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lnversores de Frequência Zrz
lncorporam a mais avançada tecnologia disponÍvel mundialmente pam variação de velocidade em
motores CA de indução triÍásicos.

cFw08
t Tsnsão de Alimenlação: 2OO-4BO Vca. Correntê nominal de Mída: 1,6-O3A

' Máximo motor aptiaívet: 0,2S cv (O,.lB kW - 20 cv (1S kWi Controle Escalar V/F linear ou quadrático, Vstorial Sênsorless (sem encoder),
WC - Voltagê Vector Control

r Dimênsões compâctas
r Linha Wash - grau de proteção NEMA1 / lp2o, opcional lp56r lnstalação e operação simplificadas. 01 entrâda analógica (02 entradas analógicas - versão plus)
r 04 entradas digitais isoladas pNp pN
, 01 saíCa analógica (\êrsão plus)
r 01 saída à relé (02 sadas a reté - wrsão ptus)
. lntêrface de opeÍaÉo com display ds LEDS com 4 d(gitos, montagem no

inversor ou em porta de painel (opcionât)
r Controle multibombas
I Rêgulador PlO, Fving Start, curva .S., Muttispeed, potsnciômelro etetrônimt Frenagem CC e IGBT paIa Írênagem rêostática
r Comunicação Modbus BTU incorporada. Filtro EMC opcionat (intemo e extemo)i Módulos de comunicação Devicsnet, profibus Dp s Canopen (opcional)r Sottware de progÍamaçao gratuito "SuperdÍive,

cFw09
r Tênsáo dê Alimêntação: 200-690 Vca. Conênte nominal de saída: 2,9-17.10 AI Máximo motor apti(Évet: 1,S cv (1,1 kW) - .l5OO 

cv (j12S kW). 'Vectrue Technologyo" Controle Escalar V/F linear ou euadrático, Vetorial de Tensão
WW - Voltâgê VectoÍ WEG, Vetorial Sensorless (sem encodêr) e Vetorial com encoderr 'Frenagem ótimao" (Optimat Brakingg - tecnologia de ,ren"gáÃ 

"r"fr** O*
in\€rsores WEG

r "Fluxo Ótimoo'- para utilizaÉo em caÍgas dê torquê constânter 2 entradas analógicas (O a lovcc ou O a 20 mA)r 6 entradas digitais (24 Vcc)
r 2 saÍdas analógicas não isoladas
r 2 saúCas Íêlé NA./NF e 1 saída relé NA (programáveis). lntêríacê dê operação inteligente com idioma sêlecionável, start_up oÍientado,

função copy e opcional de montagem em porta de painelr Grau de protêçâo: NEMA1 - lp 20
r Módulo dê CLP para rererência de vêlocidade ê posicionamento (opcional)i Módulos opcionais de expansáo de entradas e saÍdâs (digitais e ànalógicas) e

encoder incremental
r Comunicação Modbus RTU incorporada
r Módulos opcionais para redes de comunicação: Ethernet, Dar'icenet, profibus
r Software de programação gratuito .superdrivê,
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lnversores de Frequência

cFw11
r Tensáo de âlimentaçáo: 200-690 Vca o. Corrêntê nominal de saída: 3,6-2500 A ci
r Máximo motor apticáwt: 2 (1,S kW-2800 cv (2100 kW) r1r "Vêctrue Têchnologyo, - Controle Escalar V/F linear ajustável, Vetorial de Tensão

WW - Voltagô V€ctor WEG, Vetoria, Sensorless (sem encoder) e com
êncoder, Vetorial Wmagnet Sensolerss (sem oncoder) e com encodsr

r "Frenagem Ótimao" (Optirnal Brakingg - tecnologia de Írenagsm dos inversores WEGr 'Fluxo úimoo" - para utilização em cargas de torque constantsr Geronciamento térmico inteligente
r Grau dê protêção: lP2O ou lp54
r lndutor no link CC incorporado
. Barramento CC único
r Filosofia 'Plug and play"
t Relógio de tempo real
r Função Soft-PLC incorporada - agrega ao inversor as funcionalidades de um CLp
' IHM com display gráfco' ruz de tundo ('backrigth"), s€reção de idiomas, 'stârt-up' oriêntado, Íunçáo .copy"
r Acessórios opcionais:

Cartóês dê expansão de entradas e saídas, digitais e analógicas:
Módulo ds encoder incrementai
Módulo de comunicaçáo de rede: Modbus RTU, CANopen, profibus, Dêvicenet e Ethernêt lp
Função "SaÍsty Stop' conÍoÍmê EN gS4-1, Categoria g
Filtrc suprêssor de RFI (Opcional, exceto para os tamanhos E, F o G)

' Disponível tamtÉm nas versóes Modlrar com dissipador reÍrigerado a ar (cFw11M) ou rêfrigerado a água(cFw-l1w), Acionamento completo (AFWl1M) e Autoportante 1ana7-11), todos corn arnpla r"iL d" 
"orràt" 

d" oidu 
"taÍnânho reduzido

t sottware gratuito Suparorive G2, paÍa parametízação, comando e moniloração do invêrsor com conêxão USB
Nobs: O t@elos êm 690 Vca afi des9,wofuifi|E,nto.

f) Modoldt acinê de tauÂ@ d sÀo painéis de acbnarÍ,f,7lto corrldeto nÊdúhte.r.

CFW500 lnvorsor de íreqüência
r Corrêntê de sâíCa 1 a 10 A (0,25 a S,O cv)
r Tonsâo dê alimêntação 220-44OVca - monofásica

ou tÍiÍásica
r Contíole wtorial (WW ou escatar (V/F)
r Função SoÍtPLC incorporada
. Aplicâçôes multimotores
r Tamanho compacto
r Fácil utilização
r Monlagêm êm superÍíciê ou trilho DIN. IGBT ds Írenagem
r Filtro RFI (Opcionat)

ECW500 - Regulador dê tensão pare motores de geradores síncronos
. ConectoÍês tipo mola
r Conente de excitaçáo 20 A para máquinas brushlessr Tensáo dê redimontaçfo 115 V. Conentg de medição, entrada 1 A e S Ar 4 relés programávêis, 2 de status náo prograÍnáveisr 1 porla ds comunicaçáo RS-48í422r 1 porta de comunicação com IHM de porta de painel

mêsma IHM do CFW1 I). Mêlhor.res@sta dinâmica para o dispaÍo positivo e negati\o. Controlê reativo
r Çontíole dê Íator de @lência. Modo automático e manual
r Alimêntação rêdundântê
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Proteção de Circuitos Elétricos

E

MMW01 - Multimêdidoras dê grendêzas elétricas. Medição direta de tensâo até SOO Vca. Mediçâo de corrente atÍavés dê TCs (O,OS â S A). Memória interna para armazenamento de dados
= Comunicação em rêde atraGs de RS 48S e Modbus RTU

FW - Fusíveis
. FusÍveis tipo D com corrêntes de 2 a 63 A

' Fusíveis tipo NH com conentes de 4 a 690 Ar Bevada capacidadê de interrupÇão
(tipo D: 50 kA, tipo NH: 120 kA)

r Classe gUgG - Tipo retardado para circuitos elétricosr Especificaçao técnica conÍorme Norma IEC 60269

FusíYel Ultrarrápido
r Fusíyeis tipo NH dê 20 a IOOO A em quatro tamanhosr Classe aFl - tipo ultrarrápido para píoteÉo de circuitos

com semi-condutores
I Elevada capacidade dê interrupÇâo (1OO kA). Baixos valores dê l2t

SFW - Saca Fusívois
t Conentes de 160 A, 2SO A, 4OO A e 600 A
r Aplicaçáo com Íusíveis do tipo NH

' Permitem wrficagâo da tensão e do estado dos fusivêis
sem a necessidade dê âbíir o produto

. Tripolar
r Capas de proteçáo ds tarminais
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DWP - Disiuntore3 predial em caira moldada
r Proteção contra sobrecarga ê curto-circuito
. Conentes de 100 a 225 A
. Tripolar
r Capacidade dê interrupção: 22kA@ 22O/24OV (NBR tEC 60947-2)
r Terminal prensa cabos (acessóío opcional)

MOW - Minidisiuntor WEG O kA
. CurvasBeC
r Correntes de 2 a 100 A
. Mono, Bi, Tri ê Têtrapolar
r Capacidade de interrupgão:

r 3 kA - NBR NM ô0898 (uso íêsidencia0
. 5 kA - IEC/EN 60947 (uso induskiat). Bloco de contato auxiliar latâral

r Possibilidadê de trava com cadêado (acessório opcional)

MDWH - Minidisiuntor WEG 10 kA
r CurvasBeC
. Correntes de 6 a 63 A
r Mono, Bi, Tri e Tetrapolar
. Capacidade de interrupção:
i 10 kA - NBB NM 60898 (Uso residência0
r 15 kA - |EC/EN 60947 (Uso industrial)

0

Disruntor DW-c paÍa Gerador
A corrente estabelecida êm caso de curto circuito numa inslalaçáo alimentada por um gerador, podê ser de 3 a s vêz€s sua
correntê a plena carga, logo os disjuntores DwG possuem seus disparadoÍes ajustadoi para aiuaçáo nestai conoiçoes.

Disjuntor DWM para proteçáo dê motorês
Possui somente dispaÍadorês magnáticos (proteÇão conlra curto-circuito). Para os disjuntores com ln até 9s A os
disparadores magnóticos sáo fxos e ajustados para 12 x ln. Para corrêntes entre 1os a looo A os disparadores são ajustávêis
de Z5 a 15 x ln. Estes disjuntores possuem alta capâcidade de interrupçáo de curto-circuito. ea. u pioÇàlo ,otor contra
sobrêcargas, deve-se utilizar um relé térmico independêntê.

lnterruptores IWA
Os interruptores IWA possuem as mesmas mecânicas e acessórios que os disjuntores DW DWG e DWM, porém sâo
desprovidos dê disparadores térmicos e magnéticos. Podem ser utilizados em qualquer aplicação de seccionamento de
circuito elétrico, sem protêção incorporada.
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Proteção de Circuitos Elétricos

Disjuntor DWA paÍa protação do
circuitos elétricos a transíoÍmadorcs
Poetados para píoteção de circuito§.e transÍormadores contra sobrêcarga e curto-circuito. possuem disparadoÍes, lérmicos
e magnélicos, Íxos até 160 A e aiustáveis a parlir d6 250 A. os disparadóres magnéticos fixos estão cali:brados em 1o x ln e
os ajustáveis, vaíiam entre 4 e 10 x ln. Estão disponíveis versôes com capacidadeã de interupção de curtà-circuito que
variam de 16 a 80 kA (38C/415 Vac).
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I ConexÕes Elétricas

BTW - Bornes WEG
. Completa linha de Bornês
t Opçáo de conexáo tipo paraÍuso e conexáo tipo mola
I Corpo em poliamida PAô6 com êxcelentes propriedades

dielétricas e alta resistência mêcânica
t Elemenlo condutor intemo de elevada capacidade de

condução de conenle
r Ampla linha de acêssórios
. Vasta opção de idêntilicadores e marcadores

PW4 - Plottêr WEG
r Area de impressão A3 tamanho 44O mm X 3OS mm

' Permile lÍoca rápida das placas de impressão
r Capaz de gravar em êlementos de até 1O,5 mm de âltura
í CalibÍaÉo aúomática - sr'ita ajustes manuais
. Çonexão USB
i Completa linha de acêssórios
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Correção do fator de potência

ucw
Unidadê capacitiya monoÍásica
r Potências até 6,67 kVAr nos

diâmetros de 40 a 60 mm ê 535 Vac
t Unidades capacitivas para

montagem de módulos e bancos
triíásicos

r Substituição de células expandidas
nos módulos e bancos

! Rêsistores de descarga em
separado

ucwT
Unidade capacitiva tÍiÍásica
r ldeal para coíeção l@,alizada/

individual de motores:
r 0,5 a 15 kVAr em 220 V
r 0,5 a 25 kVAr em 38O/44O/4AOV
i Fbsisloí€s dê fuãga itcoípc-dos

intemamonte
t Capa de proteçáo para conaxóes
r Terminais tipo Íast-on e Íenda philips

MCW
Módulo capacllor triÍáslco
r Potências até 60 kVAr ê 48O Vac. Unidades capacitivas monoÍásicas

ligadas em triângulo
r Resistores de dêscaÍga incorporadosI Pode-se associar até 4 módulos

através dê banamentos de
interligação chegando a potência
equivalêntes aos bancos (melhor
custo bênêÍício)

§

BCW ê BCWP
Banco d6 capacitores tritásicos
r Potôncias ató 75 kVAr e 480 Vac
. Capacitores conBctados na

confrguraçáo delta
r Possuêm protêção gêral com fusíveis

'NH" ou disjuntores
. Rêlé temporizador eletronico que

protege os capacitoÍes na
reenergizaÇão

cwM
Contatores paÍa
manobra dê capacitores
t Disponívêis para.manobras de

bancos dê capacitores de
aré 50 kvAr êm 400/415 V

r Fixação por parafusos ou
dirotamento êm trilho DIN 35 mm

. Desênvolvidos com resistências de
pré-carga paÍa diminuirem as
elevadas coÍrontes de "ln-rush"

PFWOí
Controlador automático ds fatoÍ dê
potência
r Modelos com mêdição monoÍásica e

trifásica
r Saída de 06 e 12 êstágios para

controle dos contatores para
manobra de capacitores

. Coneçáo do íalor de potência do
transíormador a vazio

. Controle de filtro de distorgão
harmônica através da saíCa 1 do
PFWOl

. Mediçôes de correntê, tensão,
polências e distorção harmônica

. Alarmes de Tensão, Cônentê ê fator
de potência mínimos e máximos e
distorgão harmônicâ total de tensáo
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Relás programávêis
Clic02 3rd
. Coniiguraçáo máxima de SS pontos

dê E/S ulilizando até g êxpansôes
. Alimentaçâo em 12 Vcc, 24 Vcc ou

11O/22O VcÀ - SO/@ Hz
r Relógio em têmpo real
. Visualizaçáo de Mensagens e

altsraçào de parâmetros on-line
r Duas enlradas rápidas de 1 kHz
r Uma saída PWM crrem de putso)
r Comunicação Modbus incoÍporado

(modêlos 20 VR-D ê 20 VI-D)
r Funçô€s aitméticas

(Adiçáo / sub. Mul / Div)
r Função de Controle PID
r Entradas analógicas incorporadas

nos modelos 24 Vcc
r SoÍtwarê de programação gratuito

ctic Edit

Controladores programáyêis
TPWO3
. Configurável até 25ô pontos dê E,/S

digitaise64pontosde
E/S anatógicas

. Alimentaçáo em 110/220 V
50/60 Hz (24 Vcc sob consulta). lnterfaces Homem-Máquinâ
oümizada e Gráficas (touch screen)

r Entradas digitais Íotoacopladas
. Relógio em tempo real
r ÇPU com microprocêssador ê92trt Memória flash incorporada
r ComunicaÇão êm redê RS-4BS ê

RS-232 (modbus FTU)
r Função PID e ponto flutuanis
r ModBus (mêstre € escravo)

incorporado RS-232 e RS-4B5
t Sottware de programaçáo pC Unk

(gratuito)

wwwweg.net
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PLC300
. CLP com IHM intêgrada, cômpleto e

expansívêl
. 10 sntradas digitajs ê 1 analógica. 09 saídas digitais (1 rápida) e 1

analógica
r IHM integrada com display LCD com

'backlight" (luz de fundo)
r USB para comunicação com o

computador
. Memória de programa de S12KB
r Até 240 telas de programaçáo
. Expansão de entradas e saÍdas

digitais ê analógicas üa CANopen ou
módulos do CFW11

t Cartão de memória tipo SD (.Secure
Device') para armazênamento dê
dados, progrâmas e .log' de eventos. Programação em linguagêm "ladder"
via sottware WPS (.WEG
Programming Suite')

r Êntrada de êncoder incorporada
r lnteíace de comunicação: Modbus-

RTU (mestre), CANopen (mestre)

E
ç ControladoresLogicosprogramáveis

*=-----r---
{,-rfi l=

§

lnteíace Homêm-Máquina Gráricas pWS e TISOr Oisplays de diversos tamanhos, monocromomáticos ou coloridos
e Touch Screen com vida útil acima de um milhão de toquesr Tensào de alimentaçao 24 Vcc
! Grau de proteção tP6S ou tp66. Portas de comunicação COMI, COM2, @M3. USB e Ethernetr Telas dê alarme, rêceita com memória intema para os aplicativos

c

Unhas PÍo0ranaçáo taddeí 2N 300

Bloc6 t-ógicos 99 260

MarcadoÍes fuxiliârâs Í5 63
Eftadas Analógicas 4 8 (4 via expaÍ}são)

Enhada TemperafuE 4 (úa expamtu PT100)

Tempodzadores 15 31

Contatores 15 31

Funçóes Aritmética§ AdiSáo/Sub/Mul,Oiv

Saidas Analógirás
2 (via expansão)

Saidas tualógicas (incoÍpoÍãda) Novo modelo com 2 saÍdas analdgicas incoÍpoÍado

E n;;Í:i::--

s I

0
ffil-2y11,;7 - l

l" -*,4*1.----.--

Módulos de Expansáo
r ConfiguraÉo máxima de até 54 pontosr 2 saídas analógicas oJO Vcc/O-2o mAr 4 entradas analógicas O-10 Vccr 4 entradas PTi00
t Função Õontrole ds plD
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EEE

E
Ç Softwares gratuitos disponíveis no site www.weg.net

Clic Edit
r Programação do Clico2 grd
. Unguagsm am português tipo laddêr ou FBDr Monitoraçáo, ediçáo e monitoração .online.

ADP - Programação de lHMs

Dimen3ionamênto

' SoÍt-Staíers (SDVV) e Servoacionamêntos (DSW)
r Auxílio no dimensionamento ê espêcilicaçâo
, Várias opções dê aplicações
. Diwrsas condições de partida
. Lista dê parâmelros básicos de partida

RetoÍno de inyestimento com inyêrsoros de Írequênciar Simplicidade de uso
t AplicaÇôes de bombas ê venliladores
. Fácil visualizaçáo da êconomia de ensrgia elétrica. Estimativa do retorno do investimento

SoÍtware de CoÍreção do Fator de potência
. Cálculo da coneçáo do Fator de potência para motores e lransÍormadoÍes. Dimensionamento de componentes dê manobra e proteÉo dê capacitorest Dimensionamento de capacilores com tensão íêÍorçada

("

{1,

C

5 !El

=ffi__=I

l-c-r==E-._-

I É--------
l#i.+-

tu@N e,n6t tÊ1to eí tv,cÍ,- de tqtu AxÍêçh e Fa@ é. Df,reLtít

Equivalont6 WEG
r Ferramênta on-line, através do site WEG, que pêrmite aos usuários encontrarêm

modelos de produtos equivalentes e Íacilmênte substituí-los por produtos WEG
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Cêntro do Controle de Motores
de Baixa e Média Tensão

AFWI lM/ÂFWííW - Modutar drive

L4odiar ddvê / l,ladutat &ite
@higarádo ê água (500 d 2W dt/)

Cubículos de Média Tensão

MVW01 - lnvêrsor de Frequênciâ
dê Média T6nsão

de fiO alé 8.@ d Tens&s
de natoc 3,3, I,t6 e 6,9 kV

Painéis em Bãixa Tensão

SEI - Sistemas Elétíicos lntegÍados
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UPS - LJninterruptible Power Supply

ENTERPBISE+ - Linha de Nobreak triÍásico modularês
Completa linha de Nobreaks tríásicos modulares com potências de
10,0 kVA até 250,0 kVA para o mercado Tt.
Sáo sistemas triíásicos modulares on line sênoidais quê íomêcem um
elevado nível de proteção elétrica para aplicaçÕ€s qus exigêm redundância
ativa (N+1) e êlêvada êficiência energética (linha verdê).

25":

PERSONAL - Linha de Nobreak monotásico do baixa potência
Completa linha de Nobreaks com potências de 6OOVA até i,3kVA para
o mercado SOHO - Sma OfÍcê / Home OÍÍice.
Utilizados para alimsntar computadores pessoais, pequenas centrais
telefônicas, PDVS e êquipamentos de bajxa potência que nào exigêm
tensáo senoidal.

THOR WORLD - Linha de Nobreak monorásico de média potôncia
Completa linha de Nobreaks com potências de .1,0 

kVA até 2O,O kVA para o
mercado corporativo em plantas de Tl distribuídas (filiais). Utilizados para
alimentar sistemas de Tl em rede, automaçáo comercial, bancárja.
industrial, servidores e equipamentos sensíveis quê exigeÍn ênergia elékica
senoidal, sem interrupção.

ENTERPRISE Plus - Linha de l{obreak trlÍásico da alta potência
Completa linha de Nobraaks trifásicos com potências de iO,O kVA até
400,0 kVA para o mercado corporati\6.
Ulilizados para alimentar sistêmas de Tl em rede, automaçáo comeÍcial,
bancária, industÍial, servidorss, CpDs, plataÍormas de petróleo e
equipamentos trifásicos que êxigem enêrgia elélrica sênoidal, sem
interrupção.
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