
O inversor com a função Ethernet incorporada está agora disponível na linha
FR-F800.

Nova linha de Inversores FR-F800-E com 
porta de comunicação Ethernet incorporada

•  CC-Link IE Field Network Basic   •  MELSOFT / FA product connection
•  SLMP*1   •  Modbus/TCP

CC-Link IE Field Network Basic é uma nova aplicação da série para CC-Link IE 
(rede integrada baseada em Ethernet). CC-Link IE habilita a troca de dados de 

• Comunicação cíclica (velocidade de 
comunicação: 100Mbps)

• Rede Ethernet Integrada em combinação com a 
conexão TCP ou UDP IP  (sem a necessidade 
de cabeamento de controle dedicado)

• Construção de sistema simples e de 
baixo custo baseado em Ethernet de 
uso geral sem a instalação de 
qualquer opcional

As funções seguintes (protocolos) estão disponí-
veis através da comuniação Ethernet de uso geral.

O que é CC-Link IE Field Network Basic ?

Habilitar a construção de um 
sistema de pequeno porte de 
inversores
A função CLP   permite o inversor mestre enviar 
comandos para controlar multiplos inversores 
escravos conectados a Ethernet. (Função de 
conexão inversor com inversor).

*5

*3 Com o objetivo de proteger o inversor e o sistema contra acessos não autorizados 
por sistemas externos via rede, tenha medidas de segurança incluindo firewall 
junto com a função de filtro de IP do inversor.

*4 Parâmetros de ajuste de dados como o endereço IP ou máscara subnet

*5 Programas em sequência podem ser lidos ou escritos pela Ethernet.

Ferramentas de suporte com funções 
adicionais
FR Configurator 2 e um inversor podem ser 
conectados através de Ethernet mesmo quando 
estão localizados remotamente um do outro.
FR Configurator 2 facilita a parametrização dos 
inversores   para habilitar a detecção automáti-
ca da comunicação em Ethernet com os 
dispositivos conectados.

*3
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• Exemplo de Aplicação (controle de ventiladores)
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[Função de conexão Inversor com Inversor]
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Ethernet é uma marca registrada da Fuji Xerox Corporation no Japão.

*1 SLMP é um protocolo comum para comunicação descomplicada entre aplicações. Usuários não precisam se preocupar com camadas ou 
limites de rede.

*2 MELSOFT / FA product connection, SLMP, etc.
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*2

forma simples entre diferentes camadas de redes, desde 
os sistemas de informação mais altos até os sistemas de 
campo, que contribuem para a visualização dos dados de 
produção. 



Especi�cações de Transmissão

Especi�cações de Comunicação

Produtos compatíveis com CC-Link IE Field Network Basic

Categoria
Velocidade de Transmissão de Dados
Interface
Número de Interfaces disponíveis
Versão IP

Item Descrição
100BASE-TX/10BASE-T

100Mbps (100BASE-TX)/10Mbps (10BASE-T) *1

RJ-45
1

IPv4

*2 O número atual de inversores conectados difere de acordo com a configuração do mestre.
*3 O número de dispositivos remotos I/O dos inversores e endereços de registradores remotos dos inversores são comuns entre 

CC-Link e CC-Link Field Network Basic.

Velocidade de Comunicação
Cabo
Número de inversores 
conectados

Comunicação Cíclica

Número
de Links*3

Combinação com TCP/IP
Opcional Necessário
Topologia

RX
RY
RWr
RWw

Item

100Mbps
Cat. 5 de Ethernet ou superior

64 (especificação aberta)*2

Suportado
64
64

32 (64 bytes)
32 (64 bytes)

Suportado
Não necessário

Estrela

1Gbps
Cat. 5 de Ethernet ou superior

64

Suportado
64
64

128 (256 bytes)
128 (256 bytes)

Não disponível
FR-A8NCE

Linha, estrela, anel, linha-estrela

10Mbps
Cabo dedicado

42 (máximo)

Suportado
64
64

32 (64byte)
32 (64byte)

Não disponível
FR-A8NC

Bus

F R - F 8 2 0 - 0.75K - E1 -

2
4

Símbolo Classe de Tensão

Classe 200V
Classe 400V

0
2

Símbolo Funcionalidade, estrutura

Modelo básico
Conversor separado*8

E1
E2

Símbolo Tipo

FM
CA *5

Ethernet Nenhum
60

06*6

Símbolo Proteção Circuitos Eletrônicos
(compat. c/ IEC60721-3-3 3C2/3S2)

Condutor
Galvanizado

Sem
Com
Com

Sem
Sem
Com

0.75K to 560K Capacidade do inversor 
modo LD (kW)

Descrição

CC-Link IE Field Network Basic

Protocolo de comunicação

Padrão de Conformidade

Ajuste tempo de espera
Número máximo de conexões

Função Escravo
Número de solicitações 
de mensagens aceitáveis 
simultâneamente

Item Descrição
Protocolo Modbus/TCP

Specificação Modbus 
aberto/TCP

Não disponível
3

1

Modbus/TCP

Velocidade de Transmissão

Unidades conectáveis

Topologia

Número máximo de 
links por estação

Dispositivo de saída
Registrador Especial

Item Descrição
100Mbps

Mestre: 1
Escravos: até 5

Estrela
16 (2 bytes)
8 (16 bytes)

Função de conexão inversor com inversor

*4*7

• Módulo Série MELSEC IQ-R com CPU com Ethernet incorporada 
• Módulo Serie MELSEC-Q com CPU com Ethernet incorporada

• Módulo Série MELSEC-L com CPU com Ethernet incorporada
• Módulo Série MELSEC iQ-F com CPU com Ethernet incorporada

• Inversores FR-A800
• Inversores FR-F800
• Inversores FR-E700 (a ser suportados sequencialmente)
• Robê industrial MELFA (a ser suportado sequencialmente)
• Servoamplificador Série MR-J4 (a ser suportado sequencialmente)

• Linha de IHM´s GOT 2000, GT27, GT25 e GT21 (a ser suportado 
sequencialmente)

• Unidade de controle CNC da série M800/M80 (a ser suportado sequencialmente)
• Módulos de remota I/O tipo bloco (a ser suportado sequencialmente)

Mestre

Escravo

*1Auto negociação é suportada. Especificações como acima são as mesmas que aquelas da linha básica FR-F800. No entanto, os 
terminais RS-485 não estão instalados, e algumas outras restrições se aplicam.

*9

Para os nomes dos modelos dos produtos compatíveis, por favor, entre em contato com o seu representante de vendas.

Família

Símbolo *4*7

*4 Modelos podem ser indicados alternadamente com a corrente nominal do inversor (modo SLD).
*5 Para o tipo CA, o terminal de saída de monitoramento (FM/CA opera como terminal CA (saída de corrente 0 a 20mAcc), e não como terminal FM (saída trem de pulsos).
*6 Disponível para 7,5 kW ou maior.
*7 Para inversor de 75kW ou maior, sempre conecte o reator CC (FR-HEL), que está disponível como opcional. Selecione o reator CC de acordo com a capacidade do motor aplicado.
*8 Sempre instale o retificador (FR-CC2). (Não necessário quando um retificador regenerativo FR-HC2 é usado.
*9 Inversores compatíveis com comunicação RS-485 estão disponíveis também.
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Tipo de 

comunicação

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. ADELINO CARDANA, 293 - 21o ANDAR - CENTRO - BARUERI/SP

(11) 4689-3000 | www.mitsubishielectric.com.br/ia 
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