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Introdução 

 
 

Informações sobre o manual 
 

Conteúdo Este manual contém notas e informações importantes sobre as várias fases de operação do 
MultiControl.  
O manual descreve o MultiControl quando entregue pela Interroll. 
 
Além deste manual, acordos contratuais e documentações técnicas especiais se aplicam a 
versões específicas. 
 

O manual faz parte 
do produto 

� Para uma operação e solicitação de garantia segura e livre de problemas, primeiro leia o 
manual e siga as instruções. 

� Mantenha o manual perto do MultiControl. 
� Repasse o manual adiante para qualquer operador ou ocupante posterior. 
� AVISO!  O fabricante não assume responsabilidade por falhas ou defeitos 

resultantes da não observância deste manual. 
� Caso tenha alguma dúvida após ter lido as instruções de operação, entre em contato com 

o atendimento ao cliente da Interroll. Contatos próximos a você podem ser encontrados 
na Internet em www.interroll.com/contacts. 

 
 
 

 
Avisos presentes neste manual 

 
Os avisos referem-se a riscos que possam surgir durante o uso do MultiControl. Disponíveis em 
quatro níveis de perigo identificados pela palavra de sinalização: 

 
Palavra de 
sinalização 

Significado 

PERIGO Indica um perigo de alto risco que pode levar à morte ou a ferimentos 
graves, se não for evitado. 

ATENÇÃO Indica um perigo de risco médio que pode levar à morte ou a ferimentos 
graves, se não for evitado. 

CUIDADO! Indica um perigo de baixo risco que pode levar a ferimentos médios ou 
leves, se não for evitado. 

AVISO Indica um perigo que pode levar a danos materiais. 

 
 

Símbolos 
 

 Este símbolo indica informações úteis e importantes. 

 Obrigatoriedade: 
�Este símbolo representa que um pré-requisito deve ser atendido antes da montagem e da 
manutenção. 
 

�Este símbolo indica as etapas a serem realizadas. 
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Segurança 
 
 

Tecnologia atual 
 

O MultiControl foi desenvolvido em conformidade com a tecnologia mais atual disponível no 
momento e é seguro no estado em que foi entregue. No entanto, os usuários podem se 
deparar com perigos durante o uso: 

 

 
Desconsiderar os avisos presentes neste manual pode levar a ferimentos graves. 
�Leia atentamente o manual e siga o seu conteúdo. 

 
 

Utilização prevista 
O MultiControl só pode ser utilizado para aplicações industriais e em um ambiente industrial 
para controlar um RollerDrive EC310 ou um motor VCC. Um adaptador correspondente deve 
ser utilizado para fazer a conexão com um motor VCC. 
 

O MultiControl deve ser integrado em um módulo transportador ou sistema de transportadores. 
Qualquer outro uso é considerado inadequado. 
 

Quaisquer modificações que afetem a segurança do produto não são permitidas. 
 

O MultiControl só pode ser operado dentro dos limites operacionais definidos. As aplicações 
divergentes das pretendidas são passíveis de aprovação da Interroll. 

 
Qualificação profissional 
Pessoas não qualificadas não são capazes de reconhecer os riscos e, como resultado, estão 
sujeitas a perigos maiores. 
 

� Autorize apenas os funcionários qualificados para as atividades descritas no manual de 
operações. 

� A empresa operadora deve garantir que os funcionários sigam os regulamentos e normas 
locais aplicáveis durante o seu trabalho no que diz respeito à segurança e perigos. 

Os seguintes grupos-alvo são abordados nestas instruções de operação: 
 

Operadores Operadores que foram instruídos sobre a operação e limpeza do MultiControl e seguem as 
orientações de segurança. 
 

Equipe de serviços A equipe de serviços dispõe de uma formação técnica e executa as tarefas de manutenção e 
reparo. 

Eletricistas As pessoas que trabalham em instalações elétricas devem ter formação técnica pertinente. 
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Segurança 
 
 
 

Perigos 
 

 
A lista a seguir apresenta informações sobre os vários tipos de perigos ou danos que possam 
ocorrer durante o trabalho com o MultiControl. 
 

Lesão corporal �Os trabalhos de manutenção ou reparo só podem ser efetuados por pessoas autorizadas e 
qualificadas de acordo com os regulamentos aplicáveis. 

�Antes de usar o MultiControl, garanta que pessoas não autorizadas não estejam perto do 
transportador. 

 

Eletricidade �Realize os trabalhos de instalação e manutenção somente após ter desligado a energia. 
�Garanta que a energia não possa ser ligada acidentalmente. 
�

Ambiente de 
trabalho 

�Não use o MultiControl em áreas onde haja risco de explosão. 
�Retire materiais não obrigatórios e objetos desnecessários da área de trabalho. 
�

Falhas durante a 
operação 

�Verifique regularmente se o MultiControl apresenta danos visíveis. 
�Caso observe fumaça, desligue a energia imediatamente e garanta que ela não possa ser 

ligada acidentalmente. 
�Entre em contato com um funcionário qualificado imediatamente para encontrar a origem da 

falha. 
�

Manutenção �Uma vez que o produto não exige manutenção, é apenas necessário verificar regularmente 
se o MultiControl apresenta danos visíveis e se todos os cabos e parafusos estão 
posicionados firmemente no lugar. 

�

Partida acidental do 
motor 

�Garanta que um motor conectado não possa ser ligado acidentalmente, especialmente para 
os trabalhos de montagem, manutenção e solução de problemas.�
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Segurança 
 

Interfaces com outros dispositivos 
 
Ao instalar o MultiControl em um módulo transportador, podem haver possíveis perigos. Estes 
não fazem parte deste manual e devem ser analisados durante o desenvolvimento, a instalação 
e a colocação em funcionamento do sistema completo. 
�
�Após a montagem do MultiControl em um módulo transportador, verifique o sistema inteiro 

quanto a um novo potencial local perigoso antes de ligar o transportador. 
�
�Podem ser necessárias medidas construtivas adicionais. 

 
 

Modos de operação 
 

Modo normal A operação do dispositivo instalado no cliente final refere-se a um componente em um 
transportador de um sistema completo. 
 

Modo especial A operação especial refere-se a todos os modos operacionais que são necessários para 
garantir e manter a operação regular. 
 

 
 
Modo de operação especial Explicação Comentário 

Transporte/Armazenamento Carga e descarga, transporte e armazenamento - 

Montagem/Primeira 
inicialização 

Instalação no cliente final e execução de teste   - 

Limpeza Limpeza externa sem remover os dispositivos de proteção Quando desenergizado 
Manutenção/Reparos Tarefas de manutenção e inspeção Quando desenergizado 
Solução de problemas Solução de problemas em caso de uma falha - 
Eliminação de falhas Eliminação da falha Quando desenergizado 
Desligamento Remoção do sistema completo Quando desenergizado 
Descarte Remoção do sistema completo e desmontagem Quando desenergizado 
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Informações sobre o produto 
 
 

Descrição do produto 
 

O MultiControl é um controle para sistemas de transportadores que pode controlar até quatro 
motores. Ao mesmo tempo, é também um dispositivo de E/S certificado para PROFINET, 
Ethernet/IP e EtherCAT e, como tal, pode ser conectado em rede com outros MultiControls e 
um PLC. 
 
Sensores e RollerDrives podem ser integrados diretamente na camada do fieldbus (barramento 
de campo) via MultiControl. Isso permite salvar uma camada de sensores/atuadores adicional 
completa. 
 
O MultiControl pode ser configurado via um ambiente de programação de PLC, uma interface 
do usuário via web ou o procedimento Teach-In da Interroll de forma fácil e flexível. O 
procedimento simplifica e encurta o tempo de inicialização no local e também permite a troca 
simples de um único MultiControl. 
 
Se uma lógica específica para transportador tiver que ser utilizada, o MultiControl pode ser 
equipado com um software especial fornecido pela Interroll. Como um resultado, ele pode ser 
usado como um sistema de controle individual – com ou sem PLC conectado. 
 
O MultiControl é compatível com todos os módulos transportadores de 24 V da Interroll 
Automation GmbH. Os chamados programas ZPA+ são usados para operar os módulos 
transportadores. Estes programas são descritos em um manual de operação separado. As 
funções dos programas ZPA também estão descritos em um manual de operações separado. 

 

Configuração 
automática 

Para possibilitar um início fácil dos grandes sistemas de transportadores com várias zonas, é 
possível configurar o MultiControl automaticamente. Para esta finalidade, os sinais de falha ou 
correntes operacionais dos motores conectados, bem como os sinais de pelo menos dois 
sensores de zonas adjacentes são coletados, analisados e utilizados para determinar ou 
especificar as seguintes definições: 

• O número de motores conectados a cada MultiControl 
• O número de zonas por MultiControl 
• A configuração do sensor (tipo PNP/NPN e lógica normalmente aberta/normalmente 
fechada) 
• O endereço de rede de cada MultiControl 
• A atribuição de nome para cada MultiControl 
• As relações circunjacentes do MultiControl 
• O sentido de rotação dos motores para o transporte abaixo 

Restabelecimento da 
energia/Proteção 

contra sobretensão 

Se o RollerDrive estiver pausado ou parado, a energia cinética do RollerDrive (e um pacote 
sendo transportado) será convertida em energia elétrica. Esta energia é alimentada de volta 
para o sistema, onde pode ser utilizada por outros RollerDrives. 
 
Se o restabelecimento da energia for maior do que a demanda de energia, o excedente é 
convertido em calor por um resistor de frenagem integrado no MultiControl. O resistor de 
frenagem é ativado quando a tensão ultrapassar 26 V. Como tal, tensões excessivamente altas 
dentro do sistema são evitadas. 
 

Dispositivo de 
proteção contra 

sobrecarga 

Se o resistor de frenagem for ativado por mais de dois segundos, ele é desligado novamente, 
uma vez que se assume, neste caso, que a fonte de alimentação fornece uma tensão 
incorreta. Se a proteção contra sobrecarga estiver ativa, isso é exibido no visor em LED. 
Enquanto proteção contra sobrecarga estiver ativa, os motores não poderão ser ligados. 
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Estrutura 
 

 
 

1 Sensor magnético 9 Conexão do motor (RD 4) 
2 LEDs para conexões do lado esquerdo 10 Conexão do sensor/E/S digital (E/S 4) 
3 LEDs gerais 11 Parafuso de fixação 
4 LEDs para as conexões do lado direito 12 Placa de identificação 
5 Campo de identificação 13 Conexão do sensor/E/S digital (E/S 2) 
6 Conexão do sensor/E/S digital (E/S 3) 14 Conexão do motor (RD 2) 
7 Conexão do motor (RD 3) 15 Conexão do motor (RD 1) 
8 Conexão do barramento (link A/B) 16 Conexão do sensor/E/S digital (E/S 1) 

 

 

 
 
1 Guias de cabos tipo fita (flat cables) para alimentação do RollerDrive 
2 Guias de cabos tipo fita (flat cables) para alimentação do sensor e lógica 
3 Guias de parafuso para fixação do MultiControl 
4 Furos para a fixação da placa de base ao transportador 
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Informações sobre o produto 
 
 
 

Escopo de fornecimento 
O escopo de fornecimento do MultiControl contém os seguintes componentes: 
•  MultiControl 
•  Placa de base 
•  Dois parafusos para a fixação do MultiControl à placa de base 

 
 

Placa de identificação 
As informações contidas na placa de identificação são usadas para identificar o MultiControl. 

 

 
 

1 Número do produto 5 Número de série 
2 Endereço de Controle de Acesso à 

Mídia (MAC) 
6 Marca CE 

3 Semana e ano de fabricação 7 Marca UL 
4 Fabricante 8 Dados de conexão 
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Dados técnicos 
 

 MultiControl 

Tensão nominal 24 V CC (± 5%) 

Faixa de tensão: 19 a 26 V CC 

Consumo de corrente Lógica + Sensores: 1,7 A 

 Corrente nominal do RollerDrive: 4 x 2 A = 8 A  

 Corrente máx. de inicialização do RollerDrive: 4 x 4 A = 16 A 

Classificação da proteção IP54 

Peso 500 g (incl. placa de base) 

Temperatura ambiente em 
operação 

-30°C a +40°C (-22°F a +104°F) 

Temperatura ambiente durante 
o transporte e o 
armazenamento 

-40°C a +85°C (-40°F a +185°F) 

Variação de temperatura 1 K/min, 3h (dois ciclos de acordo com IEC 68-2-14) 

Umidade relativa: máx. 93% a +40°C (104°F), 14 dias, sem condensação 

 (IEC 68-2-78, DIN EN 60068-2-78) 

Altura máx de instalação acima 
do nível do mar 

máx. 1.000 m (máx. 3.300 pés) 

 A instalação em sistemas a uma altitude acima de 1.000 m 
(3.300 pés) é possível, em princípio. No entanto, é possível 
que haja uma redução dos valores de desempenho. 

 

 
Dimensões 
 

 
 

 
A distância entre a borda superior do MultiControl aos componentes circunjacentes deve ser 
de pelo menos 10 mm para ser possível operar o sensor magnético. 
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Transporte e armazenamento 
 
 

Condições atmosféricas para transporte e armazenamento 
 

Temperatura ambiente 
durante o transporte e o 
armazenamento 

-40°C a +85°C (-40°F a +185°F) 

Variação de temperatura 1 K/min, 3h (dois ciclos de acordo com IEC 68-2-14) 

Umidade relativa: máx. 93% a +40°C (104°F), 14 dias, sem condensação 

 (IEC 68-2-78, DIN EN 60068-2-78) 

 
 

Transporte 
 
•  Cada MultiControl é embalado em sua própria caixa de papelão. 
 

 

CUIDADO 
 

O transporte inadequado constitui um risco de lesão. 
 

�As tarefas relacionadas com transportes só devem ser realizadas por funcionários 
qualificados e autorizados. 

�Siga as instruções abaixo: 
 

 
�Não empilhe mais de quatro caixas de papelão umas em cima das outras. 
�Verifique se o MultiControl está corretamente fixado em seu lugar antes do transporte. 
�Evite grandes impactos durante o transporte. 
�Verifique se o MultiControl apresenta danos visíveis e a sua integridade (acessórios) após o 

transporte. 
�Em caso de danos, tire fotos das peças danificadas. 
�Em caso de danos causados pelo transporte, informe imediatamente para a empresa de 

transporte e a Interroll para conservar o direito de pedido de indenização. 
�Não exponha o MultiControl a grandes flutuações de temperatura, pois isso pode resultar em 

condensação. 
 

 
Armazenamento 
 

 

AVISO 
 

Risco de danos materiais devido ao armazenamento inadequado 
 

�Não empilhe mais de quatro caixas de papelão umas em cima das outras. 
 

 
�Verifique se o MultiControl apresenta danos após o armazenamento. 
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Montagem e instalação 

 
 

Avisos para a montagem 
 

 
AVISO 
 

Risco de danos, resultando em falha ou diminuição da expectativa de vida útil 
 

�Verifique se o MultiControl apresenta danos antes da montagem. 
�Garanta que o MultiControl não seja torcido durante a instalação (não dobre ou torça). 
�Não faça furos de montagem adicionais no gabinete ou placa de base ou aumente os furos 
fornecidos. 
�Não deixe o MultiControl cair para evitar danos internos. 
 

 
 
Montagem do MultiControl 
 
 

Primeira montagem Para prender o MultiControl na estrutura do transportador, primeiro monte a placa de base 
fornecida em sua estrutura. A placa de base conta com dois conjuntos de dois furos para 
fixação do MultiControl. Os furos de aperto para a esquerda devem ser usados para a 
montagem inicial. 
 

 
Para simplificar a instalação elétrica, se possível, todos os MultiControls devem ser montados 
sobre o mesmo lado do transportador. No caso de curvas, na medida do possível, o 
MultiControl deve ser montado sobre o raio externo, uma vez que a conexão com o 
RollerDrive fica neste lado. 
 

 
A distância entre a borda superior do MultiControl aos componentes circunjacentes deve ser 
de pelo menos 10 mm para ser possível operar o sensor magnético. 
 

�
�Identifique uma área plana sobre a estrutura do sistema do transportador na qual o 

MultiControl pode ser montado. Garanta que haja aprox. 25 mm de espaço à esquerda da 
área designada para poder mover o MultiControl posteriormente, se necessário (consulte 
“Montagem recorrente”, página 16). 

�Use a placa de base como um gabarito e marque o centro dos dois furos de montagem. 
Preste atenção à orientação correta da placa de base (a identificação no canal para cabos 
deve ser legível). 

�Faça dois furos com um diâmetro de 6,5 mm sobre as marcações na estrutura do 
transportador. 

�Prenda a placa de base no transportador usando parafusos M6. 
�Verifique se a placa de base não está deformada. 
�Insira os cabos tipo fita para a tensão de alimentação (consulte “Fonte de alimentação”, 

página 18). 
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Montagem e instalação 
 
�Posicione o MultiControl no furo esquerdo em cada gabinete e o empurre para baixo até que 

o mecanismo de bloqueio encaixe. 
 

 
 

�Prenda o MultiControl na placa de base usando os parafusos disponibilizados com o produto 
e uma chave de fenda Phillips de acordo com a DIN EN ISO 4857-Z2. Torque de aperto 
máximo 2 Nm. Isso conduz os pinos de contato pelo cabo tipo fita e estabelece contato com 
a tensão de alimentação. 

 

 
Para garantir uma fixação adequada do MultiControl na placa de base, apenas os parafusos 
fornecidos podem ser utilizados. Se eles estiverem danificados ou em caso de perda, solicite-
os junto à Ejot usando o artigo número do produto 4280049809 (http://www.ejot.com). 
 

Montagem recorrente Se um cabo tipo plano já conectado tiver que ser removido de um MultiControl, o cabo não 
deve ser perfurado no mesmo ponto, uma vez que se isso ocorrer, um contato adequado não 
poderá ser garantido. Para evitar que o cabo tipo fita tenha que ser removido e reposicionado 
em todos os MultiControls, neste caso, o MultiControl pode estar ligado por via o furo de 
montagem à direita em cada gabinete. Por conseguinte, a posição do MultiControl em relação 
aos cabos varia, podendo o cabo ser perfurado em um ponto diferente. O isolamento é 
autorreparativo, o que significa que o grau de proteção IP54 é alcançado. 
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Avisos relativos à instalação elétrica 

 

 
A instalação elétrica inadequada pode resultar em danos ao MultiControl. 

 
�Os trabalhos elétricos só devem ser realizados por funcionários qualificados e autorizados. 
�Desligue a fonte de alimentação antes de instalar, remover ou repassar a fiação do 

MultiControl. 
�Certifique-se de que nenhuma tensão perigosa possa entrar em contato com as conexões 

ou o gabinete, nem mesmo em caso de mau funcionamento ou falha. 
�Não ligue tensão de CA ao RollerDrive ou ao MultiControl em nenhum momento, pois isso 

causará danos irreparáveis ao dispositivo. 
�Ligue todas as fontes de energia utilizadas a um potencial de terra comum para evitar 

correntes de compensação via MultiControl ou linha de barramento. 
�Não use conexões de terra ou fios terra como condutor de proteção (PE). 
�Não aplique muita tensão ou carga ao conector. O isolamento do cabo pode ser danificado 

se o cabo for dobrado no conector e o MultiControl ou o RollerDrive pode falhar. 
�Garanta que as instalações elétricas existentes não façam interferência no MultiControl ou 

RollerDrive. 
�Utilize apenas os cabos que tenham sido dimensionados o suficiente para a aplicação. 
�Garanta que a fonte de energia de comutação que alimenta o MultiControl fornece uma 

tensão nominal CC de 24 V com um desvio máximo de ± 5%. 
�Garanta que os RollerDrives, o MultiControl e a fonte de tensão estejam conectados à 

estrutura do transportador ou estrutura de suporte de modo que eles estejam devidamente 
aterrados. O aterramento incorreto pode resultar no acúmulo de carga estática, fazendo 
com que o RollerDrive ou MultiControl apresente mau funcionamento ou falha antes do 
tempo. 

�Use equipamento de comutação adequado para garantir uma operação segura. 
�Aplique tensões de operação somente quando todos os cabos tiverem sido ligados. 
�Não se esqueça de observar os cálculos para queda de tensão nas linhas elétricas. 
�Observe os regulamentos para cabos de roteamento. 
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Montagem e instalação 
 

 
Instalação elétrica 

 
Fonte de alimentação Um ou dois cabos tipo fita do tipo 3G3G-FL com um perfil do núcleo de 2 x 2,5 mm² são 

utilizados para o fornecimento de energia: 
•  Ao utilizar um cabo tipo fita, o MultiControl, os RollerDrives, os sensores e a lógica são 

alimentados pela mesma fonte de energia. 
•  Se forem utilizados dois cabos tipo fita, os sensores e a lógica serão alimentados com 

fontes de tensão separadas. Isso permite desligar os RollerDrives (por exemplo, no caso de 
uma parada de emergência) sem perder a comunicação com o barramento. 

Os dois potenciais de terra da alimentação de tensão estão conectados uns com os outros no 
MultiControl. Os dois contatos positivos estão conectados uns com os outros através de um 
diodo no MultiControl. Isto garante que a lógica possa ser alimentada via a linha do 
RollerDrive, mas não o RollerDrive via a alimentação da lógica. 
Passando o cabo tipo fita: 
 

�Utilize somente cabos tipo fita do tipo 3G3G-FL com um perfil do núcleo de 2 x 2,5 mm². 
�Não passe o cabo tipo fita entre outros cabos de controle ou linhas de alta tensão. Prefere-

se utilizar o sistema C ou E de acordo com DE 0298-4. 
�Se um cabo tipo fita tiver que ser prolongado ou a orientação ser alterada, utilize um 

conector para cabos da Interroll (Consulte "Acessórios", página 42). Conectando o cabo 
tipo fita: 

�Coloque o cabo em sua orientação correta sem tensão e sem torção no canal do cabo na 
placa de base. Os canais de cabos têm um design ajustado à forma (vide gráfico). Como 
tal, o cabo tipo fita pode ser instalado somente em uma direção e a polaridade não pode 
ser invertida. 

 

 
 

 
�Se apenas uma fonte de tensão for utilizada, utilize o canal do cabo superior com a 

identificação “Power RollerDrive” [Alimentação do RollerDrive] (1). Neste caso, fechar o 
canal do cabo inferior (2) com um tampão para atingir o grau de proteção IP54. 

�Se necessário, tome medidas para alívio de tensão ou redução da vibração. 
�Feche as extremidades dos cabos com tampas para alcançar grau de proteção IP54. 
�Instale o MultiControl na estrutura de base para estabelecer a ligação de contato correta 

(Consulte "Primeira montagem", página 15). 
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 Se o MultiControl tiver que ser removido após a ligação, o cabo não deve ser reconectado no 
mesmo ponto, uma vez que se isso ocorrer, um contato adequado não poderá ser garantido. 
Neste caso, o MultiControl deve ser reposicionado (Consulte “Montagem recorrente”, página 
16). 
 

Conexão do 
RollerDrive 

Os quatro conectores 'RD1' a 'RD4' estão preparados para o RollerDrive EC310. O cabo de 
conexão EC310 do RollerDrive já está equipado com um conector adequada. 

 

 
 

1 +24 V 4 Entrada de falha 
2 Saída para o sentido de rotação 5 Saída de velocidade 
3 Terra   

 

 
�Insira o conector de forma que a identificação EC310 sobre o conector aponte para a parte 

traseira, ou seja, sua leitura não seja possível. 
�Se uma conexão com o RollerDrive não for utilizada, isole-a com uma tampa cega M8 para 

atingir o grau de proteção IP54. 
 

 
AVISO 
 

As conexões não são à prova de curto-circuito 
 

O MultiControl pode ser destruído por um curto-circuito, especialmente entre o Pino 1 e o Pino 
3. 
 

�Garanta a polaridade correta. 
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Conexão do 
barramento 

As duas conexões “Link A” e “Link B” são adequadas para conectores M12, 4 pinos, 
codificação D, com atribuição dos pinos de acordo com IEC 61076-2-101: 

  

 

 
 

1 Transmissão de Dados TD+ 3 Transmissão de Dados TD- 
2 Receber Dados RD+ 4 Receber Dados RD- 

 

 
O MultiControl está equipado com um interruptor de 2 portas integrado. Isto permite que o 
MultiControl, por exemplo, seja integrado em estruturas de linhas do cabeamento do 
barramento. 
 

�Observe as orientações de instalação dos respectivos sistemas de barramento: 
 

•  PROFINET: PROFIBUS & PROFINET International (PI), http://www.profibus.com 
•  EtherCAT: EtherCAT Technology Group, http://www.ethercat.org 
•  EtherNet/IP: ODVA, http://www.odva.org 
 

�Se uma conexão não for utilizada, isole-a com uma tampa cega M12 para atingir o grau de 
proteção IP54. 
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Conexão dos 
sensores 

Os conectores 'Sensor 1, I/O 1' ao 'Sensor 4, I/O 4'’ podem ser utilizados para conectar quatro 
sensores e quatro entradas e saídas adicionais (Aux I/O) ao MultiControl. Os sensores PNP 
ou NPN, bem como sensores com abertura ou fechamento de contatos, podem ser utilizados. 
O tipo de sensor e a função das E/S adicionais podem ser parametrizados (Consulte 
"Configuração de entradas e saídas", página 28). O uso de uma linha Y permite conectar um 
sensor e uma entrada/saída a uma conexão ao mesmo tempo (Consulte “Acessórios", página 
42). 

  

 

 
 

Conexão do sensor 
 

1 +24 VCC 3 Terra 
2 E/S Aux 4 Entrada do sensor 

 

 

 
 

AVISO 
 

As conexões não são à prova de curto-circuito 
 

O MultiControl pode ser destruído por um curto-circuito, especialmente entre o Pino 1 e o Pino 
3. 
 

�Garanta a polaridade correta. 
 

 
 

 As entradas e saídas não foram isoladas eletricamente. 

 
 
Parâmetros para as entradas 
 

Tensão de entrada 0 V a 24 V 
 

Resistência de entrada ≥ 15 kΩ 
 

Limites de comutação ≥ 15 V “Alta” 
 ≤ 5 V “Baixa” 
 
 
Parâmetros para as saídas 
 

Corrente máxima de saída ≤ 200 mA 
 

Tensão de saída “1” com PNP > 15 V @ 200 mA 
 

Tensão de saída “1” com NPN ≤ 5 V @ 200 mA 
 

�Se uma conexão com o sensor não for utilizada, isole-a com uma tampa cega M8 para atingir 
o grau de proteção IP54. 
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Verificações antes da inicialização 
�
�Verifique se a placa de base do MultiControl está corretamente presa ao perfil, se o 

MultiControl está preso à placa de base e se todos os parafusos estão devidamente 
apertados. 

�Verifique se existem áreas adicionais de perigo causadas por interfaces com outros 
componentes. 

�Verifique se a fiação está de acordo com a especificação e as diretivas legais. 
�Verifique todos os dispositivos de proteção. 
�Verifique se há espectadores em áreas de perigo em torno do transportador. 

 
 

Opções de configuração 
 
Para iniciar o MultiControl, primeiro é necessário configurá-lo. Existem várias maneiras de 
conseguir isso: 
•  Todos os ajustes podem ser configurados usando uma interface do usuário baseada na web 

em um computador conectado ao MultiControl (Consulte “Interface do usuário", página 23). 
•  Todos os ajustes, exceto para o tipo de barramento, podem ser configurados usando os 

Objetos de Dados de Serviço – Service Data Objects (SDO) que são gravados por um 
controlador principal (Consulte “Objetos de Dados de Serviço (SDO)", página 24). 

•  Com a ajuda do sensor magnético, o tipo de barramento e os indicadores em LED podem ser 
configurados diretamente no MultiControl e o MultiControl pode ser testado, configurado 
automaticamente ou redefinido para as configurações de fábrica (Consulte "Sensor 
magnético”, página 25). 

•  Com um ambiente de desenvolvimento PLC, o nome da estação, a configuração de IP e as 
definições de conexão podem ser alterados. 
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Interface do usuário O MultiControl possui um servidor web integrado gerando uma interface do usuário para 
configurar o MultiControl. Essa interface do usuário pode ser chamada via um navegador da 
web em um computador conectado ao MultiControl. Exceto para um navegador da web, 
nenhum outro software tem que ser instalado no computador. 

 
Pré-requisitos 
Os seguintes requisitos devem ser atendidos para ser capaz de usar a interface do usuário 

baseada na web: 
•  O MultiControl possui um endereço IP válido conhecido (estado de entrega: Endereço IP 

192.168.0.1, máscara de sub-rede 255.255.255.0). 
•  Uma conexão Ethernet entre o MultiControl e o computador. 
•  Acesso à porta 80 possível (a interface do usuário é baseada em HTTP). 
•  O MultiControl não está configurado para EtherCAT uma vez que o EtherCAT não permite 

uma comunicação HTTP. O tipo de barramento pode ser lido usando o sensor magnético 
(Consulte “Sensor magnético”, página 25). 

 
Inicialização da interface do usuário 
�Inicie o navegador da web no computador conectado ao MultiControl. 
�Na linha de endereço, digite o endereço IP do MultiControl (estado de entrega: 

http://192.168.0.1/). 
�Insira os dados de login na página de login. 

(estado de entrega: Nome de usuário “Interroll”, senha “Interroll”) A tela inicial é exibida. 
 

 

MultiControl Overview 
 

Overview Bus Info 
Network Settings Bus Protocol : EtherCAT 

Host Name : multicontrol 
Motor Settings IP Address : 192.168.0.1 
Digital I/O State : Connected 

States  
Settings Error Info 

Control Program State : Operational 
Error Actual Error : 0 

State Last Error : 00:00:03.223 22 BusStartUp 
Settings  
Log  

Service Control Program Info 
Change 
Password 

Program ID : Slave Mode 

Factory Reset Version : 2015-02-28-00 
Restart  
Version  
Up- / Download  

Log Out  
 

 
O lado esquerdo exibe o menu de navegação que permanece sempre o mesmo. O lado direito 
exibe a parte de informação respectiva. 
 

�Para encerrar o seu trabalho, clique em "Log Out" (não é necessário se o MultiControl estiver 
sendo reiniciado). 
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Alterar senha 
�No menu “Service” (Serviço), selecione a opção “Change Password” (Alterar Senha). 
�Digite a senha antiga e depois a nova senha duas vezes. 
�Clique em “Submit” para confirmar a alteração. 
 

 

 
O nome do usuário não pode ser alterado. 

 
 

Reiniciar o MultiControl 
 
O MultiControl pode ser reiniciado pela interface do usuário. 

 

 
Durante a reinicialização, a conexão entre o MultiControl e o computador/PLC é perdida e 
deve ser restabelecida em seguida. 

 
�No menu “Service” (Serviço), selecione a opção “Restart” (Reiniciar). 
�Selecione “Yes” na caixa de diálogo de confirmação e confirme com “Submit”. 

 
Exportar/importar as configurações 
 
As configurações do MultiControl podem ser baixadas pela interface do usuário e salvas em um 
computador. 
Se o MultiControl for substituído, as configurações podem ser restauradas usando o backup de 
dados. 
 

�No menu “Service” (Serviço), selecione a opção “Upload/Download” (Reiniciar). 
 

Objetos de dados de 
serviço (SDO) 

Quase todas as configurações do MultiControl (exceto para o tipo de barramento) podem ser 
alteradas via comunicação acíclica. Essa comunicação corresponde aos Objetos de Dados de 
Serviço (SDO) do protocolo CANopen. 
 

Os SDOs são divididos em índices e subíndices. Durante a configuração por sistemas 
EtherCAT, o índice e o subíndice são separados por dois pontos (por exemplo, índice 0x4700, 
subíndice A, fica 0x4700:0A). Para o acesso via PROFINET e Ethernet/IP, o índice e o 
subíndice devem ser adicionados (por exemplo, o índice 0x4700, subíndice A, fica 0x470A). 
 
Índices das funções individuais (Consulte “Dados acíclicos”, página 48). 
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Sensor magnético As seguintes funções podem ser executadas com a ajuda do sensor magnético: 

 
•  Realizar o autodiagnóstico 
•  Definir o tipo de barramento 
•  Executar a configuração automática 
•  Ligar ou desligar os indicadores em LED 
•  Redefinir o MultiControl para as configurações de fábrica 
 

Um ímã é necessário para operar o sensor magnético (Consulte “Acessórios”, página 42). O 
sensor magnético está localizado no lado superior do MultiControl, entre os dois "Rs" da 
etiqueta “INTERROLL” em frente da placa traseira (Consulte “Estrutura”, página 11). 
�
�Mantenha o ímã próximo ao sensor magnético. 

Quando o ímã reconhece o sensor magnético, o LED “Fault” fica aceso permanentemente 
Após 1 segundo, as luzes de execução acendem na barra em LED no lado esquerdo do 
MultiControl. Cada LED é atribuído a uma função (consulte a tabela abaixo). 

 

Nº LED Função 
1 Sensor 1 Cancelar 
2 I/O 1 Autodiagnóstico 
3 RD 1 Definir tipo de barramento 
4 RD 2 Configuração automática 
5 Sensor 2 Ligar ou desligar os indicadores em LED 
6 I/O 2 Redefinir o MultiControl para as configurações de fábrica 

 
�Para selecionar uma função, remova o ímã se o respectivo LED estiver aceso 

2 segundos após a remoção do ímã, a seleção da função é aceita. Durante este tempo, os 
LEDs “Ready” e “Com”, bem como o LED que pertence à seleção, piscam. Se uma segunda 
seleção pertence a esta função, o LED da seleção anterior pisca durante aprox. 7 segundos 
(consulte a tabela abaixo). 

�Para alterar esta segunda seleção, segure o ímã contra o sensor magnético novamente após 
dois segundos. 
As luzes de execução acendem na barra em LED no lado direito do MultiControl, que 
podem ser usadas para realizar as configurações adicionais da mesma forma. A seleção é 
aceita 5 segundos após a remoção do ímã. 

 
Função Seleção Nº da seleção LED 

3: Tipo de barramento EtherCAT 1 Sensor 3 

 PROFINET 2 I/O 3 

 EtherNet/IP 3 RD 3 

6: Redefinir o MultiControl para as 
configurações de fábrica 

Confirmação I/O 4  
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Indicadores em LED quando se usa o sensor magnético 
 
Quando o ímã reconhece o sensor magnético, o LED “Fault” fica aceso permanentemente Se a 
configuração via sensor magnético estiver ativada, os LEDs “Ready” e “Com” também piscarão 
a 1 Hz. 

 
LED Estado Significado 

Sensor 1 Aceso Função 1: Cancelar 

I/O 1 Aceso Função 2: Autodiagnóstico 

RD 1 Aceso Função 3: Definir tipo de barramento 

RD 1 + 
Sensor 3 

Aceso Seleção 1 para a função 3: EtherCAT 

RD 1 + I/O 3 Aceso Seleção 2 para a função 3: PROFINET 

RD 1 + RD 3 Aceso Seleção 3 para a função 3: EtherNet/IP 

RD 2 Aceso Função 4: Configuração automática 

Sensor 2 Aceso Função 5: Ligar ou desligar os indicadores em LED 

Sensor 2 Pisca a 1 Hz O MultiControl é reiniciado (depois de selecionar a configuração 
da função 3 ou 6) 

I/O 2 Aceso Função 6: Redefinir o MultiControl para as configurações de 
fábrica 

I/O 2 + I/O 4 Aceso Confirmação para a função 6: Redefinir o MultiControl para as 
configurações de fábrica 

Sensor 3 Pisca a 1 Hz Carregando pilha EtherCAT 

I/O 3 Pisca a 1 Hz Carregando pilha PROFINET 

RD 3 Pisca a 1 Hz Carregando pilha EtherNet/IP 

Juntamente com as indicações a seguir, os LEDs “Ready” e “Com” piscam a 2 Hz, o LED 
“Fault” está apagado. 

LED Estado Significado 

RD 1 
Sensor 3 

Aceso 
Pisca a 2 Hz 

Seleção “EtherCAT” ativa, sensor magnético não (está mais) 
acionado 

RD 1 I/O 3 Aceso 
Pisca a 2 Hz 

Seleção “PROFINET” ativa, sensor magnético não (está mais) 
acionado 

RD 1 RD 3 Aceso 
Pisca a 2 Hz 

Seleção “EtherNet/IP” ativa, sensor magnético não (está mais) 
acionado 

I/O 2 I/O 4 Aceso 
Pisca a 2 Hz 

Confirmação para a função 6: Redefinir selecionado, sensor 
magnético não (está mais) acionado 
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Configuração do MultiControl 

 
Configuração de 

parâmetros de 
barramento 

Os parâmetros de barramento podem ter que ser alterados para que o MultiControl seja 
integrado em um sistema de automação. Isto inclui a definição do tipo de barramento usado e 
um endereçamento. 
O MultiControl suporta os seguintes tipos de barramento: 
• PROFINET Classe de Conformidade A 
• EtherNet/IP Adaptador de Classe de Objetos 0x64 
•  EtherCAT 
 

Em seu estado de entrega, o MultiControl está configurado para o PROFINET. 
 

Os seguintes parâmetros podem ser alterados para endereçar o MultiControl: 
•  Modo de configuração do endereço: 

-  Estático: O endereço IP é atribuído pelo usuário 
–  BOOTP: Protocolo Bootstrap (processo de atribuição de parâmetros de rede para um 

dispositivo durante a inicialização, por exemplo, o endereço IP) 
–  DHCP: Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (expansão do BOOTP) 

 

•  Endereço IP e máscara de sub-rede 
•  Gateway 
•  Nome do host: Se MultiControl for utilizado com o PROFINET, o nome PROFINET exclusivo 

deverá ser inserido aqui. 
•  ACD (função Ethernet/IP para reconhecimento de conflitos de endereços) 
•  Nomes de domínio e servidor DNS 
•  Endereços de vizinhos 
•  Formato Big Endian: Especificação se os dados PLC estão ou não no formato big endian. 
 

Opções de configuração: 
•  Interface do usuário: Menu “Configurações de rede” 
•  SDO: Índices (Consulte “Parâmetros de barramentos”, página 50) 
•  Sensor magnético (apenas tipo de barramento): Função 3 (LED “RD 1”), (Consulte 

“Indicadores em LED quando se usa o sensor magnético", página 26) 
Para que as alterações entrem em vigor, o MultiControl deve ser reiniciado posteriormente. 
 

 AVISO 
 

Dano ao MultiControl devido ao desligamento precipitado da fonte de alimentação 
 

Se a alimentação for desligada enquanto o tipo de barramento estiver sendo alterado, isso 
pode danificar o 
MultiControl. 
�Garanta que o fornecimento de energia esteja disponível sem interrupção enquanto o tipo 

de barramento estiver sendo alterado e até que a reinicialização seja concluída. 
 

 
Se o tipo de barramento EtherCAT for selecionado, a interface do usuário não poderá mais 
ser utilizada após a reinicialização, uma vez que este tipo de barramento não é suportado. 
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Seleção do módulo 

do aplicativo 
O "I/O Device” (Dispositivo de E/S) deve ser selecionado aqui para operar o MultiControl 
como dispositivo de E/S. Os temporizadores ajustáveis 1 a 4 ficam inativos aqui e não devem 
ser ajustados. 
 

Quando se utiliza o MultiControl com outros programas internos, o programa correspondente 
deve ser selecionado aqui, e os temporizadores 1 a 4 devem ser ajustados para o sistema do 
transportador. 
Opções de configuração: 
•  Interface do usuário: Menu “Programa de Controle” 
•  SDO: Índices (Consulte o “Módulo de aplicação", página 53) 
 

Configuração de 
entradas e saídas 

O MultiControl apresenta um total de oito entradas e saídas que são divididas da seguinte 
forma: 
•  Quatro entradas atribuídas ao sensor 1 a 4. 
•  Quatro E/Ss podem ser configuradas como entradas ou saídas adicionais. 
 

Para todas as oito entradas e saídas, o tipo (PNP ou NPN) e a lógica (positiva ou negativa) 
podem ser definidos. Para as entradas e saídas adicionais, a função também pode ser 
definida 
(Consulte “Configuração de E/S”, página 55). 
 

Opções de configuração: 
•  Interface do usuário: Menu “E/S Digital” 
•  SDO: Índices (Consulte “Entradas e saídas”, página 52 
 

Definição de tipo de 
motor 

Para utilizar as saídas do motor, deve ser especificado se a saída deve ser usada e qual o 
tipo de motor será ligado. Na configuração padrão, todas as saídas estão configuradas para 
se conectar a um RollerDrive EC310. 
 

As configurações de diâmetro do rolete, relação de transmissão, sentido de rotação, 
velocidade, aceleração e desaceleração devem ser ajustadas de acordo com o sistema do 
transportador. 
Opções de configuração: 
•  Interface do usuário: Menu “Configurações do motor” 
•  SDO: Índices (Consulte "Configurações do motor”, página 51) 

  

Desligar os 
indicadores em LED 

O MultiControl apresenta a opção de desativar parcialmente os indicadores em LED. Isso 
desativa a exibição dos estados de comutação de entradas/saídas e do RollerDrive. 
 

Os LEDs de status (“Power”, “Ready”, “Com” e “Fault”) e os LEDs de comunicação (“Link A” e 
“Link B”) não são desativados pela configuração. Uma falha do RollerDrive também é indicada 
pelo piscar do LED respectivo (“RD1” a “RD4”). 
Opções de configuração: 
•  Interface do usuário 
•  SDO: Índices (Consulte "Indicadores em LED”, página 53) 
•  Sensor magnético: Função 5 (LED “Sensor 2”) 
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Inicialização e operação inicial 
 

 
Definição de 

comportamento de 
erro 

O MultiControl monitora diversas condições de limite (como voltagens e temperatura) e pode 
gerar mensagens de erro se os limites destas condições forem violados. O comportamento de 
erro pode ser configurado. 
As seguintes classes de erro podem ser definidas para o comportamento de erro: 
•  1 = Ignorar: O erro é ignorado. Como resultado, não é exibido, nem registrado. 
•  2 = Aviso: O erro é indicado através do LED “Error” e é registrado. 
•  3 = Parada Normal: O erro leva a uma parada imediata do motor. 
•  4 = Parada Imediata: O erro leva a uma parada imediata do motor. 
 

Uma classe de erro de nível superior inclui sempre o comportamento de todas as classes de 
nível mais baixo 
(Com exceção da classe 1). 
 

Os seguintes erros podem ser relatados: 
•  “Erro de Rede”: Comunicação ao PLC. A configuração de fábrica é “Warning” (Aviso). Após 
a inicialização, o valor deve ser definido como “Immediate Stop” (Parada Imediata) em 
conjunto com um sistema de controle mestre. 
• “Erro de Sobretensão” e “Erro de Subtensão”: Limite máximo e mínimo de tensão do motor e 
da lógica. A configuração de fábrica é “Warning” (Aviso). 
•  “Erro do Motor”: Sinal de erro do RollerDrive ou RollerDrive não está conectado à saída do 
motor ativada. A configuração de fábrica é “Normal Stop” (Parada Normal). 
•  “Erro de Controle Geral”: Erro no módulo de aplicação. A configuração de fábrica é “Ignore” 
(Ignorar). Este erro atualmente não tem função. 
•  “Erro de Controle 1 – 8”: Atualmente sem função. 
 

Opções de configuração: 
•  Interface do usuário: Menu “Erro” 
•  SDO: Índices (Consulte “Comportamento de erro", na página 54 e Consulte "Informações de 
erro", na página 49) 
 

Redefinição para as 
configurações de 

fábrica 

Redefinir para as configurações de fábrica apaga todas as configurações anteriores e define 
os valores de volta para as do estado de entrega. 
 

Opções de execução: 
•  Interface do usuário: Menu “Serviço” 
•  Sensor magnético: Função 6 (LED “I/O 2”) 
 

Leitura de 
informações sobre a 

versão 

As informações sobre a versão podem ser acessadas como somente leitura. 
 

Opções de acesso: 
•  Interface do usuário: Menu “Serviço” 
•  SDO: Índices (Consulte “Informações sobre a versão", na página 48 e Consulte 
“Informações sobre o programa de controle", na página 49) 
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Inicialização e operação inicial 
 

 
Operação 

 

 

 CUIDADO 
Inicialização acidental do RollerDrive 
 

Perigo de esmagamento de membros e danos materiais 
 

�Certifique-se de que nenhuma pessoa esteja em áreas de perigo do transportador antes de 
ligar a fonte de alimentação. 
 

 

Se o MultiControl funciona como placa de rede, não é possível iniciar ou parar motores 
automaticamente ou executar outras ações. Para fazer isso, são necessários comandos de um 
controlador principal, por exemplo, um PLC (Consulte “Dados do processo”, página 31). 

 
Verificações pré-

inicialização 
�Verifique se o MultiControl apresenta danos visíveis. 
�Verifique todos os dispositivos de proteção. 
�Garanta que nenhum RollerDrive conectado ao MultiControl esteja bloqueado. 
�Especifique e monitore claramente o modo como os materiais são colocados sobre o 
transportador. 
�Verifique se há espectadores em áreas de perigo em torno do transportador. 
 

Iniciar �Garanta que as condições de operação sejam respeitadas durante a operação 
(Consulte “Dados técnicos”, página 13). 
�Ligue a fonte de alimentação. 
�Envie o sinal correspondente ao MultiControl (Consulte “Dados do processo", página 31). 
�

Parar O transporte é interrompido nos seguintes casos: 
•  Se a fonte de alimentação for desligada. 
•  Se nenhum sinal para o início estiver presente. 
•  Se um erro de uma classe de erro correspondente estiver presente 
(Consulte “Definição do comportamento de erro", página 28).�
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Inicialização e operação inicial 
 

 
Dados do processo 

 
Os dados de processo são divididos em duas partes: a imagem do processo das entradas e a 
imagem do processo das saídas. 
Os endereços especificados no presente capítulo destinam-se a compensar os endereços 
iniciais especificados na configuração do PLC. 
Para explicações sobre os tipos de dados, consulte "Tipos de dados", página 42. 

Imagem do processo 
das entradas 

A imagem do processo das entradas é dividida em quatro partes: Sensores, E/S Digital, 
Status do Motor e Outros. 

 
Sensores 
As informações dos estados de comutação dos sensores estão localizadas no primeiro BYTE 
da imagem do processo. Os primeiros quatro bits contêm o estado físico das entradas do 
Sensor 1 a 4, dependendo do conjunto de configuração PNP/NPN e da polaridade positiva ou 
negativa. 
 

As entradas do Sensor 5 a 8 são exibidas somente se as E/Ss 1 a 4 estiverem configuradas 
como sensores adicionais. 
�

 
 

     

Designação BYTE Bit Tipo de dados Comentário 

Sensor 1 0 0 BOOL Entrada “Sensor 1” 
Sensor 2 0 1 BOOL Entrada “Sensor 2” 
Sensor 3 0 2 BOOL Entrada “Sensor 3” 
Sensor 4 0 3 BOOL Entrada “Sensor 4” 
Sensor 5 0 4 BOOL Entrada “Sensor 5” 
Sensor 6 0 5 BOOL Entrada “Sensor 6” 
Sensor 7 0 6 BOOL Entrada “Sensor 7” 
Sensor 8 0 7 BOOL Entrada “Sensor 8” 

     
 

O segundo BYTE da Digital I/O contém os estados das E/S digitais. O valor das variáveis 
depende 
da configuração de PNP/NPN e da polaridade positiva ou negativa. Se a E/S for usada como 
saída, o estado de comutação especificado também será exibido aqui. 

 

Designação BYTE   Bit Tipo de 
dados 

Comentário 

I/O 1 1 0 BOOL Entrada “I/O 1” 
I/O 2 1 1 BOOL Entrada “I/O 2” 
I/O 3 1 2 BOOL Entrada “I/O 3” 
I/O 4 1 3 BOOL Entrada “I/O 4” 
Reserve 1 4 BOOL Estes quatro bits não estão 

atualmente em uso. 

 1 5 BOOL  

 1 6 BOOL  

 1 7 BOOL  
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Inicialização e operação inicial 
 

 
Status do motor 
Começando com o terceiro BYTE, ele contém os valores de status dos motores ligados. 
 

Em primeiro lugar, as saídas de erro dos motores ligados são retornadas. Neste caso, um valor 
lógico UM na entrada significa que o “Motor está em estado de Erro”. Para evitar que conexões 
não utilizadas do motor causem erros, as conexões também devem ser desativadas se o 
MultiControl for utilizado como placa de rede 
(Consulte “Definição do tipo de motor", página 28). 
 

Em segundo lugar, os valores estabelecidos para os motores são a saída. 
 

Em terceiro lugar, os consumos de corrente dos motores são indicados. 
 

Designação BYTE Bit Tipo de 
dados 

Comentário 

Erro do motor 1 2 0 BOOL Erro de entrada do motor “RD 1” 
Erro do motor 2 2 1 BOOL Erro de entrada do motor “RD 2” 
Erro do motor 3 2 2 BOOL Erro de entrada do motor “RD 3” 
Erro do motor 4 2 3 BOOL Erro de entrada do motor “RD 4” 
Reserva 2 4 BOOL Estes quatro bits não estão atualmente em 

uso. 

 2 5 BOOL  

 2 6 BOOL  

 2 7 BOOL  
Velocidade 1 3  SINT [%], velocidade de referência do motor 1 

Velocidade 2 4  SINT [%], velocidade de referência do motor 2 

Velocidade 3 5  SINT [%], velocidade de referência do motor 3 

Velocidade 4 6  SINT [%], velocidade de referência do motor 4 

Reserva 7  BYTE Este BYTE não está atualmente em uso. 

Corrente do 
motor 1 

8  INT [mA] corrente do motor 1 

Corrente do 
motor 2 

10  INT [mA] corrente do motor 2 

Corrente do 
motor 3 

12  INT [mA] corrente do motor 3 

Corrente do 
motor 4 

14  INT [mA] corrente do motor 4 
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Status do sistema 
A quarta área da imagem de processo das entradas contém as seguintes informações sobre o 
status do sistema: o nível de corrente de ambas as tensões de alimentação, a temperatura e o 
tempo de execução desde a última reinicialização. 

    

Designação BYTE Tipo de 
dados 

Comentário 

Voltagem 1 16 INT [MV] tensão de alimentação “Alimentação do 
Motor” 

Voltagem 2 18 INT [MV] tensão de alimentação “Alimentação da 
Lógica + Sensores”, 

   um valor também é enviado aqui se a segunda 

   tensão de alimentação não está conectada. 

Temperatura 20 INT [g°C] temperatura do MultiControl 
Tempo de 
inicialização do 
sistema 

22 LINT [s] tempo desde a última reinicialização 

    
Sinais adicionais 
 

A última parte da imagem de processo das entradas é subdividida em cinco subseções: 
•  Entradas de controle 
•  Saídas de controle 
•  Sinais de handshake 
•  Status das zonas 
•  Sinais globais 
 

Estes sinais de entrada não são relevantes para o uso do MultiControl como placa de rede. 
 

Imagem do processo 
das saídas 

A imagem do processo das saídas é dividida em três partes: E/S Digital, Motores e Outros 
sinais. 

 
Saídas digitais 
As saídas digitais estão localizadas na primeira parte da imagem do processo das saídas. As 
saídas podem ser diretamente ligadas por um PLC somente se a E/S for definida como "2: 
PLC-Saída”. O estado físico na saída também depende da configuração da saída (PNP/NPN, 
polaridade positiva ou negativa). 
�

Designação BYTE Bit Tipo de 
dados 

Comentário 

I/O 1 0 0 BOOL Saída “I/O 1” 
I/O 2 0 1 BOOL Saída “I/O 2” 
I/O 3 0 2 BOOL Saída “I/O 3” 
I/O 4 0 3 BOOL Saída “I/O 4” 
Reserva 0 4 BOOL Estes quatro bits não estão atualmente em uso. 

 0 5 BOOL  

 0 6 BOOL  

 0 7 BOOL  
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Motores 
A segunda parte da imagem de processo das saídas contém as saídas para a configuração de 
referência dos motores ligados. 
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Inicialização e operação inicial 
 
 

 

 
 

Designação BYTE Bit Tipo de dados Comentário 

Velocidade 1 1 SINT [%], velocidade de referência do 
motor 1 

Velocidade 2 2 SINT [%], velocidade de referência do 
motor 2 

Velocidade 3 3 SINT [%], velocidade de referência do 
motor 3 

Velocidade 4 4 SINT [%], velocidade de referência do 
motor 4 

 
A velocidade dos RollerDrives conectados depende da relação de transmissão. 
 

�Para definir a velocidade, mude um valor percentual entre 5 e 100 de acordo com a tabela 
abaixo para a saída de “Speed” (Velocidade) na conexão “RD” do MultiControl. (Os valores 
não listados podem ser interpolados de uma forma linear). 

�Para inverter o sentido da rotação, utilize os valores negativos entre -5 e -100. 
 

Saída de velocidade 
na conexão “RD” 

Velocidade na relação de transmissão [m/s] 

9:1 12:1 16:1 20:1 24:1 36:1 48:1 64:1 96:1 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 
10 0,17 0,13 0,10 0,08 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 
15 0,26 0,20 0,15 0,12 0,10 0,07 0,05 0,04 0,02 
20 0,35 0,26 0,20 0,16 0,13 0,09 0,07 0,05 0,03 
25 0,44 0,33 0,25 0,20 0,16 0,11 0,08 0,06 0,04 
30 0,52 0,39 0,29 0,24 0,20 0,13 0,10 0,07 0,05 
35 0,61 0,46 0,34 0,27 0,23 0,15 0,11 0,09 0,06 
40 0,70 0,52 0,39 0,31 0,26 0,17 0,13 0,10 0,07 
45 0,79 0,59 0,44 0,35 0,29 0,20 0,15 0,11 0,07 
50 0,87 0,65 0,49 0,39 0,33 0,22 0,16 0,12 0,08 
55 0,96 0,72 0,54 0,43 0,36 0,24 0,18 0,13 0,09 
60 1,05 0,79 0,59 0,47 0,39 0,26 0,20 0,15 0,10 
65 1,13 0,85 0,64 0,51 0,43 0,28 0,21 0,16 0,11 
70 1,22 0,92 0,69 0,55 0,46 0,31 0,23 0,17 0,11 
75 1,31 0,98 0,74 0,59 0,49 0,33 0,25 0,18 0,12 
80 1,40 1,05 0,79 0,63 0,52 0,35 0,26 0,20 0,13 
85 1,48 1,11 0,83 0,67 0,56 0,37 0,28 0,21 0,14 
90 1,57 1,18 0,88 0,71 0,59 0,39 0,29 0,22 0,15 
95 1,66 1,24 0,93 0,75 0,62 0,41 0,31 0,23 0,16 
100 1,75 1,31 0,98 0,79 0,65 0,44 0,33 0,25 0,16 
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Sinais adicionais 
A última parte da imagem de processo das saídas é subdividida em três subseções: 
•  Sobrescrever entradas de controle 
•  Sobrescrever saídas de controle 
•  Sobrescrever sinais de handshake 
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Manutenção e limpeza 

 
 

Avisos relativos à manutenção e limpeza 
 
 

CUIDADO 
 

Risco de ferimentos devido ao manuseio incorreto 
 

�Os trabalhos de manutenção e limpeza só devem ser realizados por funcionários qualificados 
e autorizados. 

�Realize os trabalhos de manutenção somente após ter desligado a energia. Garanta que o 
MultiControl não possa ser ligado acidentalmente. 

�Organize os sinais que indicam que o trabalho de manutenção está em andamento. 
 

 
 

Manutenção 
 

Verificação do 
MultiControl 

O MultiControl em si é livre de manutenção. No entanto, para evitar falhas, a inspeção regular 
das conexões e acessórios é recomendada. 
 

�Como parte do trabalho de controle e manutenção regular no transportador, garanta que os 
parafusos do MultiControl ainda estão apertados e que os cabos ainda estão posicionados 
corretamente e conectados aos terminais. 

�

Substituição do 
MultiControl 

Se um MultiControl estiver danificado, realize sua substituição. 
 

�Instale um novo MultiControl (Consulte “Desligamento” página 37 e Consulte “Montagem e 
instalação”, página 15). 

�Configure um novo MultiControl (Consulte “Inicialização e operação inicial”, página 22). 

 
 

Limpeza 
 

Poeira e sujeira em combinação com umidade podem obstruir o circuito elétrico. Portanto, em 
um ambiente sujo, a limpeza periódica ajudará a evitar curto-circuitos que possam danificar o 
MultiControl. 
 
 

AVISO 
 

Risco de danos ao MultiControl devido à limpeza incorreta 
 

�Não mergulhe o MultiControl em líquidos. 
 
 
�Limpe a poeira e as sujidades se necessário. 
�Para uma limpeza mais completa, desligue o MultiControl da fonte de alimentação, remova-o 

e o limpe com um pano úmido. 
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Desativação e descarte 

 
 

Desligamento 
 
 

CUIDADO 
 

Risco de ferimentos devido ao manuseio incorreto 
 

�O desligamento só pode ser realizado por funcionários qualificados e autorizados. 
�Desative o MultiControl somente após ter desligado a energia. Garanta que o MultiControl 

não possa ser ligado acidentalmente. 
 

 
�Desconecte todos os cabos do MultiControl. 
�Solte os parafusos com os quais o MultiControl está preso à placa de base e retire o 

MultiControl. 
�Se o MultiControl tiver que ser completamente desmontado, solte também os parafusos com 

os quais a placa de base está presa à estrutura do transportador e remova a placa de base 
da sua estrutura. 

 

 
Descarte 
 
O operador é responsável pelo descarte adequado do MultiControl. 
 

�Ao fazer isso, disposições locais e específicas do setor devem ser observadas quanto ao 
descarte do MultiControl e da sua embalagem. 

�A embalagem deve ser reciclada para proporcionar a prevenção do meio ambiente. 
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Solução de problemas 

 
 

Significado dos LEDs 
 

Os LEDs presentes no MultiControl informam sobre o estado de operação do transportador. 
 

Descrições de status dos LEDs: 
•  Apagado: O LED está desligado permanentemente 
•  Aceso: O LED está ligado permanentemente 
•  Pisca a 1 Hz: O LED pisca a uma frequência de 1 Hz; fator de pulsos 1:1 
•  Pisca a 2 Hz: O LED pisca a uma frequência de 2 Hz; fator de pulsos 1:1 
•  −: O estado do LED é variável 

 
 

LEDs gerais Power 
(Energia) 

Ready 
(Pronto) 

Com Fault 
(Falha) 

Significado Prioridade 

 Aceso Aceso Aceso Apagado Operacional, nenhum erro  
 − Aceso Pisca a 

1 Hz 
Apagado Modo de inicialização do barramento: 

Após a partida, o sistema aguardará até 
30s para estabelecer a conexão com o 
PLC. 

 

 − − − Pisca 1 x Erro no programa de aplicativo, por 
exemplo, tempo limite 

1 

 − − − Pisca 2 x Falha de comunicação: Conexão não 
estabelecida dentro de 30 s após o 
início ou conexão com PLC perdida. O 
erro é reconhecido automaticamente. 

3 

 − − − Pisca 3 x Erro do RollerDrive: Defeito no 
RollerDrive é indicado pelo piscar do 
LED “RD” respectivo. 

2 

 Apagado Aceso − Pisca 4 x Tensão de alimentação para motores 
ausente. 

5 

 − − − Pisca 5 x Erro de tensão de subtensão: Tensão 
de operação inferior a 18 V (exibida 
iniciando em aprox. 9 V). 

4 

 − − − Pisca 6 x Erro de tensão na sobretensão: Tensão 
lógica superior a 28 V, proteção de 
tensão até 30 V. 

4 

 − − − Pisca 7 x Temperatura do MultiControl muito 
elevada. 

6 

 − − − Pisca 8 x Proteção de sobrecarga do resistor de 
frenagem ativa. 

7 

 − − − Pisca 9 x Mau funcionamento de comunicação do 
handshake. Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

 

 − − − Pisca 10 x Sem conexão com o vizinho. Consulte 
as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

 

 

 
Se diversos erros ocorrerem ao mesmo tempo, somente o erro com a prioridade mais elevada 

é exibido. 
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Solução de problemas 
 
 
 

Solução de erros (Consulte “Mensagens de erro", página 40). 
 

LEDs das conexões LED Estado Significado 

Sensor 1 Aceso Estado de comutação lógica do sensor exibido: 

 Sensor 2  Lógica positiva configurada e lógica “1” (PNP 24 V, NPN 0 V) na 

 Sensor 3  entrada 

 Sensor 4  - ou - 

   Lógica negativa configurada e lógica “0” na entrada 

 I/O 1 Aceso Estado de comutação lógica da entrada/saída exibida: 

 I/O 2  Lógica positiva configurada e lógica “1” (PNP 24 V, NPN 0 V) na 

 I/O 3  entrada 

 I/O 4  - ou - 

   Lógica negativa configurada e lógica “0” na entrada 

 RD 1 Aceso RollerDrive exibido recebe valor nominal 

 RD 2   

 RD 3   

 RD 4   

 Link A Piscando Conexão de rede exibida está OK 

 Link B   
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Solução de problemas 
O MultiControl é um sistema complexo. Há diversas interações entre todos os componentes do 
sistema. Naturalmente, os erros podem ocorrer em um sistema resultantes de processos de 
transporte ou da interação entre os componentes individuais. Nem todos os erros podem ser 
representados em detalhes e o local do erro e o local de exibição não podem sempre ser 
alocados. A melhor diagnóstico de erro é possível por meio do PLC. 
Caso a solução de problemas não seja bem-sucedida, entre em contato com o suporte da 
Interroll e tenha as seguintes informações à mão: 
•  Número de série do MultiControl afetado. 
•  Detalhes da configuração 
•  Detalhes dos displays em LED 
•  Detalhes dos códigos de erro 

 
Mensagens de erro  

 
Mensagem de erro Possível causa Solução 

Communication fault A conexão com o PLC não está 
funcionando corretamente 

�Verifique a fiação do barramento.��
�Verifique o tipo de barramento. 
�Verifique o endereço de rede e o nome do 

barramento. 

RollerDrive error Sinal de erro do RollerDrive ou 
RollerDrive não está conectado à saída 
do motor ativada 

�Verifique a configuração do motor. 
�Certifique-se de que todos os RollerDrives 

estejam conectados corretamente. 
�Verifique se há problemas de funcionamento 

de acordo com as instruções de operação do 
RollerDrive. 

Voltage supply for motors is 
missing 

 �Verifique a tensão de alimentação. 
(A Parada de Emergência foi possivelmente 
ativada?) 

Undervoltage Tensão de alimentação abaixo de 19 V �Certifique-se de que a tensão de alimentação 
esteja acima de 19 V. 

Overvoltage Tensão de alimentação acima de 30 V �Certifique-se de que a tensão de alimentação 
esteja abaixo de 26 V. 
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Falhas adicionais  
 
 
Fault (Falha) Possível causa Solução 

O MultiControl não está 
funcionando ou está 
funcionando incorretamente 
 

Fornecimento de energia insuficiente 
ou ausente 

�Verifique se a tensão da fonte de alimentação 
de saída está dentro da faixa de tensão 
especificada. 

�Verifique as conexões e corrija, se necessário. 

O MultiControl apresenta 
defeitos ou danos 
 

Fusível interno acionado ou com 
defeito. 

�Substitua o MultiControl. 

O RollerDrive não gira RollerDrive não inserido corretamente 
ou RollerDrive com defeito 

�Verifique se o fornecimento de energia está 
dentro da faixa de tensão especificada. 

�Verifique as conexões e corrija, se necessário. 
�Substitua o RollerDrive se necessário. 
�

 Superaquecimento do resistor de 
frenagem: A aplicação retorna muita 
energia ou a tensão é muito alta 

�Deixe esfriar. 
�Diminua a temperatura ambiente, se 

necessário. 
�Verifique a tensão de alimentação e ajuste 

para 24 V, se necessário. 
�
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Anexo 

 
 

Acessórios 
 

Designação Número de referência 

Conector para cabo S-1004028 

Cabo tipo fita para tensão 
(3G3G-FL, 2 x 2,5 mm², preto, seções de 25 m) 

S-1004030 

Fonte de alimentação de 400 V S-1004029 

Ímã de local S-64100210 

3 pinos em linha Y S-1104439 

4 pinos em linha Y S-1104460 

Linha Ethernet M12/M12 (3 m) S-1104438 

Gabinete MultiControl: 
1 conector de proteção M12 
3 conectores de proteção para encaixe M8 
3 conectores de proteção roscados M8 

S-1104466 

Cabo de extensão para RollerDrive EC310, (2 m) S-1004033 
 
 

 
Tipos de dados 
 
Os seguintes tipos de dados são usados para comunicação cíclica e acíclica com o 
MultiControl: 
•  BOOL: Booleano = valor verdadeiro (verdadeiro/falso) 
•  BYTE: Sequência de bits com 8 bits 
•  SINT: Inteiro Curto = variável de número inteiro com 8 bits 
•  USINT: Inteiro Curto Não Assinado = variável de número inteiro positivo com 8 bits 
•  INT: Inteiro = variável de número inteiro com 16 bits 
•  UINT: Inteiro Não Assinado = variável de número inteiro positivo com 16 bits 
•  DINT: Inteiro Duplo = variável de número inteiro com 32 bits 
•  UDINT: Inteiro Duplo Não Assinado = variável de número inteiro positivo com 32 bits 
•  LINT: Inteiro Longo = variável de número inteiro com 64 bits 
•  STRING: Cadeia de caracteres com até 31 caracteres 
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Imagem de processo cíclico 

 

Entrada      

Nº Categoria  Byte Bit Designação Tipo Comentário 

1 Sensores  0 .0 Sensor 1 BOOL Status na entrada “Sensor 1” 
Alto/Baixo = Sensor bloqueado/não bloqueado; 
status lógico, nível de tensão depende da 
configuração (NPN/PNP; polaridade) 

2 Sensores  0 .1 Sensor 2 BOOL Status na entrada "Sensor 2", ver acima 

3 Sensores  0 .2 Sensor 3 BOOL Status na entrada "Sensor 3", ver acima 

4 Sensores  0 .3 Sensor 4 BOOL Status na entrada "Sensor 4", ver acima 

5 Sensores  0 .4 Sensor 5 BOOL Entrada dependente da configuração, por 
exemplo, “Aux 1” configurada como sensor 5 

6 Sensores  0 .5 Sensor 6 BOOL  
7 Sensores  0 .6 Sensor 7 BOOL  
8 Sensores  0 .7 Sensor 8 BOOL  
9 E/Ss Digitais  1 .0 IO 1 BOOL Estado lógico, nível de tensão depende da 

configuração (NPN/PNP; polaridade) 
10 E/Ss Digitais  1 .1 IO 2 BOOL  
11 E/Ss Digitais  1 .2 IO 3 BOOL  
12 E/Ss Digitais  1 .3 IO 4 BOOL  
13 E/Ss Digitais  1 .4 Reserve BOOL Não utilizado 

14 E/Ss Digitais  1 .5 Reserve BOOL Não utilizado 

15 E/Ss Digitais  1 .6 Reserve BOOL Não utilizado 

16 E/Ss Digitais  1 .7 Reserve BOOL Não utilizado 

17 Estados do 
Motor 

 2 .0 Error Motor 1 BOOL Alto = erro do motor, Baixo = motor OK 

18 Estados do 
Motor 

 2 .1 Error Motor 2 BOOL  

19 Estados do 
Motor 

 2 .2 Error Motor 3 BOOL  

20 Estados do 
Motor 

 2 .3 Error Motor 4 BOOL  

21 Estados do 
Motor 

 2 .4 Reserve BOOL Não utilizado 

22 Estados do 
Motor 

 2 .5 Reserve BOOL Não utilizado 

23 Estados do 
Motor 

 2 .6 Reserve BOOL Não utilizado 

24 Estados do 
Motor 

 2 .7 Reserve BOOL Não utilizado 

25 Estados do 
Motor 

 3  Speed Motor 1 SINT Velocidade 0...100 (0 = parado, 100 = 
velocidade máx.), os valores negativos indicam 
que o sentido de rotação foi invertido 
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26 Estados do 
Motor 

 4  Speed Motor 2 SINT  

27 Estados do 
Motor 

 5  Speed Motor 3 SINT  

28 Estados do 
Motor 

 6  Speed Motor 4 SINT  
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Nº Categoria Byte Bit Designação Tipo Comentário 

29 Estados do Motor 7  Reserve BYTE Reservar byte para que as senhas de dados 
sejam posicionadas corretamente 

30 Estados do Motor 8  Current1 INT Corrente média do motor em mA 

31 Estados do Motor 10  Current2 INT  
32 Estados do Motor 12  Current3 INT  
33 Estados do Motor 14  Current4 INT  
34 Estado do Sistema 16  Voltage_Motor INT Tensão “Potência do Motor” em mV 

35 Estado do Sistema 18  Voltage_Logic INT Tensão “Potência Lógica + Sensores” em mV 

36 Estado do Sistema 20  Temperature INT Temperatura em 0,1°C 

37 Estado do Sistema 22  SystemUpTime DINT Tempo de operação em segundos desde a 
última partida/nova partida 

38 Entradas de controle 26 .0 ControlInput 1 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

39 Entradas de controle 26 .1 ControlInput 2 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

40 Entradas de controle 26 .2 ControlInput 3 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

41 Entradas de controle 26 .3 ControlInput 4 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

42 Entradas de controle 26 .4 ControlInput 5 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

43 Entradas de controle 26 .5 ControlInput 6 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

44 Entradas de controle 26 .6 ControlInput 7 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

45 Entradas de controle 26 .7 ControlInput 8 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

46 Entradas de controle 27  DecisionByte BYTE Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

47 Saídas de controle 28 .0 ControlOutput1 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

48 Saídas de controle 28 .1 ControlOutput2 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

49 Saídas de controle 28 .2 ControlOutput3 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

50 Saídas de controle 28 .3 ControlOutput4 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

51 Saídas de controle 28 .4 ControlOutput5 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

52 Saídas de controle 28 .5 ControlOutput6 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

53 Saídas de controle 28 .6 ControlOutput7 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

54 Saídas de controle 28 .7 ControlOutput8 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
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ZPA+. 
55 Sinais de handshake 29 .0 In Up BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
56 Sinais de handshake 29 .1 In Down BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
57 Sinais de handshake 29 .2 In Left BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
58 Sinais de handshake 29 .3 In Right BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
59 Sinais de handshake 29 .4 Out Up BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
60 Sinais de handshake 29 .5 Out Down BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
61 Sinais de handshake 29 .6 Out Left BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
62 Sinais de handshake 29 .7 Out Right BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
63 Estados da Zona 30 .0 ZoneBusy1 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
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Nº Categoria Byte Bit Designação Tipo Comentário 

64 Estados da Zona 30 .1 ZoneBusy2 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

65 Estados da Zona 30 .2 ZoneBusy3 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

66 Estados da Zona 30 .3 ZoneBusy4 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

67 Estados da Zona 30 .4 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

68 Estados da Zona 30 .5 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

69 Estados da Zona 30 .6 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

70 Estados da Zona 30 .7 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

71 Estados da Zona 31  ZoneError1 BYTE Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

72 Estados da Zona 32  ZoneError2 BYTE Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

73 Estados da Zona 33  ZoneError3 BYTE Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

74 Estados da Zona 34  ZoneError4 BYTE Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

75 Sinais Globais 35 .0 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

76 Sinais Globais 35 .1 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

77 Sinais Globais 35 .2 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

78 Sinais Globais 35 .3 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

79 Sinais Globais 35 .4 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

80 Sinais Globais 35 .5 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

81 Sinais Globais 35 .6 Reserve BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
ZPA+. 

82 Sinais Globais 35 .7 Reserve BOOL  
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Saída  
 
Nº Categoria Byte Bit Designação Tipo Comentário 
1 Saídas digitais 0 .0 PLC Output1 BOOL Estado lógico, nível de tensão depende da 

configuração de E/S (tipo NPN/PNP; 
polaridade) 

2 Saídas digitais 0 .1 PLC Output2 BOOL  
3 Saídas digitais 0 .2 PLC Output3 BOOL  
4 Saídas digitais 0 .3 PLC Output4 BOOL  
5 Saídas digitais 0 .4 Reserve BOOL  
6 Saídas digitais 0 .5 Reserve BOOL  
7 Saídas digitais 0 .6 Reserve BOOL  
8 Saídas digitais 0 .7 Reserve BOOL  
9 Motor 1  Speed1 SINT Velocidade 0...100 (0 = parado, 100 = 

velocidade máx.), os valores negativos indicam 
que o sentido de rotação foi invertido 

10 Motor 2  Speed2 SINT 
11 Motor 3  Speed3 SINT 
12 Motor 4  Speed4 SINT 
13 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .0 ControlInput1 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
14 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .1 ControlInput2 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
15 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .2 ControlInput3 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
16 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .3 ControlInput4 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
17 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .4 ControlInput5 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
18 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .5 ControlInput6 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
19 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .6 ControlInput7 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
20 Sobrescrever entradas de 

controle 
5 .7 ControlInput8 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
21 Sobrescrever entradas de 

controle 
6  DecisionInput BYTE Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
22 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .0 ControlOutput1 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
23 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .1 ControlOutput2 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
24 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .2 ControlOutput3 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
25 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .3 ControlOutput4 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
26 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .4 ControlOutput5 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
27 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .5 ControlOutput6 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
28 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .6 ControlOutput7 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
29 Sobrescrever saídas de 

controle 
7 .7 ControlOutput8 BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
30 Sobrescrever sinais de 

handshake 
8 .0 In Up BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
31 Sobrescrever sinais de 8 .1 In Down BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 
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handshake ZPA+. 
32 Sobrescrever sinais de 

handshake 
8 .2 In Left BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
33 Sobrescrever sinais de 

handshake 
8 .3 In Right BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
34 Sobrescrever sinais de 

handshake 
8 .4 Out Up BOOL Consulte as instruções para aplicativos ZPA e 

ZPA+. 
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Nº Categoria Byte Bit Designação Tipo Comentário 

35   Sobrescrever sinais de handshake 8 .5 Out Down BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

36   Sobrescrever sinais de handshake 8 .6 Out Left BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

37   Sobrescrever sinais de handshake 8 .7 Out Right BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

38 Sinais Globais 9 .0 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

39 Sinais Globais 9 .1 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

40 Sinais Globais 9 .2 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

41 Sinais Globais 9 .3 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

42 Sinais Globais 9 .4 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

43 Sinais Globais 9 .5 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

44 Sinais Globais 9 .6 Reserve BOOL Consulte as instruções para 
aplicativos ZPA e ZPA+. 

45 Sinais Globais 9 .7 Reserve BOOL  
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Dados acíclicos 
 

Os SDOs são divididos em índices e subíndices. Durante a configuração por sistemas 
EtherCAT, o índice e o subíndice são separados por dois pontos (por exemplo, índice 0x4700, 
subíndice A, fica 0x4700:0A). Para o acesso via PROFINET e Ethernet/IP, o índice e o 
subíndice devem ser adicionados (por exemplo, o índice 0x4700, subíndice A, fica 0x470A). 

 

Informações sobre a 
versão 

Índice SDO: 0x4000 

 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário 

1 Hardware STRING R  

2 Software de aplicativo STRING R  

3 Software do Sistema STRING R  

4 Software de Rede STRING R  

 
Informações sobre o 

fabricante 
Índice SDO: 0x4100 

 
 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário 

1 Número de série STRING R  

2 Data de Fabricação STRING R  

 
Informações de 

diagnóstico 
Índice SDO: 0x4200 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário 

1 Tensão real do motor [mV] INT R Tensão de alimentação do motor efetiva 
2 Tensão máx. do motor 

[mV] 
INT R Tensão máxima de alimentação do motor 

3 Tensão mín. do motor [mV] INT R Tensão mínima de alimentação do motor 
4 Tensão real da lógica [mV] INT R Tensão de alimentação da lógica efetiva 
5 Tensão máx. da lógica 

[mV] 
INT R Tensão máxima de alimentação da lógica 

6 Tensão mín. da lógica 
[mV] 

INT R Tensão mínima de alimentação da lógica 

7 Temperatura real [g°C] INT R Temperatura efetiva 
8 Temperatura máx. [g°C] INT R Temperatura máxima 
9 Temperatura mín. [g°C] INT R Temperatura mínima 
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Informações de erro Índice SDO: 0x4300 
 
 

Subíndice Designação Tipo de dados Acesso Comentário 

1 Estado de Erro BYTE R 1 = em operação 

    2 = erro leve 

    3 = erro grave 

2 Código de Erro UINT R Número de erro do último erro (0 = nenhum erro) 
3 Tempo Erro do Motor 1 UDINT R Tempo desde o último erro do motor 1 
4 Tempo Erro do Motor 2 UDINT R Tempo desde o último erro do motor 2 
5 Tempo Erro do Motor 3 UDINT R Tempo desde o último erro do motor 3 
6 Tempo Erro do Motor 4 UDINT R Tempo desde o último erro do motor 4 
 
 
Tempo online da rede Índice SDO: 0x4400 

 
Subíndice Designação Tipo de dados Acesso Comentário 

0 Tempo online da rede UDINT R Tempo de operação do barramento 

 
Informações sobre o 

programa de controle 
Índice SDO: 0x4500 

 
Subíndice Designação Tipo de dados Acesso Comentário 

1 Tabela de estado selecionado UINT R Programa de aplicativo selecionado 
2 Ano da Versão UINT R Versão do programa de aplicativo 
3 Mês da Versão USINT R  
4 Dia da Versão USINT R  
5 Hora da Versão USINT R  
6 Uso da ES 1 BYTE R ES 1 é utilizada no programa de aplicativo 

selecionado 
7 Uso da ES 2 BYTE R ES 2 é utilizada no programa de aplicativo 

selecionado 
8 Uso da ES 3 BYTE R ES 3 é utilizada no programa de aplicativo 

selecionado 
9 Uso da ES 4 BYTE R ES 4 é utilizada no programa de aplicativo 

selecionado 
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Parâmetros de 
barramentos 

Índice SDO: 0x4600 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário 

1 Tipo de Barramento USINT R Tipo de barramento utilizado: 

    1 = EtherCAT 

    2 = PROFINET 

    3 = EtherNet/IP 

2 Modo de Configuração de 
IP 

USINT R/W Modo de configuração do endereço: 

    1 = Estático 

    2 = BOOTP 

    3 = DHCP 

3 Endereço IP UDINT R/W Endereço IP próprio 
4 Máscara de Rede IP UDINT R/W Máscara de sub-rede 
5 Endereço do Gateway IP UDINT R/W Endereço do Gateway IP padrão 
6 DNS do Endereço IP 1 UDINT R/W Servidor de Nomes de Domínio do Endereço IP 1 
7 DNS do Endereço IP 2 UDINT R/W Servidor de Nomes de Domínio do Endereço IP 2 
8 Nome do Host IP STRING R/W Nome do Host IP 
9 Nome de Domínio IP STRING R/W Nome de Domínio IP 
A Ativar ACD BOOL R/W Reconhecimento de conflitos de endereços (EtherNet/IP) 
B Ativar Inicialização Rápida BOOL R/W Inicialização rápida (PROFINET) 
C Endereço IP Vizinho 1 UDINT R/W Endereço IP de vizinhos quando se utiliza ZPA e ZPA+. 
D Endereço IP Vizinho 2 UDINT R/W  
S Endereço IP Vizinho 3 UDINT R/W  
F Endereço IP Vizinho 4 UDINT R/W  
10 Endereço IP Vizinho 5 UDINT R/W  
11 Endereço IP Vizinho 6 UDINT R/W  
12 Endereço IP Vizinho 7 UDINT R/W  
13 Endereço IP Vizinho 8 UDINT R/W  
14 Formato Big Endian: BOOL R/W Os dados do PLC estão no formato big endian (MSB 

primeiro) 
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Configurações do 

motor 
Índice SDO: 0x4700 

 
As configurações de subíndices 5 a 32 atualmente não possuem efeito. A velocidade e o 
sentido de rotação podem ser definidos por meio de dados de processo cíclicos (Consulte 
“Imagem de processo das saídas", página 33). 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário Mín. Máx. 

1 Tipo de Motor 1 USINT R/W Tipo de motor para conexão RD1: 0 3 
    0 = Nenhum   
    1 = EC310   
    2 = VDC_SPEED   
    3 = VDC_POSITION   
    Configuração 2 atualmente não é suportada.   
2 Tipo de Motor 2 USINT R/W Tipo de motor para conexão RD2 

Ver valores acima 
0 3 

 
3 Tipo de Motor 3 USINT R/W Tipo de motor para conexão RD3 

Ver valores acima 
0 3 

4 Tipo de Motor 4 USINT R/W Tipo de motor para conexão RD4 
Ver valores acima 

0 3 

5 Sentido CW 1 BOOL R/W VERDADEIRO = RollerDrive 1 gira para a 
direita 
FALSO = RollerDrive 1 gira para a esquerda 

  

6 Sentido CW 2 BOOL R/W VERDADEIRO = RollerDrive 2 gira para a 
direita 
FALSO = RollerDrive 1 gira para a esquerda 

  

7 Sentido CW 3 BOOL R/W VERDADEIRO = RollerDrive 3 gira para a 
direita 
FALSO = RollerDrive 1 gira para a esquerda 

  

8 Sentido CW 4 BOOL R/W VERDADEIRO = RollerDrive 4 gira para a 
direita 
FALSO = RollerDrive 1 gira para a esquerda 

  

9 Diâmetro 1 [mm] UINT R/W Diâmetro do rolete RollerDrive 1 30 100 
A Diâmetro 2 [mm] UINT R/W Diâmetro do rolete RollerDrive 2 30 100 
B Diâmetro 3 [mm] UINT R/W Diâmetro do rolete RollerDrive 3 30 100 
C Diâmetro 4 [mm] UINT R/W Diâmetro do rolete RollerDrive 4 30 100 
D Engrenagem 1 UINT R/W Relação de transmissão do RollerDrive 1,por 

exemplo, valor = 16 para caixa de 
engrenagens 16:1 

1 100 
 

E Engrenagem 2 UINT R/W Relação de transmissão do RollerDrive 2 1 100 
F Engrenagem 3 UINT R/W Relação de transmissão do RollerDrive 3 1 100 
10 Engrenagem 4 UINT R/W Relação de transmissão do RollerDrive 4 1 100 
11 Velocidade normal 1 

[mm/s] 
UINT R/W Velocidade principal do RollerDrive 1 100 2000 

12 Velocidade normal 2 
[mm/s] 

UINT R/W Velocidade principal do RollerDrive 2 100 2000 

13 Velocidade normal 3 
[mm/s] 

UINT R/W Velocidade principal do RollerDrive 3 100 2000 

14 Velocidade normal 4 
[mm/s] 

UINT R/W Velocidade principal do RollerDrive 4 100 2000 

15 Velocidade alternativa 
1 [mm/s] 

UINT R/W Velocidade alternativa do RollerDrive 1 100 2000 

16 Velocidade alternativa 
2 [mm/s] 

UINT R/W Velocidade alternativa do RollerDrive 2 100 2000 
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Subíndice Designação Tipo de 
dados 

Acesso Comentário Mín. Máx. 

17 Velocidade alternativa 
3 [mm/s] 

UINT R/W Velocidade alternativa do RollerDrive 3 100 2000 

18 Velocidade alternativa 
4 [mm/s] 

UINT R/W Velocidade alternativa do RollerDrive 4 100 2000 

19 Aceleração 1 [mm/s2] UINT R/W Iniciar aceleração do RollerDrive 1 0 9999 
1A Aceleração 2 [mm/s2] UINT R/W Iniciar aceleração do RollerDrive 2 0 9999 
1B Aceleração 3 [mm/s2] UINT R/W Iniciar aceleração do RollerDrive 3 0 9999 
1C Aceleração 4 [mm/s2] UINT R/W Iniciar aceleração do RollerDrive 4 0 9999 
1D Desaceleração 1 

[mm/s2] 
UINT R/W Iniciar desaceleração do RollerDrive 1 0 9999 

1E Desaceleração 2 
[mm/s2] 

UINT R/W Iniciar desaceleração do RollerDrive 2 0 9999 

1 F Desaceleração 3 
[mm/s2] 

UINT R/W Iniciar desaceleração do RollerDrive 3 0 9999 

20 Desaceleração 4 
[mm/s2] 

UINT R/W Iniciar desaceleração do RollerDrive 4 0 9999 

 
Entradas e saídas Índice SDO: 0x4800 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário Mín. Máx. 

1 Sensor Tipo PNP 1 BOOL R/W VERDADEIRO: Sensor PNP; FALSO: Sensor 
NPN 

  

2 Sensor Tipo PNP 2 BOOL R/W VERDADEIRO: Sensor PNP; FALSO: Sensor 
NPN 

  

3 Sensor Tipo PNP 3 BOOL R/W VERDADEIRO: Sensor PNP; FALSO: Sensor 
NPN 

  

4 Sensor Tipo PNP 4 BOOL R/W VERDADEIRO: Sensor PNP; FALSO: Sensor 
NPN 

  

5 Aux Tipo PNP 1 BOOL R/W VERDADEIRO: Tipo PNP 
FALSO: Tipo NPN 
Cuidado: Isso também é efetivo quando Aux é 
usado como saída. 

  

6 Aux Tipo PNP 2 BOOL R/W   

7 Aux Tipo PNP 3 BOOL R/W   

8 Aux Tipo PNP 4 BOOL R/W    

9 Sensor Polaridade Pos 
1 

BOOL R/W VERDADEIRO: Sensor de polaridade positiva   

    (físico “1” corresponde ao lógico “1”)   

    FALSO: Sensor de polaridade negativa   

    (físico “0” corresponde ao lógico “1”)   

A Sensor Polaridade Pos 
2 

BOOL R/W ver acima   

B Sensor Polaridade Pos 
3 

BOOL R/W ver acima   

C Sensor Polaridade Pos BOOL R/W ver acima   
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4 
D Polaridade Pos Aux 1 BOOL R/W ver acima   

S Polaridade Pos Aux 2 BOOL R/W ver acima   

F Polaridade Pos Aux 3 BOOL R/W ver acima   

10 Polaridade Pos Aux 4 BOOL R/W ver acima   

11 Função E/S Aux 1 USINT R/W Seleção de função para E/S Aux de acordo 
com a tabela de funções 

  

12 Função E/S Aux 2 USINT R/W    

13 Função E/S Aux 3 USINT R/W    

14 Função E/S Aux 4 USINT R/W    
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Indicadores em LED Índice SDO: 0x4800 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário 

15 E/S Diagnóstico LED 
Aceso 

BOOL R/W VERDADEIRO: LED aceso  
FALSO: LED apagado 

     
 

Módulo do aplicativo Índice SDO: 0x4900 

 
Subíndice Designação Tipo de 

dados 
Acesso Comentário 

1 ID da Tabela de 
Estados 

UINT R/W  

2 Temporizador 1 UINT R/W Programa de aplicativo do dispositivo de E/S: Sem efeito. 
Outros programas de aplicativo: Configuração de acordo 
com a descrição 

3 Temporizador 2 UINT R/W 
4 Temporizador 3 UINT R/W 
5 Temporizador 4 UINT R/W 
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Comportamento de 

erro 
Índice SDO: 0x4A00 

 

Subíndice Designação Tipo de 
dados 

Acesso Comentário 

1 Tratamento de Erros 
de Barramento 

USINT R/W Comportamento de erro para erros de barramento 
1 = Ignorar: O erro é ignorado. 
2 = Aviso: O erro é indicado por LEDs e registrado. 
3 = Erro Leve: O motor é parado imediatamente (dispositivo 
de E/S) ou o motor é parado dentro de um programa de 
lógica (outro programa de aplicativo). 
4 = Erro Grave: Motor é parado imediatamente. 

2 Erro de tensão na 
sobretensão 

USINT R/W Comportamento de sobretensão 

 Tratamento   Ver valores acima 

3 Erro de tensão de 
subtensão 

USINT R/W Comportamento de subtensão 

 Tratamento   Ver valores acima 

4 Tratamento de erros 
do RollerDrive 

USINT R/W Comportamento de um erro do RollerDrive 

    Ver valores acima 

5 Tabela de estado de 
tratamento de erros 

USINT R/W Dispositivo de E/S: Sem efeito 
Outros programas: Em vigor de acordo com a descrição 
 

6 Tratamento do erro de 
programa de controle 
1 

USINT R/W  

7 Tratamento do erro de 
programa de controle 
2 

USINT R/W  

8 Tratamento do erro de 
programa de controle 
3 

USINT R/W  

9 Tratamento do erro de 
programa de controle 
4 

USINT R/W  

A Tratamento do erro de 
programa de controle 
5 

USINT R/W  

B Tratamento do erro de 
programa de controle 
6 

USINT R/W  

C Tratamento do erro de 
programa de controle 
7 

USINT R/W  

D Tratamento do erro de 
programa de controle 
8 

USINT R/W  
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Configuração de E/S 

 
Nº Valor Designação Comentário 

1 0 None E/S não utilizada 

2 1 PLC Input Sinal de entrada para PLC 

3 2 PLC Output Sinal de saída do PLC 

4 15 Sensor 5 Entradas adicionais também podem 
ser encontradas no ponto 
correspondente na imagem do 
processo. 

5 16 Sensor 6 
6 17 Sensor 7 
7 18 Sensor 8 
8 21 Control Input 1  

9 22 Control Input 2  

10 23 Control Input 3  

11 24 Control Input 4  

12 25 Control Input 5  

13 26 Control Input 6  

14 27 Control Input 7  

15 28 Control Input 8  

16 31 Control Output 1  

17 32 Control Output 2  

18 33 Control Output 3  

19 34 Control Output 4  

20 35 Control Output 5  

21 37 Control Output 6  

22 38 Control Output 7  

23 41 Control Output 8  

24 42 Handshake InUp  

25 43 Handshake InDown  

26 44 Handshake InSide 1  

27 45 Handshake InSide 2  

28 46 Handshake OutUp  

29 47 Handshake OutDown  

30 48 Handshake OutSide 1  

31 51 Handshake OutSide 2  

32 52 StartGlobalDirect  

33 52 StartGlobalInvers  

34 54 StopGlobalDirect  
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Nº Valor Designação Comentário 

35 55 StopGlobalZpa  
36 56 AlternateSpeedGlobal  
37 57 InverseDirectnGlobal  
38 61 ErrorOutGlobal  
39 62 VDCErrorIn 1  
40 63 VDCErrorIn 2  
41 64 VDCDirectionOut 1  
42 65 VDCDirectionOut 2  
43 66 VDCStepPulseOut 1  
44 67 VDCStepPulseOut 2  

 
 

Códigos de erro 
 

Nº Texto resumido Comentário 

0 ApplErrNone Sem erro do aplicativo, OK 
1 ApplErrUnk Erro do aplicativo desconhecido 
2 ApplErrSystemSevere Erro grave do sistema 
3 ApplErrSystemMinor Erro leve do sistema 
4 ApplErrSystemWarning Erro de sistema de alerta 
5 ApplErrItemNotFound Um item procurado não foi 

encontrado 
6 ApplErrRange Número fora do intervalo válido 
10 ApplErrNoTerminalInput Terminal de SPF não tem dados de 

entrada 
11 ApplErrStopByOperator Sessão de terminal do SPF 

abortada 
12 ApplErrParamIll Parâmetro ou entrada inválida 
13 ApplErrModuleInit Inicialização do módulo falhou 
14 ApplErrBufferOverflow Estouro de buffer 
20 ApplErrInvalidBusConf Configuração de barramento 

inválida 
21 ApplErrBusCom Erro de comunicação do 

barramento 
22 ApplErrBusStartUp Inicialização do barramento após 

(re)inicialização do sistema 
30 ApplErrErrorDataUpdate Erro ao atualizar arquivo de dados 

de erro 
31 ApplErrErrorLogUpdate Erro ao atualizar arquivo de log de 

erros 
40 ApplErrPanelIllMode Mudança do modo de painel não 

permitida 
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41 ApplErrPanelLedBlocked Painel não está no modo para 
definir LED 

42 ApplErrInvalidApplConf Configuração do aplicativo inválida 
50 ApplErrDriveError1 Erro da unidade do RollerDrive 1 
51 ApplErrDriveError2 Erro da unidade do RollerDrive 2 
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Nº Texto resumido Comentário 

52 ApplErrDriveError3 Erro da unidade do RollerDrive 3 
53 ApplErrDriveError4 Erro da unidade do RollerDrive 4 
60 ApplErrStateTable Tabela de estados entrou em 

estado de erro 
61 ApplErrCtrlError1 Erro de máquina de estado 1 
62 ApplErrCtrlError2 Erro de máquina de estado 2 
63 ApplErrCtrlError3 Erro de máquina de estado 3 
64 ApplErrCtrlError4 Erro de máquina de estado 4 
65 ApplErrCtrlError5 Erro de máquina de estado 5 
66 ApplErrCtrlError6 Erro de máquina de estado 6 
67 ApplErrCtrlError7 Erro de máquina de estado 7 
68 ApplErrCtrlError8 Erro de máquina de estado 8 
69 ApplErrStartProgram Não é possível iniciar máquina de 

estado 
90 ApplErrTemperature Controlador muito quente (resistor 

de frenagem) 
91 ApplErrLowVoltage Tensão de alimentação muito baixa 
92 ApplErrHighVoltage Tensão de alimentação muito alta 
93 ApplErrMotorVoltage Não há tensão de alimentação do 

motor 
94 ApplErrOvcOverloaded Resistor de frenagem 

sobrecarregado 
101 ApplErrInvalidStateTblConf Erro ao carregar a tabela de 

estados 
102 ApplErrNewStateTable Nova tabela de estados carregada 
103 ApplErrInvalidErrConf Configuração do aplicativo inválida 
104 ApplErrInvalidTeachParams Parâmetros de Teach-in inválidos 
105 ApplErrPapSaveConfig Falha ao salvar configuração de 

vizinho 
106 ApplErrPapReadConfig Falha ao ler configuração de vizinho 
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Declaração de instalação 
Em conformidade com a Diretiva de Máquinas CE 2006/42/CE, Anexo II B. 
 

 
O fabricante: 
Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 
D - 42929 Wermelskirchen 
Alemanha 
 

Declara com exclusiva responsabilidade que a série de produtos 
 

•  MultiControl 
 

Não é uma máquina pronta para uso, como definido pela Diretiva de Máquinas CE e, portanto, 
não atende integralmente aos requisitos da presente diretiva. O comissionamento destes 
módulos transportadores não é permitido a menos que a conformidade de toda a 
máquina/sistema na qual estão instalados tenha sido declarada em conformidade com a 
Diretiva de Máquinas CE. 
Os requisitos de saúde e segurança, como indicado no Anexo I, foram aplicados. Os 
documentos técnicos especiais mencionados no Anexo VII B foram preparados e serão 
enviados à autoridade responsável, se necessário. 
Responsável autorizado a preparar os documentos técnicos: 
Interroll Engineering GmbH, Hoeferhof 16, D - 42929 Wermelskirchen, Alemanha 
 

 
Diretivas CE aplicáveis: 
•  Diretiva de Máquinas 2006/42/CE 
•  Diretiva EMC 2004/108/CE 
•  Diretiva RoHS 2002/95/CE 
 

 
Normas harmonizadas aplicáveis: 
•  DIN EN ISO 12100:2011-03 "Safety of machinery - Basic concepts - risk assessment and 

reduction” (Segurança de máquinas - Conceitos básicos - avaliação e redução de riscos) 
 
 
Wermelskirchen – 01 de maio de 2015 
 

 
Armin Lindholm 
 

(Diretor Geral) 
 

 
(Esta declaração de instalação pode ser obtida em www.interroll.com, se necessário). 

 
  



 

Para seus contatos locais, visite i 
nterroll.com/contacts 
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