a 4, 9999 1 9999

52 Seleção de monitor principal do PU 0, 5 a 10, 25, 28 1 0
57 Reiniciar seleção 0, 9999 1 9999
58 Parâmetro livre 1 0 a 9999 1 9999
59 Parâmetro livre 2 0 a 9999 1 9999
61 Seleção da operação de bloqueio de chave 0, 10 1 0
65 Tentar seleção novamente 0 a 4 1 0

67 Número de novas tentativas mediante 
ocorrência de falha

0 a 10, 101 a 110, 1001 a 1010, 
1101 a 1110 1 0

68 Tempo de espera de nova tentativa 0,1 a 600s 0,1s 1s
69 Apagar contagem de nova tentativa 0 1 0

75 Reiniciar seleção/detecção de PU 
desconectada/seleção de parada de PU 0 a 3, 14 a 17 1 14

77 Seleção de gravação de parâmetro 1, 2 1 2
80 Ganho proporcional de controle de tensão 0 a 1000% 1% 100
81 Ganho integral de controle de tensão 0 a 1000% 1% 100
82 Ganho proporcional de controle de corrente 0 a 200% 1% 100
83 Ganho integral de controle de corrente 0 a 200% 1% 100
117 Número da estação de comunicação do PU 0 a 31 1 0
118 Velocidade de comunicação do PU 48, 96, 192, 384 1 192

119 Comprimento de bit de parada de 
comunicação de PU 0, 1, 10, 11 1 1

120 Verificação de paridade de comunicação do PU 0, 1, 2 1 2

121 Contagem de nova tentativa de 
comunicação do PU 0 a 10, 9999 1 1

123 Configuração de tempo de espera de 
comunicação do PU 0 a 150ms, 9999 1ms 9999

25

6

Lista de parâm
etros

CatalogoFR-XC_pt_26-10.indd   25 26/10/2018   15:41:44



Lista de parâmetros

 A configuração está disponível somente quando uma opção de comunicação (FR-A8NC) está instalada.
 A configuração é aplicada após o reinício ou a próxima ativação do conversor.
 [L.ERR] O indicador de LED no FR-A8NC pisca quando uma configuração é alterada. A configuração é aplicada após o reinício do conversor, e o 

[L.ERR] desliga.
 A configuração está disponível somente quando a supressão de harmônicas está habilitada.

124 Seleção CR/LF de comunicação do PU 0 a 2 1 1
145 Seção do idioma de exibição do PU 0 a 7 1 0
168

Parâmetro para configuração do fabricante. Não definir.169
269

342 Seleção de gravação EEPROM de 
comunicação 0, 1 1 0

415 Status da configuração SW2 0 a 15 (somente leitura) 1 15
416 Seleção do método de controle 0, 1, 9999 1 9999

500 Tempo de espera de execução de erro de 
comunicação 0 a 999,8s 0,1s 0s

501 Exibição de contagem de ocorrência de erro 
de comunicação 0 1 0

502 Seleção de modo de parada mediante erro 
de comunicação 0, 3 1 0

520 Parâmetro para configuração do fabricante. Não definir.
542, ,  Número da estação (CC-Link) 1 a 64 1 1

543, ,  Seleção da velocidade de transmissão (CC-
Link) 0 a 4 1 0

544,  Configuração estendida do CC-Link 0, 1, 12 1 0
896 Custo de energia 0 a 500 0,01 0
989 Parâmetro para configuração do fabricante. Não definir.
990 Controle do alarme sonoro do PU 0, 1 1 1
991 Ajuste de contraste do PU 0 a 63 1 58

Pr.CLR Reiniciar Parâmetro (0), 1 1 0
ALL.C Todos os parâmetros reiniciados (0), 1 1 0
Err.CL Histórico de falhas limpo (0), 1 1 0
Pr.CPY Cópia do parâmetro (0), 1 a 3 1 0

Pr. Nome Faixa de configuração Incremento mínimo 
de configuração Valor inicial Configuração 

do cliente
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Funções de proteção
Quando ocorre uma falha no conversor, uma função de proteção é automaticamente ativada para fechar a sala do conversor e 
mostrar uma indicação no PU e no visor de LED de sete segmentos de status de operação do conversor.

 Reiniciar o conversor inicializa o valor de calor cumulativo interno da função de relé térmico eletrônico.
 Uma mensagem sobre uma falha operacional ou falha de configuração no PU é exibida. A saída do conversor não é fechada.
 A saída do conversor não é fechada mesmo quando um aviso é exibido. Porém, não tomar as providências adequadas levará a uma falha.
 A saída do conversor não é fechada. O sinal de alarme (LF) pode ser gerado dependendo da configuração do parâmetro.
 Quando uma função protetora é ativada, a saída do conversor é fechada e o sinal de falha (ALM) é gerado.
 Uma função protetora levando a uma falha de operação do relé térmico externo é habilitada somente quando o sinal OH é atribuído a um terminal 

de entrada utilizando Pr.3, Pr.4 ou Pr.7 (seleção de função do terminal de entrada).
 Essa função protetora não está disponível no status inicial.

Indicação no visor de LED sete segmentos de 
status de operação do conversor Nome

Mensagem 
de erro

  Trava do painel de operação
  Erro ao desabilitar gravação
  Falha na operação de cópia

Aviso

LB Detecção do sinal de sobrecarga

LC Pré-alarme de função do relé térmico eletrônico

LD Parada de PU

LE Saída do sinal de manutenção

LG Fonte de alimentação não detectada

LH Operação do conversor desabilitada

LJ Pré-alarme de superaquecimento da caixa de acessório com reator

Alarme LA Alarme do ventilador

Falha

E.A Desconexão por sobrecorrente

E.B Desconexão por sobretensão

E.C Desconexão por sobrecarga do conversor (função de relé 
térmico eletrônico)

E.D Superaquecimento do difusor de calor

E.E Falha de alimentação instantânea

E.F Subtensão

E.G Perda de fase de entrada

E.H Operação de relé térmico externo

E.J Desconexão de PU

E.K Excesso de contagem de novas tentativas

E.L Falha de CPU
Falha do circuito interno

E.M Curto-circuito de saída de energia de 24VCC

E.N Falha do circuito de limite de corrente de entrada

E.P Falha do dispositivo de armazenamento de saída

E.Q Falha de opcional de comunicação

E.T Falha do modo de conexão

E.U Seleção de controle sem suporte

E.V Proteção contra superaquecimento do reator tipo caixa

E.W Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação do reator 
tipo caixa

E.1 Falha de opcional

E.6 Falha de detecção da fonte de alimentação do circuito principal

E. 8 Falha da fonte de alimentação de entrada 1

27

7

Funções de proteção

CatalogoFR-XC_pt_26-10.indd   26 26/10/2018   15:41:45



Lista de parâmetros

 A configuração está disponível somente quando uma opção de comunicação (FR-A8NC) está instalada.
 A configuração é aplicada após o reinício ou a próxima ativação do conversor.
 [L.ERR] O indicador de LED no FR-A8NC pisca quando uma configuração é alterada. A configuração é aplicada após o reinício do conversor, e o 

[L.ERR] desliga.
 A configuração está disponível somente quando a supressão de harmônicas está habilitada.

124 Seleção CR/LF de comunicação do PU 0 a 2 1 1
145 Seção do idioma de exibição do PU 0 a 7 1 0
168

Parâmetro para configuração do fabricante. Não definir.169
269

342 Seleção de gravação EEPROM de 
comunicação 0, 1 1 0

415 Status da configuração SW2 0 a 15 (somente leitura) 1 15
416 Seleção do método de controle 0, 1, 9999 1 9999

500 Tempo de espera de execução de erro de 
comunicação 0 a 999,8s 0,1s 0s

501 Exibição de contagem de ocorrência de erro 
de comunicação 0 1 0

502 Seleção de modo de parada mediante erro 
de comunicação 0, 3 1 0

520 Parâmetro para configuração do fabricante. Não definir.
542, ,  Número da estação (CC-Link) 1 a 64 1 1

543, ,  Seleção da velocidade de transmissão (CC-
Link) 0 a 4 1 0

544,  Configuração estendida do CC-Link 0, 1, 12 1 0
896 Custo de energia 0 a 500 0,01 0
989 Parâmetro para configuração do fabricante. Não definir.
990 Controle do alarme sonoro do PU 0, 1 1 1
991 Ajuste de contraste do PU 0 a 63 1 58

Pr.CLR Reiniciar Parâmetro (0), 1 1 0
ALL.C Todos os parâmetros reiniciados (0), 1 1 0
Err.CL Histórico de falhas limpo (0), 1 1 0
Pr.CPY Cópia do parâmetro (0), 1 a 3 1 0

Pr. Nome Faixa de configuração Incremento mínimo 
de configuração Valor inicial Configuração 

do cliente
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Funções de proteção
Quando ocorre uma falha no conversor, uma função de proteção é automaticamente ativada para fechar a sala do conversor e 
mostrar uma indicação no PU e no visor de LED de sete segmentos de status de operação do conversor.

 Reiniciar o conversor inicializa o valor de calor cumulativo interno da função de relé térmico eletrônico.
 Uma mensagem sobre uma falha operacional ou falha de configuração no PU é exibida. A saída do conversor não é fechada.
 A saída do conversor não é fechada mesmo quando um aviso é exibido. Porém, não tomar as providências adequadas levará a uma falha.
 A saída do conversor não é fechada. O sinal de alarme (LF) pode ser gerado dependendo da configuração do parâmetro.
 Quando uma função protetora é ativada, a saída do conversor é fechada e o sinal de falha (ALM) é gerado.
 Uma função protetora levando a uma falha de operação do relé térmico externo é habilitada somente quando o sinal OH é atribuído a um terminal 

de entrada utilizando Pr.3, Pr.4 ou Pr.7 (seleção de função do terminal de entrada).
 Essa função protetora não está disponível no status inicial.

Indicação no visor de LED sete segmentos de 
status de operação do conversor Nome

Mensagem 
de erro

  Trava do painel de operação
  Erro ao desabilitar gravação
  Falha na operação de cópia

Aviso

LB Detecção do sinal de sobrecarga

LC Pré-alarme de função do relé térmico eletrônico

LD Parada de PU

LE Saída do sinal de manutenção

LG Fonte de alimentação não detectada

LH Operação do conversor desabilitada

LJ Pré-alarme de superaquecimento da caixa de acessório com reator

Alarme LA Alarme do ventilador

Falha

E.A Desconexão por sobrecorrente

E.B Desconexão por sobretensão

E.C Desconexão por sobrecarga do conversor (função de relé 
térmico eletrônico)

E.D Superaquecimento do difusor de calor

E.E Falha de alimentação instantânea

E.F Subtensão

E.G Perda de fase de entrada

E.H Operação de relé térmico externo

E.J Desconexão de PU

E.K Excesso de contagem de novas tentativas

E.L Falha de CPU
Falha do circuito interno

E.M Curto-circuito de saída de energia de 24VCC

E.N Falha do circuito de limite de corrente de entrada

E.P Falha do dispositivo de armazenamento de saída

E.Q Falha de opcional de comunicação

E.T Falha do modo de conexão

E.U Seleção de controle sem suporte

E.V Proteção contra superaquecimento do reator tipo caixa

E.W Proteção contra curto-circuito da fonte de alimentação do reator 
tipo caixa

E.1 Falha de opcional

E.6 Falha de detecção da fonte de alimentação do circuito principal

E. 8 Falha da fonte de alimentação de entrada 1
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Dispositivos periféricos e opcionais

Dispositivos periféricos e opcionais

 Lista de opções
Nome Modelo Aplicações, especificações etc.

D
ed

ic
ad

o 
Pa

dr
ão

Reator Padrão dedicado ao 
conversor da série FR-XC FR-XCL-[]K Utilizado para o conversor da série FR-XC com a função de supressão de 

harmônicas desabilitada.

Caixa Auxiliar com reator dedicado 
ao conversor da série FR-XC FR-XCB-[]K Utilizado para o conversor da série FR-XC com a função de supressão de 

harmônicas habilitada.

Adaptador de instalação do 
conversor para invólucro FR-XCCP[] Utilizado para instalar o conversor da série FR-XC em um invólucro.

Pl
ug

-in

C
om

un
ic

aç
ão

Comunicação CC-Link FR-A8NC
Utilizado para enviar comandos ao conversor da série FR-XC de um controlador 
programável para operação ou monitoramento do conversor ou para alterar as 
configurações do parâmetro no conversor.

Is
ol

ad
o 

co
m

um

Unidade de parâmetro 
(oito idiomas) FR-PU07 Os parâmetros podem ser definidos de maneira interativa no visor LCD.

Unidade do parâmetro com  
bateria FR-PU07BB Os parâmetros podem ser definidos sem fonte de alimentação do conversor da 

série FR-XC.
Cabo de conexão da unidade de 
parâmetro FR-CB20[] Cabo para conexão do painel de operação ou unidade do parâmetro 

[] indica um comprimento de cabo. (1m, 3m, 5m)
Conector para conexão do painel 
de operação FR-ADP Utilizado para a conexão entre o painel de operação do inversor (FR-DU08) e o 

cabo de conexão da unidade do parâmetro.

Filtro de ruído de rádio FR-BIF(H) Utilizado para redução do ruído de linha (quando instalado no lado de entrada do 
conversor).

Filtro de ruído de linha FR-BSF01/FR- BLF Para redução do ruído de linha
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Dispositivos periféricos e opcionais

 Bitola do cabo
• Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas desabilitada

\

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo HIV (fio isolado em PVC resistente ao calor de grau 600V) etc.). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 50°C ou menos (40° ou menos para a classificação de 40°C) e a distância de fiação de 20m ou 
menos da fonte de alimentação ao conversor.

 O tamanho do cabo é aquele do cabo THHW com temperatura permitida máxima contínua de 75°C. Ele presume uma temperatura do ar ao redor 
de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Para utilização nos Estados Unidos ou no 
Canadá, consulte o Manual de instrução para o conversor série FR-XC.)

 Para o FR-XC-15K ou inferior, é o calibre do cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 70°C (cabo PVC). Ele presume uma 
temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor.
Para FR-XC-22K/FR-XC-18,5K-PWM ou superior, é o calibre do cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 90°C (cabo de PVC). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. 
(Exemplo de seleção principalmente para utilização na Europa.)

 Se for utilizado um cabo mais fino do que o tamanho de cabo recomendado, ele poderá não ser protegido pelo fusível CC. (Consulte o página 32
para seleção do fusível.)

Modelo Classificação

Cabos HIV etc. (mm2)  AWG/MCM  Cabos de PVC etc. (mm2) 
Localização no diagrama 

de conexão Terra 
(aterramento)

Localização no 
diagrama de conexão

Localização no 
diagrama de conexão Terra 

(aterramento)
a, b c  d a, b c d a, b c d

FR-XC-7,5K
50°C 8

8 1,25 5,5 8 8 16 10 10 1,5 10
40°C 5,5

FR-XC-11K
50°C

14 14 1,25 8 6 6 16 10 16 1,5 16
40°C

FR-XC-15K
50°C

22 22 1,25 14 4 4 16 16 25 1,5 16
40°C

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM

50°C
38 38 1,25 22 2 2 16 25 25 1,5 16

40°C

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM

50°C
60 60 1,25 22

1
1/0 16 35 50 1,5 25

40°C 1/0

Fonte de 
alimentação

MCCB MC
FR-XCL

P4

N/-

FR-XC

R/L1

S/L2

T/L3

IM

P/+

R2/L12

S2/L22

T2/L23

R2/L12

S2/L22

T2/L32

P/+

N/-

M

R1/L11
S1/L21

R/L1

S/L2

T/L3

a: Fonte de alimentação 
para o FR-XCL

b: FR-XCL para o FR-XC

c: FR-XC para o inversord: Fonte de alimentação 
para o FR-XC

Fusível

Fusível

S1/L21
R1/L11

S/L2

T/L3

R/L1
Inversor

Fusível

Fusível

Fusível
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Dispositivos periféricos e opcionais

Dispositivos periféricos e opcionais

 Lista de opções
Nome Modelo Aplicações, especificações etc.

D
ed

ic
ad

o 
Pa

dr
ão

Reator Padrão dedicado ao 
conversor da série FR-XC FR-XCL-[]K Utilizado para o conversor da série FR-XC com a função de supressão de 

harmônicas desabilitada.

Caixa Auxiliar com reator dedicado 
ao conversor da série FR-XC FR-XCB-[]K Utilizado para o conversor da série FR-XC com a função de supressão de 

harmônicas habilitada.

Adaptador de instalação do 
conversor para invólucro FR-XCCP[] Utilizado para instalar o conversor da série FR-XC em um invólucro.

Pl
ug

-in

C
om

un
ic

aç
ão

Comunicação CC-Link FR-A8NC
Utilizado para enviar comandos ao conversor da série FR-XC de um controlador 
programável para operação ou monitoramento do conversor ou para alterar as 
configurações do parâmetro no conversor.

Is
ol

ad
o 

co
m

um

Unidade de parâmetro 
(oito idiomas) FR-PU07 Os parâmetros podem ser definidos de maneira interativa no visor LCD.

Unidade do parâmetro com  
bateria FR-PU07BB Os parâmetros podem ser definidos sem fonte de alimentação do conversor da 

série FR-XC.
Cabo de conexão da unidade de 
parâmetro FR-CB20[] Cabo para conexão do painel de operação ou unidade do parâmetro 

[] indica um comprimento de cabo. (1m, 3m, 5m)
Conector para conexão do painel 
de operação FR-ADP Utilizado para a conexão entre o painel de operação do inversor (FR-DU08) e o 

cabo de conexão da unidade do parâmetro.

Filtro de ruído de rádio FR-BIF(H) Utilizado para redução do ruído de linha (quando instalado no lado de entrada do 
conversor).

Filtro de ruído de linha FR-BSF01/FR- BLF Para redução do ruído de linha
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Dispositivos periféricos e opcionais

 Bitola do cabo
• Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas desabilitada

\

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo HIV (fio isolado em PVC resistente ao calor de grau 600V) etc.). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 50°C ou menos (40° ou menos para a classificação de 40°C) e a distância de fiação de 20m ou 
menos da fonte de alimentação ao conversor.

 O tamanho do cabo é aquele do cabo THHW com temperatura permitida máxima contínua de 75°C. Ele presume uma temperatura do ar ao redor 
de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Para utilização nos Estados Unidos ou no 
Canadá, consulte o Manual de instrução para o conversor série FR-XC.)

 Para o FR-XC-15K ou inferior, é o calibre do cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 70°C (cabo PVC). Ele presume uma 
temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor.
Para FR-XC-22K/FR-XC-18,5K-PWM ou superior, é o calibre do cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 90°C (cabo de PVC). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. 
(Exemplo de seleção principalmente para utilização na Europa.)

 Se for utilizado um cabo mais fino do que o tamanho de cabo recomendado, ele poderá não ser protegido pelo fusível CC. (Consulte o página 32
para seleção do fusível.)

Modelo Classificação

Cabos HIV etc. (mm2)  AWG/MCM  Cabos de PVC etc. (mm2) 
Localização no diagrama 

de conexão Terra 
(aterramento)

Localização no 
diagrama de conexão

Localização no 
diagrama de conexão Terra 

(aterramento)
a, b c  d a, b c d a, b c d

FR-XC-7,5K
50°C 8

8 1,25 5,5 8 8 16 10 10 1,5 10
40°C 5,5

FR-XC-11K
50°C

14 14 1,25 8 6 6 16 10 16 1,5 16
40°C

FR-XC-15K
50°C

22 22 1,25 14 4 4 16 16 25 1,5 16
40°C

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM

50°C
38 38 1,25 22 2 2 16 25 25 1,5 16

40°C

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM

50°C
60 60 1,25 22

1
1/0 16 35 50 1,5 25

40°C 1/0

Fonte de 
alimentação

MCCB MC
FR-XCL

P4

N/-

FR-XC

R/L1

S/L2

T/L3

IM

P/+

R2/L12

S2/L22

T2/L23

R2/L12

S2/L22

T2/L32

P/+

N/-

M

R1/L11
S1/L21

R/L1

S/L2

T/L3

a: Fonte de alimentação 
para o FR-XCL

b: FR-XCL para o FR-XC

c: FR-XC para o inversord: Fonte de alimentação 
para o FR-XC

Fusível

Fusível

S1/L21
R1/L11

S/L2

T/L3

R/L1
Inversor

Fusível

Fusível

Fusível
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Dispositivos periféricos e opcionais

• Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas habilitada

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo HIV (fio isolado em PVC resistente ao calor de grau 600V) etc.). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 50°C ou menos (40° ou menos para a classificação de 40°C) e a distância de fiação de 20m ou 
menos da fonte de alimentação ao conversor.

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo THHW). Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C 
ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Para utilização nos Estados Unidos ou no Canadá, 
consulte o Manual de instrução para o conversor série FR-XC.)

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 90°C (cabo PVC). Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos 
e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Exemplo de seleção principalmente para utilização na Europa.)

 Se for utilizado um cabo mais fino do que o tamanho de cabo recomendado, ele poderá não ser protegido pelo fusível CC. (Consulte o página 32
para seleção do fusível.)

Modelo Classificação

Cabos HIV etc. (mm2) AWG/MCM  Cabos de PVC etc. (mm2) 
Localização no diagrama 

de conexão Terra 
(aterramento)

Localização no diagrama 
de conexão

Localização no diagrama 
de conexão Terra 

(aterramento)
a, b c  d a, b c d a, b c d

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-
PWM

50°C
22 38 1,25 22 4

4
16 16

16
1,5 16

40°C 2 25

FR-XC-30K
FR-XC-22K-
PWM

50°C
38 38 1,25 22

4
2 16

16
25 1,5 25

40°C 2 25

M
I

P/+

N/-

Inversor

M

S1/L21
R1/L11

P4

N/-

FR-XCFR-XCB

P/+R2/L12

S2/L22

T2/L32

R2/L12

S2/L22

T2/L32

R/L1

S/L2

T/L3     

R/L1

S/L2

T/L3

Fonte de 
alimentação

MCCB MC
Fusível

Fusível

a: Fonte de alimentação 
ao FR-XCB b: FR-XCB para FR-XC

c: FR-XC para o inversor

d: Fonte de alimentação 
para o FR-XC

R1/L11
S1/L21

S/L2

T/L3

R/L1

Fusível

Fusível

Fusível
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Dispositivos periféricos e opcionais

• Modo de regeneração de energia

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo HIV (fio isolado em PVC resistente ao calor de grau 600V) etc.). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 50°C ou menos (40° ou menos para a classificação de 40°C) e a distância de fiação de 20m ou 
menos da fonte de alimentação ao conversor.

 O tamanho do cabo é aquele do cabo THHW com temperatura permitida máxima contínua de 75°C. Ele presume uma temperatura do ar ao redor 
de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Para utilização nos Estados Unidos ou no 
Canadá, consulte o Manual de instrução para o conversor série FR-XC.)

 Para o FR-XC-15K ou inferior, é a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 70°C (cabo PVC). Ele presume uma 
temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor.
Para FR-XC-22K/FR-XC-18,5K-PWM ou superior, é o calibre do cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 90°C (cabo de PVC). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor.
(Exemplo de seleção principalmente para utilização na Europa.)

 Se for utilizado um cabo mais fino do que o tamanho de cabo recomendado, ele poderá não ser protegido pelo fusível CC. (Consulte o página 32
para seleção do fusível.)

 Consulte o Manual de instrução do inversor.

Modelo Classificação

Cabos HIV etc. (mm2)  AWG/MCM  Cabos de PVC etc. (mm2)  
Localização no diagrama 

de conexão Terra 
(aterramento)

Localização no diagrama 
de conexão

Localização no diagrama 
de conexão Terra 

(aterramento)
a, b c  d e a, b c d e a, b c d e

FR-XC-7,5K
50°C

3,5
5,5

1,25
 5,5

14
12 16  4 4 1,5  10

40°C 3,5 12

FR-XC-11K
50°C

5,5
8

 8 10 10 16  6 6 1,5  16
40°C 5,5

FR-XC-15K
50°C

8 14 1,25  14 8 8 16  10 10 1,5  16
40°C

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-
PWM

50°C
22 22 1,25  22

6
4 16 

10
16 1,5  16

40°C 4 16

FR-XC-30K
FR-XC-22K-
PWM

50°C 38
38 1,25  22 4 2 16  16

16
1,5  25

40°C 22 25

Fonte de 
alimentação

MCCB MC

FR-XCL
P4

N/-

FR-XC

R/L1

S/L2

T/L3

IM

P/+

R2/L12

S2/L22

T2/L32

P/+

Fusível

R/L1

N/-

Inversor

M
S/L2

T/L3

Fusível

R1/L11
S1/L21

a: Fonte de alimentação 
para o FR-XCL

b: FR-XCL para o FR-XC

c: FR-XC para o inversor

d: Fonte de alimentação para o FR-XC

e: Fonte de alimentação para o inversor

R1/L11
S1/L21

R2/L12

S2/L22

T2/L32

R/L1

S/L2

T/L3

Fusível

Fusível

Fusível

MCCB
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Dispositivos periféricos e opcionais

• Modo de regeneração de barramento comum com supressão de harmônicas habilitada

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo HIV (fio isolado em PVC resistente ao calor de grau 600V) etc.). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 50°C ou menos (40° ou menos para a classificação de 40°C) e a distância de fiação de 20m ou 
menos da fonte de alimentação ao conversor.

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo THHW). Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C 
ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Para utilização nos Estados Unidos ou no Canadá, 
consulte o Manual de instrução para o conversor série FR-XC.)

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 90°C (cabo PVC). Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos 
e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Exemplo de seleção principalmente para utilização na Europa.)

 Se for utilizado um cabo mais fino do que o tamanho de cabo recomendado, ele poderá não ser protegido pelo fusível CC. (Consulte o página 32
para seleção do fusível.)

Modelo Classificação

Cabos HIV etc. (mm2) AWG/MCM  Cabos de PVC etc. (mm2) 
Localização no diagrama 

de conexão Terra 
(aterramento)

Localização no diagrama 
de conexão

Localização no diagrama 
de conexão Terra 

(aterramento)
a, b c  d a, b c d a, b c d

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-
PWM

50°C
22 38 1,25 22 4

4
16 16

16
1,5 16

40°C 2 25

FR-XC-30K
FR-XC-22K-
PWM

50°C
38 38 1,25 22

4
2 16

16
25 1,5 25

40°C 2 25

M
I

P/+

N/-

Inversor

M

S1/L21
R1/L11

P4

N/-

FR-XCFR-XCB

P/+R2/L12

S2/L22

T2/L32

R2/L12

S2/L22

T2/L32

R/L1

S/L2

T/L3     

R/L1

S/L2

T/L3

Fonte de 
alimentação

MCCB MC
Fusível

Fusível

a: Fonte de alimentação 
ao FR-XCB b: FR-XCB para FR-XC

c: FR-XC para o inversor

d: Fonte de alimentação 
para o FR-XC

R1/L11
S1/L21

S/L2

T/L3

R/L1

Fusível

Fusível

Fusível
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Dispositivos periféricos e opcionais

• Modo de regeneração de energia

 É a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 75°C (cabo HIV (fio isolado em PVC resistente ao calor de grau 600V) etc.). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 50°C ou menos (40° ou menos para a classificação de 40°C) e a distância de fiação de 20m ou 
menos da fonte de alimentação ao conversor.

 O tamanho do cabo é aquele do cabo THHW com temperatura permitida máxima contínua de 75°C. Ele presume uma temperatura do ar ao redor 
de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor. (Para utilização nos Estados Unidos ou no 
Canadá, consulte o Manual de instrução para o conversor série FR-XC.)

 Para o FR-XC-15K ou inferior, é a bitola de cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 70°C (cabo PVC). Ele presume uma 
temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor.
Para FR-XC-22K/FR-XC-18,5K-PWM ou superior, é o calibre do cabo com a temperatura permitida máxima contínua de 90°C (cabo de PVC). 
Ele presume uma temperatura do ar ao redor de 40°C ou menos e a distância de fiação de 20m ou menos da fonte de alimentação ao conversor.
(Exemplo de seleção principalmente para utilização na Europa.)

 Se for utilizado um cabo mais fino do que o tamanho de cabo recomendado, ele poderá não ser protegido pelo fusível CC. (Consulte o página 32
para seleção do fusível.)

 Consulte o Manual de instrução do inversor.

Modelo Classificação

Cabos HIV etc. (mm2)  AWG/MCM  Cabos de PVC etc. (mm2)  
Localização no diagrama 

de conexão Terra 
(aterramento)

Localização no diagrama 
de conexão

Localização no diagrama 
de conexão Terra 

(aterramento)
a, b c  d e a, b c d e a, b c d e

FR-XC-7,5K
50°C

3,5
5,5

1,25
 5,5

14
12 16  4 4 1,5  10

40°C 3,5 12

FR-XC-11K
50°C

5,5
8

 8 10 10 16  6 6 1,5  16
40°C 5,5

FR-XC-15K
50°C

8 14 1,25  14 8 8 16  10 10 1,5  16
40°C

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-
PWM

50°C
22 22 1,25  22

6
4 16 

10
16 1,5  16

40°C 4 16

FR-XC-30K
FR-XC-22K-
PWM

50°C 38
38 1,25  22 4 2 16  16

16
1,5  25

40°C 22 25

Fonte de 
alimentação

MCCB MC

FR-XCL
P4

N/-

FR-XC

R/L1

S/L2

T/L3

IM

P/+

R2/L12

S2/L22

T2/L32

P/+

Fusível

R/L1

N/-

Inversor

M
S/L2

T/L3

Fusível

R1/L11
S1/L21

a: Fonte de alimentação 
para o FR-XCL

b: FR-XCL para o FR-XC

c: FR-XC para o inversor

d: Fonte de alimentação para o FR-XC

e: Fonte de alimentação para o inversor

R1/L11
S1/L21

R2/L12

S2/L22

T2/L32

R/L1

S/L2

T/L3

Fusível

Fusível

Fusível

MCCB
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Dispositivos periféricos e opcionais

 Disjuntor e contator magnético
Verifique o modelo do conversor de regeneração multifuncional comprado. Dispositivos periféricos adequados devem ser 
selecionados de acordo com a capacidade.

• Modo de regeneração de barramento comum
Para o conversor em um modo de regeneração de barramento comum, consulte a tabela a seguir para preparar os dispositivos
periféricos adequados.

 Selecione um MCCB de acordo com a capacidade da fonte de alimentação.
Instale um MCCB por conversor.
(Para utilização nos Estados Unidos ou no Canadá, consulte o Manual de instrução 
para o conversor série FR-XC.)

 O contator magnético é selecionado com base na linha AC-1. A durabilidade elétrica 
dos contatores magnéticos é de 100.000 vezes. Quando o contator magnético é utilizado para paradas de emergência durante o acionamento do 
motor, a durabilidade elétrica é de 25 vezes.
Se você estiver utilizando um MC para parada de emergência durante acionamento do motor ou utilizando-o no lado do motor durante operação 
de fonte de alimentação comercial, selecione um MC com a corrente nominal da linha AC-3 para a corrente do motor nominal.

• Modo de regeneração de energia
Para utilizar o conversor no modo de regeneração de energia, selecione um disjuntor e um contator magnético (MC) para o
inversor de acordo com a capacidade do inversor. Para detalhes, consulte o Manual de instrução de cada inversor. Além disso,
instale um disjuntor em caixa moldada (MCCB) ou disjuntor com fuga terra (ELB) com a classificação mostrada na tabela a seguir
no lado de entrada do reator FR-XCL. Para obter informações sobre o local de instalação, consulte page 21.

NOTE
 • Se qualquer disjuntor sofrer desconexão, verifique se há falha na fiação (como curto-circuito), danos às peças internas do conversor 

de regeneração multifuncional etc. A causa da desconexão deve ser identificada e removida antes de ligar a alimentação no disjuntor.

Modelo de conversor da série FR-XC

Disjuntor em caixa moldada (MCCB)/disjuntor 
com fuga terra (ELB) (tipo NF, NV) Contator magnético (MC)

Classificação 
de 50°C

Classificação 
de 40°C

Classificação 
de 50°C

Classificação 
de 40°C

FR-XC-7,5K 60A 60A S-T35 S-T35
FR-XC-11K 75A 75A S-T35 S-T35
FR-XC-15K 125A 125A S-T50 S-T50

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM

Supressão de 
harmônicas desabilitada 175A 175A S-T65 S-T80

Supressão de 
harmônicas habilitada 125A 125A S-T50 S-T50

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM

Supressão de 
harmônicas desabilitada 225A 225A S-T100 S-T100

Supressão de 
harmônicas habilitada 125A 125A S-T65 S-T65

Modelo de conversor da série FR-XC Disjuntor em caixa moldada (MCCB)/
disjuntor com fuga terra (ELB) (tipo NF, NV)

FR-XC-7,5K 50A
FR-XC-11K 60A
FR-XC-15K 75A
FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM 125A

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM 175A

MCCB

MCCB

M

M

Inversor

Inversor

FR-XC

FR-XC
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Dispositivos periféricos e opcionais

 Fusível
Recomenda-se instalar um fusível entre o conversor de regeneração multifuncional e o inversor.
Ao utilizar o conversor no modo de regeneração de barramento comum, selecione um fusível de acordo com a capacidade do motor 
conectado. Ao utilizar um motor cuja capacidade seja menor que a capacidade do inversor em duas classificações ou mais, selecione 
o fusível com capacidade que seja uma classificação menor que a capacidade do inversor.
Ao utilizar o conversor no modo de regeneração de energia, selecione um fusível de acordo com a capacidade do conversor.

[Tabela de seleção de fusível]

• Modo de regeneração de barramento comum

• Modo de regeneração de energia

 Fabricante: Mersen Japan KK
Contato: Sun-Wa Technos Corporation

NOTE
• Instale fusíveis entre os terminais P/+ e P/+, e entre os terminais N/- e N/- do conversor de regeneração multifuncional e o inversor.

[Vida útil estimada de fusíveis]

 Vida útil estimada para quando a temperatura do ar ao redor média anual é de 50°C (sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo, poeira 
e sujeira etc.)

NOTE
 • Se o fusível derreter, falha da fiação, como curto-circuito, poderá ser a causa. Descubra a causa e elimine-a antes de substituir o fusível.

Capacidade do motor (kW) Classificação 
do fusível (A) Modelo Suporte de fusível (2 polos)

0,1 5 6.900 CP GR 10.38 0005 (FR10GR69V5)

US102 (sem indicador de fusível aberto) 
ou US102I (com indicador de fusão leve 
do fusível)

0,2 10 6.900 CP GR 10.38 0010 (FR10GR69V10)
0,4 16 6.900 CP GR 10.38 0016 (FR10GR69V16)
0,75 20 6.900 CP GR 10.38 0020 (FR10GR69V20)
1,5 25 6.900 CP GR 10.38 0025 (FR10GR69V25)
2,2 50 6.9 URD 30 TTF 0050 —
3,7 63 6.9 URD 30 TTF 0063 —
5,5 100 6.9 URD 30 TTF 0100 —
7,5 125 6.9 URD 30 TTF 0125 —
11 160 6.9 URD 30 TTF 0160 —
15 200 6.9 URD 30 TTF 0200 —

18,5 250 6.9 URD 30 TTF 0250 —
22 315 6.9 URD 30 TTF 0315 —
30 400 6.9 URD 30 TTF 0400 —
37 500 6.9 URD 30 TTF 0500 —
45 630 6.9 URD 31 TTF 0630 —
55 700 6.9 URD 31 TTF 0700 —
75 800 6.9 URD 31 TTF 0800 —

Capacidade do conversor 
da série FR-XC (kW)

Classificação 
do fusível (A) Modelo Suporte de fusível (2 polos)

FR-XC-7,5K 125 6.9 URD 30 TTF 0125 —
FR-XC-11K 160 6.9 URD 30 TTF 0160 —
FR-XC-15K 200 6.9 URD 30 TTF 0200 —
FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM 315 6.9 URD 30 TTF 0315 —

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM 400 6.9 URD 30 TTF 0400 —

Componentes Vida útil estimada Método de substituição
Fusível 10 anos Substituir por um novo
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Dispositivos periféricos e opcionais

 Disjuntor e contator magnético
Verifique o modelo do conversor de regeneração multifuncional comprado. Dispositivos periféricos adequados devem ser 
selecionados de acordo com a capacidade.

• Modo de regeneração de barramento comum
Para o conversor em um modo de regeneração de barramento comum, consulte a tabela a seguir para preparar os dispositivos
periféricos adequados.

 Selecione um MCCB de acordo com a capacidade da fonte de alimentação.
Instale um MCCB por conversor.
(Para utilização nos Estados Unidos ou no Canadá, consulte o Manual de instrução 
para o conversor série FR-XC.)

 O contator magnético é selecionado com base na linha AC-1. A durabilidade elétrica 
dos contatores magnéticos é de 100.000 vezes. Quando o contator magnético é utilizado para paradas de emergência durante o acionamento do 
motor, a durabilidade elétrica é de 25 vezes.
Se você estiver utilizando um MC para parada de emergência durante acionamento do motor ou utilizando-o no lado do motor durante operação 
de fonte de alimentação comercial, selecione um MC com a corrente nominal da linha AC-3 para a corrente do motor nominal.

• Modo de regeneração de energia
Para utilizar o conversor no modo de regeneração de energia, selecione um disjuntor e um contator magnético (MC) para o
inversor de acordo com a capacidade do inversor. Para detalhes, consulte o Manual de instrução de cada inversor. Além disso,
instale um disjuntor em caixa moldada (MCCB) ou disjuntor com fuga terra (ELB) com a classificação mostrada na tabela a seguir
no lado de entrada do reator FR-XCL. Para obter informações sobre o local de instalação, consulte page 21.

NOTE
 • Se qualquer disjuntor sofrer desconexão, verifique se há falha na fiação (como curto-circuito), danos às peças internas do conversor 

de regeneração multifuncional etc. A causa da desconexão deve ser identificada e removida antes de ligar a alimentação no disjuntor.

Modelo de conversor da série FR-XC

Disjuntor em caixa moldada (MCCB)/disjuntor 
com fuga terra (ELB) (tipo NF, NV) Contator magnético (MC)

Classificação 
de 50°C

Classificação 
de 40°C

Classificação 
de 50°C

Classificação 
de 40°C

FR-XC-7,5K 60A 60A S-T35 S-T35
FR-XC-11K 75A 75A S-T35 S-T35
FR-XC-15K 125A 125A S-T50 S-T50

FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM

Supressão de 
harmônicas desabilitada 175A 175A S-T65 S-T80

Supressão de 
harmônicas habilitada 125A 125A S-T50 S-T50

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM

Supressão de 
harmônicas desabilitada 225A 225A S-T100 S-T100

Supressão de 
harmônicas habilitada 125A 125A S-T65 S-T65

Modelo de conversor da série FR-XC Disjuntor em caixa moldada (MCCB)/
disjuntor com fuga terra (ELB) (tipo NF, NV)

FR-XC-7,5K 50A
FR-XC-11K 60A
FR-XC-15K 75A
FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM 125A

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM 175A

MCCB

MCCB

M

M

Inversor

Inversor

FR-XC

FR-XC
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Dispositivos periféricos e opcionais

 Fusível
Recomenda-se instalar um fusível entre o conversor de regeneração multifuncional e o inversor.
Ao utilizar o conversor no modo de regeneração de barramento comum, selecione um fusível de acordo com a capacidade do motor 
conectado. Ao utilizar um motor cuja capacidade seja menor que a capacidade do inversor em duas classificações ou mais, selecione 
o fusível com capacidade que seja uma classificação menor que a capacidade do inversor.
Ao utilizar o conversor no modo de regeneração de energia, selecione um fusível de acordo com a capacidade do conversor.

[Tabela de seleção de fusível]

• Modo de regeneração de barramento comum

• Modo de regeneração de energia

 Fabricante: Mersen Japan KK
Contato: Sun-Wa Technos Corporation

NOTE
• Instale fusíveis entre os terminais P/+ e P/+, e entre os terminais N/- e N/- do conversor de regeneração multifuncional e o inversor.

[Vida útil estimada de fusíveis]

 Vida útil estimada para quando a temperatura do ar ao redor média anual é de 50°C (sem gás corrosivo, gás inflamável, névoa de óleo, poeira 
e sujeira etc.)

NOTE
 • Se o fusível derreter, falha da fiação, como curto-circuito, poderá ser a causa. Descubra a causa e elimine-a antes de substituir o fusível.

Capacidade do motor (kW) Classificação 
do fusível (A) Modelo Suporte de fusível (2 polos)

0,1 5 6.900 CP GR 10.38 0005 (FR10GR69V5)

US102 (sem indicador de fusível aberto) 
ou US102I (com indicador de fusão leve 
do fusível)

0,2 10 6.900 CP GR 10.38 0010 (FR10GR69V10)
0,4 16 6.900 CP GR 10.38 0016 (FR10GR69V16)
0,75 20 6.900 CP GR 10.38 0020 (FR10GR69V20)
1,5 25 6.900 CP GR 10.38 0025 (FR10GR69V25)
2,2 50 6.9 URD 30 TTF 0050 —
3,7 63 6.9 URD 30 TTF 0063 —
5,5 100 6.9 URD 30 TTF 0100 —
7,5 125 6.9 URD 30 TTF 0125 —
11 160 6.9 URD 30 TTF 0160 —
15 200 6.9 URD 30 TTF 0200 —

18,5 250 6.9 URD 30 TTF 0250 —
22 315 6.9 URD 30 TTF 0315 —
30 400 6.9 URD 30 TTF 0400 —
37 500 6.9 URD 30 TTF 0500 —
45 630 6.9 URD 31 TTF 0630 —
55 700 6.9 URD 31 TTF 0700 —
75 800 6.9 URD 31 TTF 0800 —

Capacidade do conversor 
da série FR-XC (kW)

Classificação 
do fusível (A) Modelo Suporte de fusível (2 polos)

FR-XC-7,5K 125 6.9 URD 30 TTF 0125 —
FR-XC-11K 160 6.9 URD 30 TTF 0160 —
FR-XC-15K 200 6.9 URD 30 TTF 0200 —
FR-XC-22K
FR-XC-18,5K-PWM 315 6.9 URD 30 TTF 0315 —

FR-XC-30K
FR-XC-22K-PWM 400 6.9 URD 30 TTF 0400 —

Componentes Vida útil estimada Método de substituição
Fusível 10 anos Substituir por um novo
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Seleção e operação

 Instruções de segurança
• Para utilizar o produto de maneira segura e correta, leia o Manual de instrução do produto antes do uso.
• Esse produto não foi projetado nem fabricado para utilização com nenhum equipamento ou sistema operado sob condições em

que haja risco à vida.
• Contate nosso representante de vendas ao considerar utilizar este produto em aplicações especiais, como em equipamentos ou

sistemas de relé submarino ou de energia, nucleares, aeroespaciais, médicos e de transporte de passageiros.
• Embora este produto tenha sido fabricado sob condições de rígido controle de qualidade, instale dispositivos de segurança para

prevenir acidentes grades quando ele é utilizado em instalações em que falhas do produto ou outras falhas provavelmente causem
acidentes graves.

• Utilize somente inversores dedicados.

 Instalação
• Distância de fiação:

Para o comprimento da fiação, consulte as tabelas a seguir.
[Fiação entre o conversor da série FR-XC e o inversor]

[Fiação entre o reator FR-XCL e o conversor da série FR-XC]

[Fiação entre o reator FR-XCB e o conversor da série FR-XC]

• Reator dedicado instalado entre a fonte de alimentação e o conversor da série FR-XC:
Os terminais R/L1, S/L2 e T/L3 no conversor são terminais de controle para detectar fases de potência da fonte de alimentação.
Para a fiação, a fase de tensão deve ser consistente entre os terminais R2/L12, S2/L22 e T2/L32 e os terminais R/L1, S/L2 e T/L3.
Se esses terminais não forem conectados corretamente, o conversor não operará da maneira adequada.
Se o inversor for operado enquanto os terminais do conversor R/L1, S/L2 e T/L3 não estão conectados à fonte de alimentação, o
conversor será danificado.

• No modo de regeneração de barramento comum, sempre conecte entre o terminal do conversor RYB e o terminal do inversor ao
qual o sinal X10 (MRS) está atribuído, e também conecte entre o terminal do conversor SE e o terminal do inversor SD. Se os
terminais não estiverem conectados, o conversor poderá ser danificado.

• Para utilizar o conversor da série FR-XC no modo de regeneração de barramento comum, as lógicas de controle (destino/origem)
do conversor e do inversor devem combinar. O conversor não opera adequadamente se as lógicas de controle não são
consistentes entre si. (Consulte o Manual de instrução do conversor para a comutação da lógica de controle do conversor.
Consulte o Manual de instrução do inversor para a comutação da lógica de controle do inversor.)

• Para a utilização do conversor da série FR-XC no modo de regeneração de barramento comum, mantenha o comprimento da
fiação entre os terminais o mais curto possível.

 Utilização
• Uma vez que o conversor da série FR-XC com sua função de supressão de harmônicas habilitada atinge K5 (o fator de conversão)

= 0, as diretrizes de supressão de harmônicas presumem que o conversor não gera harmônicas. Porém, isso não significa que os
componentes de harmônicas desaparecem por completo.

 Seleção de inversor e reator
• Inversor aplicável:

Prepare um inversor que seja compatível com a entrada CC.
Para os inversores da série MELTRAC e os inversores da série FR-A500L/F500L, garanta que um inversor a ser aplicado seja
compatível com o conversor da série FR-XC. A utilização de um conversor da série FR-XC com um inversor incompatível
danificará o inversor e o conversor.

• Reator dedicado:
Utilize o conversor da série FR-XC junto com o reator isolado dedicado (FR-XCL) ou o reator tipo caixa dedicado (FR-XCB).
Para utilização do conversor da série FR-XC com a função de supressão de harmônicas habilitada, prepare o reator do tipo caixa
dedicado FR-XCB (opcional). Caso contrário, prepare o reator isolado dedicado FR-XCL (opcional).

Modo de regeneração de barramento comum Modo de 
regeneração de 

energia
Supressão de 

harmônicas desabilitada
Supressão de 

harmônicas habilitada
Circuito principal 5m ou menos 50m ou menos 5m ou menos

Circuito de controle 30m ou menos 30m ou menos 30m ou menos

Modo de regeneração de barramento comum Modo de 
regeneração de 

energia
Supressão de 

harmônicas desabilitada
Supressão de 

harmônicas habilitada
Circuito principal 10m ou menos ? 10m ou menos

Modo de regeneração de barramento comum Modo de 
regeneração de 

energia
Supressão de 

harmônicas desabilitada
Supressão de 

harmônicas habilitada
Circuito principal ? 10m ou menos ?

Circuito de controle ? 5m ou menos ?
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Seleção e operação

 Seleção de dispositivos periféricos
• Seleção e instalação do disjuntor em caixa moldada

Instale um disjuntor em caixa moldada (MCCB) no lado de entrada do conversor da série FR-XC para proteger a fiação nesse lado.
Para a seleção de um MCCB, consulte page 31. (Consulte os documentos relacionados ao disjuntor aplicável.) Como um disjuntor
com fuga terra, utilize o disjuntor com fuga terra da Mitsubishi Electric desenvolvido para supressão de surto e harmônicas.

• Medidas de EMI
O conversor da série FR-XC pode gerar ruídos eletromagnéticos. Em um sistema que inclui o conversor com sua função de
supressão de harmônicas habilitada, o ruído criado pelo sistema aumenta quando tanto o conversor e um inversor são operados.
Se esses ruídos provocarem problemas de funcionamento em dispositivos periféricos, devem ser feitas medições de EMI para
suprimir ruídos. As técnicas diferem levemente dependendo dos caminhos de EMI.
O filtro de ruído de rádio FR-BIF é útil para suprimir o ruído em uma radiotransmissão AM.
O filtro de ruído de linha FR-BSF01/FR-BLF é útil para prevenir problemas de funcionamento de sensores etc.
Como medidas contra o ruído induzido emitido pelos cabos de energia do conversor e do inversor, mantenha uma distância de
30cm ou mais (pelo menos 10cm) entre o circuito do sensor e as origens de ruído, como o conversor, o inversor e seus cabos de
força, e utilize cabo de par trançado blindado para os cabos de sinal do sensor. Não aterre a blindagem e conecte a blindagem a
um terminal comum de sinal.

[Exemplo de medição de EMI]

 Outros
• Quando a potência é distorcida ou cai acentuadamente durante a operação do conversor da série FR-XC com a função de

supressão de harmônicas desabilitada, os reatores instalados no sistema podem gerar ruído acústico anormal. Esse ruído
acústico é causado pela falha da fonte de alimentação, e não pelo dano ao conversor.
Uma vez que corrente de alta frequência flui no sistema devido à comutação no circuito do conversor da série FR-XC com supressão
de harmônicas habilitada, o reator FR-XCB gera ruídos provocados pela frequência da portadora. Não é uma falha no conversor.
Para reduzir esses ruídos, tome medidas em um invólucro em que cada reator gerador de ruído esteja instalado.

Sensor

Utilize um cabo blindado de quatro fios 
como um cabo de alimentação do motor e 
utilize um dos fios para aterramento.

Utilize um cabo blindado de par trançado.

Fonte de alimentação 
para o circuito principal

Fonte de alimentação para 
o circuito de controle

Não aterre a blindagem, mas conecte-
a um cabo comum de sinal.

Invólucro

Reduza a frequência 
de portadora.

MotorM

Instale o filtro (FR-BLF/FR-BSF01) 
no lado de saída do inversor.

Não conecte os cabos de aterramento do sensor diretamente ao invólucro.
Não utilize cabos de controle para aterramento.

É preferível que o inversor, o 
conversor e os cabos de força sejam 
separados do circuito do sensor por 
30cm ou mais (pelo menos 10cm).

Para aterramento do inversor, 
consulte o Manual 
de instrução.

Fonte de 
alimentação 
para sensor

Inversor
Conversor de 
regeneração 
multifuncional

FR-
BLF

FR-
BIF

FR-
BLF

Reator dedicado 
ou caixa de 

acessórios com reator
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Seleção e operação

 Instruções de segurança
• Para utilizar o produto de maneira segura e correta, leia o Manual de instrução do produto antes do uso.
• Esse produto não foi projetado nem fabricado para utilização com nenhum equipamento ou sistema operado sob condições em

que haja risco à vida.
• Contate nosso representante de vendas ao considerar utilizar este produto em aplicações especiais, como em equipamentos ou

sistemas de relé submarino ou de energia, nucleares, aeroespaciais, médicos e de transporte de passageiros.
• Embora este produto tenha sido fabricado sob condições de rígido controle de qualidade, instale dispositivos de segurança para

prevenir acidentes grades quando ele é utilizado em instalações em que falhas do produto ou outras falhas provavelmente causem
acidentes graves.

• Utilize somente inversores dedicados.

 Instalação
• Distância de fiação:

Para o comprimento da fiação, consulte as tabelas a seguir.
[Fiação entre o conversor da série FR-XC e o inversor]

[Fiação entre o reator FR-XCL e o conversor da série FR-XC]

[Fiação entre o reator FR-XCB e o conversor da série FR-XC]

• Reator dedicado instalado entre a fonte de alimentação e o conversor da série FR-XC:
Os terminais R/L1, S/L2 e T/L3 no conversor são terminais de controle para detectar fases de potência da fonte de alimentação.
Para a fiação, a fase de tensão deve ser consistente entre os terminais R2/L12, S2/L22 e T2/L32 e os terminais R/L1, S/L2 e T/L3.
Se esses terminais não forem conectados corretamente, o conversor não operará da maneira adequada.
Se o inversor for operado enquanto os terminais do conversor R/L1, S/L2 e T/L3 não estão conectados à fonte de alimentação, o
conversor será danificado.

• No modo de regeneração de barramento comum, sempre conecte entre o terminal do conversor RYB e o terminal do inversor ao
qual o sinal X10 (MRS) está atribuído, e também conecte entre o terminal do conversor SE e o terminal do inversor SD. Se os
terminais não estiverem conectados, o conversor poderá ser danificado.

• Para utilizar o conversor da série FR-XC no modo de regeneração de barramento comum, as lógicas de controle (destino/origem)
do conversor e do inversor devem combinar. O conversor não opera adequadamente se as lógicas de controle não são
consistentes entre si. (Consulte o Manual de instrução do conversor para a comutação da lógica de controle do conversor.
Consulte o Manual de instrução do inversor para a comutação da lógica de controle do inversor.)

• Para a utilização do conversor da série FR-XC no modo de regeneração de barramento comum, mantenha o comprimento da
fiação entre os terminais o mais curto possível.

 Utilização
• Uma vez que o conversor da série FR-XC com sua função de supressão de harmônicas habilitada atinge K5 (o fator de conversão)

= 0, as diretrizes de supressão de harmônicas presumem que o conversor não gera harmônicas. Porém, isso não significa que os
componentes de harmônicas desaparecem por completo.

 Seleção de inversor e reator
• Inversor aplicável:

Prepare um inversor que seja compatível com a entrada CC.
Para os inversores da série MELTRAC e os inversores da série FR-A500L/F500L, garanta que um inversor a ser aplicado seja
compatível com o conversor da série FR-XC. A utilização de um conversor da série FR-XC com um inversor incompatível
danificará o inversor e o conversor.

• Reator dedicado:
Utilize o conversor da série FR-XC junto com o reator isolado dedicado (FR-XCL) ou o reator tipo caixa dedicado (FR-XCB).
Para utilização do conversor da série FR-XC com a função de supressão de harmônicas habilitada, prepare o reator do tipo caixa
dedicado FR-XCB (opcional). Caso contrário, prepare o reator isolado dedicado FR-XCL (opcional).

Modo de regeneração de barramento comum Modo de 
regeneração de 

energia
Supressão de 

harmônicas desabilitada
Supressão de 

harmônicas habilitada
Circuito principal 5m ou menos 50m ou menos 5m ou menos

Circuito de controle 30m ou menos 30m ou menos 30m ou menos

Modo de regeneração de barramento comum Modo de 
regeneração de 

energia
Supressão de 

harmônicas desabilitada
Supressão de 

harmônicas habilitada
Circuito principal 10m ou menos ? 10m ou menos

Modo de regeneração de barramento comum Modo de 
regeneração de 

energia
Supressão de 

harmônicas desabilitada
Supressão de 

harmônicas habilitada
Circuito principal ? 10m ou menos ?

Circuito de controle ? 5m ou menos ?
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Seleção e operação

 Seleção de dispositivos periféricos
• Seleção e instalação do disjuntor em caixa moldada

Instale um disjuntor em caixa moldada (MCCB) no lado de entrada do conversor da série FR-XC para proteger a fiação nesse lado.
Para a seleção de um MCCB, consulte page 31. (Consulte os documentos relacionados ao disjuntor aplicável.) Como um disjuntor
com fuga terra, utilize o disjuntor com fuga terra da Mitsubishi Electric desenvolvido para supressão de surto e harmônicas.

• Medidas de EMI
O conversor da série FR-XC pode gerar ruídos eletromagnéticos. Em um sistema que inclui o conversor com sua função de
supressão de harmônicas habilitada, o ruído criado pelo sistema aumenta quando tanto o conversor e um inversor são operados.
Se esses ruídos provocarem problemas de funcionamento em dispositivos periféricos, devem ser feitas medições de EMI para
suprimir ruídos. As técnicas diferem levemente dependendo dos caminhos de EMI.
O filtro de ruído de rádio FR-BIF é útil para suprimir o ruído em uma radiotransmissão AM.
O filtro de ruído de linha FR-BSF01/FR-BLF é útil para prevenir problemas de funcionamento de sensores etc.
Como medidas contra o ruído induzido emitido pelos cabos de energia do conversor e do inversor, mantenha uma distância de
30cm ou mais (pelo menos 10cm) entre o circuito do sensor e as origens de ruído, como o conversor, o inversor e seus cabos de
força, e utilize cabo de par trançado blindado para os cabos de sinal do sensor. Não aterre a blindagem e conecte a blindagem a
um terminal comum de sinal.

[Exemplo de medição de EMI]

 Outros
• Quando a potência é distorcida ou cai acentuadamente durante a operação do conversor da série FR-XC com a função de

supressão de harmônicas desabilitada, os reatores instalados no sistema podem gerar ruído acústico anormal. Esse ruído
acústico é causado pela falha da fonte de alimentação, e não pelo dano ao conversor.
Uma vez que corrente de alta frequência flui no sistema devido à comutação no circuito do conversor da série FR-XC com supressão
de harmônicas habilitada, o reator FR-XCB gera ruídos provocados pela frequência da portadora. Não é uma falha no conversor.
Para reduzir esses ruídos, tome medidas em um invólucro em que cada reator gerador de ruído esteja instalado.

Sensor

Utilize um cabo blindado de quatro fios 
como um cabo de alimentação do motor e 
utilize um dos fios para aterramento.

Utilize um cabo blindado de par trançado.

Fonte de alimentação 
para o circuito principal

Fonte de alimentação para 
o circuito de controle

Não aterre a blindagem, mas conecte-
a um cabo comum de sinal.

Invólucro

Reduza a frequência 
de portadora.

MotorM

Instale o filtro (FR-BLF/FR-BSF01) 
no lado de saída do inversor.

Não conecte os cabos de aterramento do sensor diretamente ao invólucro.
Não utilize cabos de controle para aterramento.

É preferível que o inversor, o 
conversor e os cabos de força sejam 
separados do circuito do sensor por 
30cm ou mais (pelo menos 10cm).

Para aterramento do inversor, 
consulte o Manual 
de instrução.

Fonte de 
alimentação 
para sensor

Inversor
Conversor de 
regeneração 
multifuncional

FR-
BLF

FR-
BIF

FR-
BLF

Reator dedicado 
ou caixa de 

acessórios com reator
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Garantia
Ao utilizar este produto, você deve entender a garantia descrita a seguir.

1. Período e cobertura da garantia

Corrigiremos qualquer falha ou defeito (doravante chamado de "falha") em nossos equipamentos de automação industrial
(doravante chamados de "Produto") ocorridos durante o período de garantia sem encargos devido a causas pelas quais 
somos responsáveis por meio do distribuidor do qual você comprou o Produto ou nosso prestador de serviço. Porém, 
cobraremos o custo real de enviar nosso engenheiro para um trabalho de reparo no local mediante solicitação do cliente no 
Japão ou em países estrangeiros. Não somos responsáveis por nenhum reajuste e/ou operação de teste no local que possa 
ser necessário depois que a unidade com defeito for corrigida ou substituída.

[Termo]
O termo de garantia do Produto é de doze meses após a comprar ou a entrega do Produto em um local designado por você ou 
dezoito meses da data de fabricação, o que ocorrer primeiro ("Período de Garantia"). O período de garantia para o Produto 
corrigido não pode exceder o período de garantia original antes de qualquer serviço de reparo.

[Limitações]
(1) Você é solicitado a realizar um diagnóstico de falha inicial por si mesmo, como regra geral. Ele também pode ser realizado

por nós ou nossa empresa de serviço mediante solicitação sua e o custo real será cobrado.
Porém, ele não será cobrado se nós formos responsáveis pela causa da falha.

(2) Esta garantia limitada aplica-se apenas quando a condição, o método, o ambiente etc. de utilização estão em
conformidade com os termos, as condições e as instruções estabelecidos no manual de instrução e no manual do usuário
para o Produto e no label de cuidado afixada ao Produto.

(3) Mesmo durante o termo de garantia, o custo de reparo será cobrado de você nos seguintes casos:
1) uma falha causada por armazenamento ou manuseio incorreto, descuido ou negligência etc. de sua parte e uma falha

causada por um problema do seu hardware ou software
2) uma falha causada por qualquer alteração etc. ao Produto feita por você sem nossa aprovação
3) uma falha que possa ser considerada evitável se o seu equipamento no qual o Produto está incorporado tiver um

dispositivo de segurança exigido pelas leis aplicáveis e qualquer função ou estrutura considerada indispensável de
acordo com o bom senso da indústria

4) uma falha que possa ser considerada evitável se as peças consumíveis designadas no manual de instruções etc.
receberem a devida manutenção e substituição

5) qualquer substituição de peças consumíveis (condensador, ventilador de resfriamento etc.)
6) uma falha provocada por fatores externos, como acidentes inevitáveis, incluindo, entre outros, incêndio e flutuações

anormais de tensão, e atos de Deus, incluindo, entre outros, terremotos, raios e desastres naturais
7) uma falha gerada por uma causa imprevisível com tecnologia científica que não estava disponível no momento do

envio do Produto pela nossa empresa
8) quaisquer outras falhas pelas quais não sejamos responsáveis ou que você reconheça que não sejam de nossa

responsabilidade

2. Termo de garantia após a parada de produção
(1) Podemos aceitar o reparo mediante custos por mais sete (7) anos após a descontinuação da produção do produto. O

anúncio do encerramento da produção para cada modelo pode ser visto em Vendas e Serviços etc.
(2) Note que o Produto (incluindo suas peças sobressalentes) não poderá ser pedido depois do encerramento da produção.

3. Serviço no exterior
Nossos FA Centers regionais em países estrangeiros aceitarão o trabalho de reparo do Produto; porém, os termos e
condições do trabalho de reparo poderão diferir dependendo de cada FA Center. Peça detalhes ao seu FA Center local.

4. Exclusão de perda de oportunidade e perda secundária da responsabilidade de garantia
Independentemente do termo de garantia sem custos, a Mitsubishi Electric não será responsável por compensação por:
(1) Danos causados por qualquer motivo que não seja responsabilidade da Mitsubishi Electric.
(2) Perda de oportunidade/perda de lucros sofridas pelo usuário por Falhas de produtos da Mitsubishi Electric.
(3) Danos especiais e danos secundários, sejam previsíveis ou não, compensação por acidentes e compensação por danos a

produtos que não produtos da Mitsubishi Electric.
(4) Substituição pelo usuário, manutenção de equipamento no local, operação de teste de partida e outras tarefas.

5. Alteração das especificações do produto
As especificações apresentadas em nossos catálogos, manuais ou documentos técnicos podem ser alteradas sem aviso.

6. Aplicação e utilização do produto
(1) Para a utilização do nosso produto, suas aplicações não devem resultar em danos graves mesmo que ocorra qualquer

falha ou mau funcionamento no produto, e um backup ou função de proteção contra falhas deverá operar em um sistema
externo ao produto quando qualquer falha ou mau funcionamento ocorrer.

(2) Nosso produto é projetado e fabricado como um produto de utilização geral para utilização em indústrias gerais.
Portanto, aplicações que tenham influência significativa no interesse público, como usinas de energia atômica e outras
usinas de energia de companhias de energia elétrica, e também que exijam um sistema de garantia de qualidade especial,
incluindo aplicações para companhias ferroviárias e órgãos do governo ou públicos, não são recomendadas, e não
assumimos nenhuma responsabilidade por falhas provocadas por essas aplicações quando utilizadas.
Além disso, aplicações que possam ter influência significativa sobre a vida humana ou propriedades, como companhias
aéreas, tratamentos médicos, serviço ferroviário, serviços de incineração e combustível, equipamento de manipulação de
materiais operado por humanos, máquinas de entretenimento, máquinas de segurança etc. não são recomendadas, e não
assumimos nenhuma responsabilidade por falhas provocadas por essas aplicações quando utilizadas.
Analisaremos a aceitabilidade das aplicações supramencionadas, se você concordar em não exigir uma qualidade
específica para uma aplicação específica. Entre em contato conosco para consulta.
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Garantia
Ao utilizar este produto, você deve entender a garantia descrita a seguir.

1. Período e cobertura da garantia

Corrigiremos qualquer falha ou defeito (doravante chamado de "falha") em nossos equipamentos de automação industrial
(doravante chamados de "Produto") ocorridos durante o período de garantia sem encargos devido a causas pelas quais 
somos responsáveis por meio do distribuidor do qual você comprou o Produto ou nosso prestador de serviço. Porém, 
cobraremos o custo real de enviar nosso engenheiro para um trabalho de reparo no local mediante solicitação do cliente no 
Japão ou em países estrangeiros. Não somos responsáveis por nenhum reajuste e/ou operação de teste no local que possa 
ser necessário depois que a unidade com defeito for corrigida ou substituída.

[Termo]
O termo de garantia do Produto é de doze meses após a comprar ou a entrega do Produto em um local designado por você ou 
dezoito meses da data de fabricação, o que ocorrer primeiro ("Período de Garantia"). O período de garantia para o Produto 
corrigido não pode exceder o período de garantia original antes de qualquer serviço de reparo.

[Limitações]
(1) Você é solicitado a realizar um diagnóstico de falha inicial por si mesmo, como regra geral. Ele também pode ser realizado

por nós ou nossa empresa de serviço mediante solicitação sua e o custo real será cobrado.
Porém, ele não será cobrado se nós formos responsáveis pela causa da falha.

(2) Esta garantia limitada aplica-se apenas quando a condição, o método, o ambiente etc. de utilização estão em
conformidade com os termos, as condições e as instruções estabelecidos no manual de instrução e no manual do usuário
para o Produto e no label de cuidado afixada ao Produto.

(3) Mesmo durante o termo de garantia, o custo de reparo será cobrado de você nos seguintes casos:
1) uma falha causada por armazenamento ou manuseio incorreto, descuido ou negligência etc. de sua parte e uma falha

causada por um problema do seu hardware ou software
2) uma falha causada por qualquer alteração etc. ao Produto feita por você sem nossa aprovação
3) uma falha que possa ser considerada evitável se o seu equipamento no qual o Produto está incorporado tiver um

dispositivo de segurança exigido pelas leis aplicáveis e qualquer função ou estrutura considerada indispensável de
acordo com o bom senso da indústria

4) uma falha que possa ser considerada evitável se as peças consumíveis designadas no manual de instruções etc.
receberem a devida manutenção e substituição

5) qualquer substituição de peças consumíveis (condensador, ventilador de resfriamento etc.)
6) uma falha provocada por fatores externos, como acidentes inevitáveis, incluindo, entre outros, incêndio e flutuações

anormais de tensão, e atos de Deus, incluindo, entre outros, terremotos, raios e desastres naturais
7) uma falha gerada por uma causa imprevisível com tecnologia científica que não estava disponível no momento do

envio do Produto pela nossa empresa
8) quaisquer outras falhas pelas quais não sejamos responsáveis ou que você reconheça que não sejam de nossa

responsabilidade

2. Termo de garantia após a parada de produção
(1) Podemos aceitar o reparo mediante custos por mais sete (7) anos após a descontinuação da produção do produto. O

anúncio do encerramento da produção para cada modelo pode ser visto em Vendas e Serviços etc.
(2) Note que o Produto (incluindo suas peças sobressalentes) não poderá ser pedido depois do encerramento da produção.

3. Serviço no exterior
Nossos FA Centers regionais em países estrangeiros aceitarão o trabalho de reparo do Produto; porém, os termos e
condições do trabalho de reparo poderão diferir dependendo de cada FA Center. Peça detalhes ao seu FA Center local.

4. Exclusão de perda de oportunidade e perda secundária da responsabilidade de garantia
Independentemente do termo de garantia sem custos, a Mitsubishi Electric não será responsável por compensação por:
(1) Danos causados por qualquer motivo que não seja responsabilidade da Mitsubishi Electric.
(2) Perda de oportunidade/perda de lucros sofridas pelo usuário por Falhas de produtos da Mitsubishi Electric.
(3) Danos especiais e danos secundários, sejam previsíveis ou não, compensação por acidentes e compensação por danos a

produtos que não produtos da Mitsubishi Electric.
(4) Substituição pelo usuário, manutenção de equipamento no local, operação de teste de partida e outras tarefas.

5. Alteração das especificações do produto
As especificações apresentadas em nossos catálogos, manuais ou documentos técnicos podem ser alteradas sem aviso.

6. Aplicação e utilização do produto
(1) Para a utilização do nosso produto, suas aplicações não devem resultar em danos graves mesmo que ocorra qualquer

falha ou mau funcionamento no produto, e um backup ou função de proteção contra falhas deverá operar em um sistema
externo ao produto quando qualquer falha ou mau funcionamento ocorrer.

(2) Nosso produto é projetado e fabricado como um produto de utilização geral para utilização em indústrias gerais.
Portanto, aplicações que tenham influência significativa no interesse público, como usinas de energia atômica e outras
usinas de energia de companhias de energia elétrica, e também que exijam um sistema de garantia de qualidade especial,
incluindo aplicações para companhias ferroviárias e órgãos do governo ou públicos, não são recomendadas, e não
assumimos nenhuma responsabilidade por falhas provocadas por essas aplicações quando utilizadas.
Além disso, aplicações que possam ter influência significativa sobre a vida humana ou propriedades, como companhias
aéreas, tratamentos médicos, serviço ferroviário, serviços de incineração e combustível, equipamento de manipulação de
materiais operado por humanos, máquinas de entretenimento, máquinas de segurança etc. não são recomendadas, e não
assumimos nenhuma responsabilidade por falhas provocadas por essas aplicações quando utilizadas.
Analisaremos a aceitabilidade das aplicações supramencionadas, se você concordar em não exigir uma qualidade
específica para uma aplicação específica. Entre em contato conosco para consulta.
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Informações gerais de produção são capturadas além das informações de energia, possibilitando eficiência tanto na produção quanto na utilização da energia (economia de energia).
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Controlador 
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Edge computing
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Produtividade Qualidade Sustentabilidade Segurança Segurança

Esta solução resolve os problemas e as preocupações dos clientes 
ao possibilitar visualização e análise que levam a aprimoramentos e 
aumentam a disponibilidade em locais de produção.

As soluções integradas 
de automação industrial 
reduzem o custo total

Utilizando nossas tecnologias de automação industrial e TI e colaborando com os parceiros e-F@ctory Alliance, 
reduzimos o custo total em toda a cadeia de fornecimento e cadeia de engenharia e damos suporte às iniciativas de aprimoramento 
e fabricação um passo à diante dos nossos clientes.

Cadeia de 
fornecimento

Vendas, logística 
e serviço

Produção 
e fabricação

iQ-Works/EZSocket
(CAD/ligação de simulação)

iQ Care
(prevenção, manutenção 

preditiva, serviço de 
manutenção remota)

Design do 
produto

Design do 
processo Operação/manutenção

Cadeia de 
engenharia

Compras

SUA PARCEIRA DE SOLUÇÕES

A Mitsubishi Electric oferece uma ampla gama de equipamentos de automação, 

desde CLPs e IHMs até máquinas/Laser.

UM NOME DE CONFIANÇA
Desde sua fundação em 1870, cerca 
de 45 empresas utilizam o nome 
Mitsubishi Electric em setores como 
finanças, comércio e indústria.

A marca Mitsubishi Electric é 
reconhecida no mundo todo como 
símbolo de qualidade excepcional.

A Mitsubishi Electric Corporation está 
ativa nos segmentos de desenvolvimento 
espacial, transporte, semicondutores, 
sistemas de energia, comunicações e 
processamento de informações, 
equipamentos audiovisuais e 
eletrodomésticos, gerenciamento de 
construção e energia e sistemas de 
automação, possuindo 237 fábricas e 
laboratórios em mais de 121 países de 
todo o mundo.

É por isso que você pode confiar na 
solução de automação da Mitsubishi 
Electric – porque entendemos a 
necessidade de sistemas de 
automação e controle confiáveis, 
eficientes e fáceis de utilizar em 
nossas próprias fábricas.

Como uma das maiores empresas 
do mundo, com um volume de 
negócios global de mais de 
4 trilhões de ienes (aproximadamente 
US$40 bilhões) e empregando mais 
de 100.000 pessoas, a Mitsubishi 
Electric tem os recursos e o 
compromisso de oferecer o máximo 
em termos de serviços e suporte, 
bem como os melhores produtos.

Média tensão: VCB, VCC 

Monitoramento e gerenciamento de energia

Controladores compactos e modulares

Inversores, servos e motores

Visualização: IHMs

Controle numérico (NC)

Robôs: SCARA, braço articulado

Máquinas de processamento: EDM, lasers, IDS

Transformadores, ar-condicionado, sistemas fotovoltaicos

Baixa tensão: MCCB, MCB, ACB

* Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.

Para garantir a utilização correta dos produtos apresentados 
neste catálogo, leia o manual de instruções antes de utilizá-los.

Aviso de segurança
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Informações gerais de produção são capturadas além das informações de energia, possibilitando eficiência tanto na produção quanto na utilização da energia (economia de energia).
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SEDE CORPORATIVA: TOKIO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPÃO
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPÃO
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Especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

mitsubishielectric.com.br/facebook mitsubishielectric.com.br/youtubemitsubishielectric.com.br/linkedin

AV. PAULISTA, 1439 - CJ. 74
BELA VISTA - 01311-200

SÃO PAULO/SP
(11) 3146-2200

AV. GISELE COSTANTINO, 1578
JD. MARIA JOSÉ - 18110-650

VOTORANTIM/SP
(15) 3023-9000

AV. ADELINO CARDANA, 293 - 19o e 21o ANDARES
CENTRO - 06401-147

BARUERI/SP
(11) 4689-3000

RUA ITAPIRANGA, 233 - SALA 11 - 5º ANDAR
VELHA - 890362-230

BLUMENAU/SC
(47) 3041-4101

www.mitsubishielectric.com.br/ia | contato@mitsubishielectric.com.br

Global partner. Local friend.

CatalogoFR-XC_pt_26-10.indd   40 26/10/2018   15:42:09


