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Seq. DISPLAY Descrição Seq. DISPLAY Descrição

1
Tela inicial

 Caso não esteja nessa tela, 
pressione     algumas vezes

10 P2.1.1 – Tensão nominal do 
motor

2

Pressione a tecla  ou até 
encontrar o menu “M2”. 
Pressione a tecla    para entrar 
nesse menu.

11 P2.1.2 – Frequência nominal do 
motor

3

Pressione a tecla   até o grupo 
“G2.2 – Perfil de velocidade”.
Pressione a tecla   para entrar 
nesse grupo de parâmetros.

12 P2.1.3 – Rotação nominal do 
motor

4 P2.2.1 – Velocidade nominal do 
elevador 13 P2.1.4 – Corrente nominal do 

motor

5
Pressione a tecla    uma vez para 
voltar ao grupo “G2.2 – Perfil de 
velocidade”.

14

P2.1.5 – Cosseno phi do motor
Obs.: Caso não tenha esse dado 
na placa do motor, ignore esse 

parâmetro

6

Pressione a tecla   até o grupo 
“G2.5 – Controle motor”.
Pressione a tecla   para entrar 
nesse grupo.

15
P2.1.9 – Tipo de motor

0 – Assíncronos 
1 – Síncronos (PMS motor)

7
P2.5.1 - Tipo controle do motor

1 – Malha aberta  
2 – Malha fechada

16
P2.1.8 – Identificação do motor

1 – Sem girar (id no Run)

8 Pressione a tecla    volte ao grupo 
“G2.5 – Controle motor”. 17

P2.1.8 – Identificação do motor
3 – Ângulo polo (id PMM angle)

Obs.: Caso o tipo de motor for 
“Síncrono” (P2.1.9=PMS motor).

9

Pressione    ou    até o grupo 
“G2.1 – Parâmetros básicos”.
Pressione a tecla    para entrar 
nesse grupo.

1°        Colocar o elevador em Modo Inspeção:

Procedimento de autoajuste do inversor NXP
(Siga todos os passos abaixo)

Modo Inspeção

Modo Normal

Placa IRGE

3°         Habilitar o Auto Ajuste entre o inversor  e o motor:

2°        Os dados do motor que seguem são pré-ajus tados e 
a princípio não necessitam ser modificados.

ATENÇÃO: CASO 
PRECISE ALTERAR

Funções das teclas
Reset Reiniciar falhas ativas.
Select Comutar entre as duas telas de navegação.
Enter Confirmar alteração parâmetro.
    Navegar no menu; nos submenus; incrementar um valor.
    Navegar no menu; nos submenus; decrementar um valor.
    Acessa menu selecionado; entra no modo edição; move o 
digito a direita (durante a edição de parâmetros).
    Retorna ao menu anterior; sai do modo edição; move
o dígito a esquerda (durante a edição de parâmetros).
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