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SINAMICS V20 

Comissionamento básico 

 

Bruno Firmino - 28/07/2014 

Objetivo: Orientar sobre o passo a passo de comissionamento rápido do inversor SINAMICS 
V20 

Aviso: Este documento apresenta dicas e exemplos sobre o produto e supõe que o leitor possua conhecimento básico 
prévio sobre o mesmo. Para informações completas e atualizadas, deve-se consultar o manual do produto. O intuito deste 
texto é meramente didático, podendo ser alterado pela Siemens sem aviso prévio. Os exemplos devem ser adaptados ao uso 
final e exaustivamente testados antes de utilizados em projetos reais. 

Índice 
 

1. Introdução - Conceitos ................................................................................................... 1 

2. Apresentação da IHM – Basic Operator Panel (BOP) .................................................... 1 

3. Estrutura do menu de configuração ............................................................................... 3 

4. Comissionamento básico ............................................................................................... 4 

5. Anexos ........................................................................................................................... 6 

6. Suporte técnico ............................................................................................................ 18 

 

1. Introdução - Conceitos 
 
 
Este  Guia  de  Procedimentos  Iniciais  descreve  o  comissionamento  básico  do  inversor  

SINAMICS V20 através das macros de configuração e dos menus de setup. 

2. Apresentação da IHM – Basic Operator Panel (BOP) 
 

O SINAMICS V20 possui um painel de operação integrado (Basic Operator Panel – BOP), o 
qual permite acessar os menus de configuração, acesso aos parâmetros e diagnóticos de 
falhas e alarmes. 

Abaixo seguem descrições detalhadas do painel: 
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Basic Operator Panel – BOP  

 

A BOP permite ao usuário duas formas de acesso aos parâmetros, sendo elas através da 
lista de parâmetros ou através dos menus de configuração rápida. A figura a seguir detalha 
a estrutura do menu de configuração rápida: 

Estrutura do menu 
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3. Estrutura do menu de configuração 
 

Para realizar o primeiro comissionamento do drive é necessário primeiramente selecionar a 
frequência de rede na qual o drive será instalado. Após o reset de fábrica, ou no momento 
da primeira energização do drive o seguinte menu será apresentado:  

Seleção da frequência de rede 

 

Caso necessário, esta alteração pode ser realizada após o comissionamento básico através 
do parâmetro P0100. 

Após a definição da frequência de rede (50/60 Hz) é necessário definir os parâmetros do 
motor. Através do menu estruturado do SINAMICS V20 é possível acessar somente os 
parâmetros de comissionamento rápido do drive.  

Os menus de configuração rápida são divididos nos seguintes grupos: 

1 – Dados de motor; 

2 – Macros de conexão; 

3 – Macro de aplicação; 

4 – Parâmetros comuns. 

Para realizar o comissionamento básico através desses menus, basta seguir o diagrama de 
blocos a seguir: 

 



s  SINAMICS V20 – Comissionamento básico  
 

28/07/2014 Página  4 / 18  
s Industry Sector  - Technical Support & Hotline                                                         www.siemens.com.br/Hotline  
 

Estrutura do menu de configuração 

 

4. Comissionamento básico 
 

O comissionamento básico do drive foi estruturado em passos, a seguir estão os descritivos 
de cada etapa. 

Passo 1: 

Selecione a frequência de rede, as unidades de potência nas quais os dados serão 
inseridos (HP ou kW) em seguida pressione a tecla “OK”. 

Passo 2: 

Após a seleção da frequência de rede, o drive irá solicitar os parâmetros de motor, abaixo 
segue relação dos parâmetros apresentados: 

 P0304: Tensão nominal do motor (V); 
 P0305: Corrente nominal do motor (A); 
 P0307: Potência nominal do motor (kW/HP); 
 P0308: Cos Phi do motor (disponível somente para P0100 = 2); 
 P0309: Eficiência do motor (disponível somente para P0100 = 1); 
 P0310: Frequência nominal do motor; 



s  SINAMICS V20 – Comissionamento básico  
 

28/07/2014 Página  5 / 18  
s Industry Sector  - Technical Support & Hotline                                                         www.siemens.com.br/Hotline  
 

 P0311: Velocidade nominal do motor (rpm); 
 P1900: Identificação de dados do motor (0  Desabilitado; 2  Habilitado para 

reconhecimento de todos os dados com motor parado). 

Passo 3: 

Após inserir os parâmetros do motor, pressione a tecla “M” por um tempo menor que dois 
segundos. Ao pressionar esta tecla, o drive automaticamente irá exibir as macros de 
configurações. 

Ao selecionar uma macro, define-se uma pré-configuração de entradas e saídas, assim 
como uma possível configuração de rede (Fieldbus). Esta seleção é importante, pois 
simplifica a configuração básica de I/O`s, otimizando o tempo necessário de configuração 
do inversor. 

Para obter um descritivo geral de todas as macros existentes, veja o ítem 2 – Anexos 
(descritivos de macros).  

Observação: Em todos os métodos de comissionamento básico é selecionado uma pré-
configuração de macro, portanto é importante que se leia o descritivo destas para melhor 
compreensão do funcionamento do drive. 

Passo 4: 

Após seleção da macro, pressione a tecla “M” por um tempo menor que 2 segundos, nesse 
instante será apresentado as opções de aplicações de macro. 

Cada macro de aplicação fornece um conjunto de configurações de parâmetros para uma 
aplicação específica. Como por exemplo, aplicação de bomba, ventiladores, compressores, 
transportadores, entre outras. Essas configurações fazem pré-ajustes para cada aplicação, 
ajustando as curvas de controle de acordo com as características de cada aplicação. 

A macro de aplicação padrão é "AP000" para aplicações macro 0. Este é o valor mais 
indicado caso nenhuma das configurações se aproxime da aplicação do motor. 

Para obter um descritivo geral de todas as aplicações de macros existentes, veja o ítem 3 – 
Anexos (descritivos de aplicação de macros). 

Passo 5: 

Após seleção do aplicativo de macro, o comissionamento é encerrado com os parâmetros 
básicos da aplicação, são eles: 

 P1080: Frequência mínima; 
 P1082: Frequência máxima; 
 P1300: Modo de controle; 
 P1120: Tempo de rampa de aceleração; 
 P1121: Tempo de rampa de desaceleração. 
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Passo 6: 

Para concluir a programação, pressione a tecla “M” por mais de dois segundos. O Drive 
automaticamente irá salvar os parâmetros alterados, encerrar o comissionamento básico e 
ficar pronto para operação. 

5. Anexos 
 

1 – Diagrama de terminais
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2 – Descritivos de macros 
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3 – Decritivos de Aplicativos de macro 
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6. Suporte técnico 
 

 
Siemens Industry Sector 
Customer Service Division / Service Delivery 

- Technical Support & Hotline –  
 
Requisição de suporte: www.siemens.com.br/Hotline/SR 
Tel.: +55 11 3833-4040 
 
Portal de Suporte: www.siemens.com.br/Hotline 
 
Homepage Brasil: www.siemens.com.br 
 
 
 
 


