Sistema
SmartWire

Tecnologia
exclusiva em
comunicação para
acionamentos

Potência para
os negócios no
mundo todo

Automotivo

A Eaton fornece energia para centenas de
produtos atendendo a demanda mundial do
mercado atual em constante mudança.
Ajudamos nossos clientes do mundo todo
a gerenciar a energia necessária para construções, aviões, caminhões, carros, maquinários e empresas em geral. Tudo feito
para minimizar o consumo de recursos.

Transporte de próxima
geração

Aeroespacial

A Eaton impulsiona o desenvolvimento de novas tecnologias - desde
sistemas híbridos de emissão e
transmissão até componentes de
motores avançados - que reduzem o
consumo de combustível e emissões
em caminhões e carros.

Expectativas Elevadas

Continuamos a expandir nossas
soluções e serviços para a indústria
aeroespacial a fim de atender as necessidades das novas plataformas de
aviação inclusive o ousado mercado
de jatos leves e extra leves.

Caminhões
Ampliação de
nosso potencial

Nossas soluções hidráulicas combinam serviços e suportes locais com
um portfólio inovador de soluções
para condução de fluidos a fim de
atender as necessidades de projetos
globais de infra-estrutura, inclusive
barragens, canais e represas.

Equipamentos Hidráulicos

2

Sistema SmartWire

Equipamentos Elétricos

Potencialização de
Construções e Negócios
Ecológicos

O Electrical Group da Eaton é líder
no fornecimento de soluções de
controle e distribuição de energia
elétrica de qualidade que otimizam
a energia melhorando sua qualidade,
segurança e confiabilidade. Nossas
soluções oferecem um crescente
portfólio de produtos e serviços
ecológicos tais como auditorias de
energia e monitoramento de consumo de energia em tempo real.
O Sistema de Energia em Corrente
Alternada e Contínua (UPS) da Eaton,
os acionamentos de velocidade variável e controles de iluminação ajudam
conservar a energia e aumentar sua
eficácia.

SmartWire
O Avanço
Espetacular da
Tecnologia
A tecnologia SmartWire
da Eaton anuncia uma
mudança fundamental
nos painéis de controle
e acionamentos convencionais. Uma ligação que
faltava entre o mundo da
automoção e os dispositivos de acionamentos.
Os dispositivos acionamentos e de automoção
estão se fundindo. O
cabeamento convencional de controle entre os
módulos de entrada/
saída e os dispositivos de
acionamentos, está sendo
substituída por uma nova
tecnologia de conexão
simples e inovadora.
O projeto SmartWire inclui toda a série de produtos Eaton para painéis de
controle e acionamentos.
As áreas envolvidas são:
controle, acionamentos,
proteção e interface homem máquina.
Foram os nossos clientes
que estabelecem o nosso
objetivo: deixar de usar
estruturas complexas
e difíceis, que exigem
diversos especialistas, e
começar a implementar
soluções simples e transparentes, com base nos
padrões mais recentes de
tecnologia.
Sistema SmartWire
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SmartWire
A evolução para os painéis de
Controle e Acionamentos
Os novos produtos do
projeto SmartWire , serão
disponibilizados gradualmente nos próximos
estágios do projeto. Não
somente os PLC’s, mas
também todos os dispositivos de acionamentos e
visualização, também estão
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incluídos neste projeto.
Um processo que, por
sua grandeza, só poderia
ser desenvolvido por uma
grande empresa como
a Eaton. Ao lado estão
os estágios do projeto já
concluídos e os que ainda
vão ocorrer.

Ontem

Hoje

Cada sensor e atuador são
ligados separadamente ás
entradas e saídas de um PLC
central.

Os sensores e atuadores
estão ligados em estações
descentralizadas de pré-processamento e são conectadas
a partir daí ao controlador
central via uma rede FieldBus

Hoje com o sistema
SmartWire

O futuro com todo projeto
SmartWire - DT

Com o SmartWire, os conjuntos de partida de motores são
conectadas diretamente ao
PLC. As demais ligações são
realizadas conforme o padrão
atual.

Todo cabeamento do circuito
de controle entre o controlador
e os dispositivos de acionamentos e controle são totalmente
substituídos pelos dispositivos
da família SmartWire.

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Resultado:

Exigência de um complexo
sistema de fiação, painéis
de controle robustos e comissionamento complexo.

Cabeamento reduzido
devido as entradas/saídas
remotas e à tecnologia de
rede FieldBus. O sistema
de controle é distribuído em vários painéis de
controle, posicionados em
toda máquina ou planta.
Altas exigências em termos
de configuração.

Os cabos de comando para
osconjuntos de partida são
drasticamentes reduzidas, além do número de
entradas/saídas remotas,
incluindo terminais e
conectores, evitando desta
forma falhas de montagem. O nível de entradas/
saídas é trasferido diretamente ao contador.

Todos os dispositivos
são conectados com a
tecnologia SmartWire que
funcionam como entradas/
saídas locais e remotas
do sistema easyControl. O
sistema tem autoconfiguração. As falhas de conexão
são evitadas.

Sistema SmartWire
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Darwin Primeiro Estágio: “Conectar e
Operar” com o Conjunto de Partida MSB
O sistema SmartWire permite
a conexão de dispositivos de
acionamento diretamente a
um PLC sem a necessidade
de um cabeamento complexo
do circuito de controle.
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O cabeamento do circuito
de controle entre o PLC e os
dispositivos de acionamento
é totalmente substituído
por cabos de conexão prémoldados, com terminais
tipo plug-in. A complexidade
do cabeamento é drasticamente reduzida e erros na
montagem do cabeamento
são impossíveis. Isso permite
economia nos processos de
montagem, comissionamento
rápido e fácil diagnóstico de
problemas durante a operação.

O sistema SmartWire é um
complemento dos dispositivos
de acionamentos da Eaton, já
consolidados em nosso mercado, tendo sidos desenvolvido
como um acessório para os
contatores da linha DIL xStart.
A flexibilidade de todos os
dispositivos de acionamentos
é totalmente mantida, pois
utilizam os mesmos acessórios
dos sistemas atuais.

Por se tratar de um equipamento padrão aos contatores,
podemos assegurar disponibilidade mundial de peças de
reposição para todos os itens
da família SmartWire, sendo
desnecessário aumento de
custos em peças de estoque.

Substituição dos fios do circuito de controle.
A conexão do conjunto de partida
geralmente envolvem a instalação
de um cabo de controle individual
para cada conexão.
Isso significa uma grande exigência
na qualidade de conexão. A
experiência mostra que cada fio
aumenta o risco de falhas durante
a instalação.
Por outro lado, o conjunto de
partida com SmartWire oferece
uma solução surpreendentemente
simples e confiável.
Para tornar um conjunto de partida
compatível com o sistema SmartWire, basta conectar um módulo
SmartWire ao contador tipo plug-in
de seis pólos que substitui as conexões do circuito de controle.
Basta conectar o sistema SmartWire, e não usar fios de ligação.

Eliminação do nível de entrada/saída do PLC
O cabeamento do circuito de
controle é totalmente eliminada,
não somente nos dispositivos de
acionamento, mas também no
PLC.
Além disso, proporciona economia
com os custos de módulos de
entrada/saída, que não são mais
necessários. Desta forma, teremos
um painel de controle mais
compacto.
O sistema SmartWire também
elimina falhas de conexão, pois são
realizadas somente conexões com
plugues.

Engenharia fácil
O sistema SmartWire simplifica
consideravelmente a engenharia
de projetos. Onde anteriormente a
fiação do circuito de controle tinha
que ser adaptada individualmente
à configuração da máquina ou
do sistema, onde a conexão do
conjunto de partida ao CLP, exigia
um desenho de circuito individual.
Agora tudo isso é completamente
desnecessário. Somente a conexão
do circuito principal ao motor, tem
que ser planejada separadamente.
Para cada gateway, poderemos conectar até 16 módulos SmartWire
sem qualquer exigência de uma
fiação complexa do circuito de
controle.
Sistema SmartWire
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Um Sistema Modular para
sua solução individual.

+ Conector tipo plugue sem
uso de ferramentas.

+ Conector tip
plugue sem uso
de ferramentas
• Sistema convencional

• Economia de espaço
e de fiação do
circuito principal.

+ SmartWire

• Economia de espaço e
de fiação do circuito de
controle principal.
• Economia de fiação do
circuito de controle e de
entradas/saídas do CLP.

Fabricantes de máquinas,
montadores de painéis e
eletricistas já podem utilizar
o sistema SmartWire, pois
o sistema SmartWire é um
complemento à série de
produtos Eaton já consolidada. Por exemplo, o módulo
SmartWire para DILM possui
conexão tipo plugue, simples
como um contato auxiliar
para os contatores até 38 A.
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+ Conector tipo plugue sem uso
de ferramentas.
+ SmartWire.

+ Conector tipo plugue sem uso
de ferramentas
+ SmartWire

+ Barra de distribuição
trifásica

+ Adaptador de
barramento

• Economia de espaço e de fiação do circuito principal.
• Economia de fiação do circuito de controle e de entradas/saídas do CLP.
• Economia de cabos de alimentação.

O disjuntor motor padrão
(PKZM) é utilizado para criação dos conjuntos de partida. Esta combinação pode
ser instalada diretamente em
um trilho DIN, ampliada com
a barra de distribuição trifásica ou montada sobre um
adaptador de barramento.

Todos os acessórios para os
contatores xStart e para os
disjuntores motor podem ser
utilizados em conjunto com
o sistema SmartWire.

Os módulos SmartWire permitem a
conexão direta aos contatores, até os
modelos de 38A.

Sistema SmartWire

9

Parada de emergência
A tensão de comando para
os contatores é conectada
separadamente no gateway.
Isso significa que um botão
de emergência pode ser
implementado no circuito de
controle do gateway.
A parada de emergência
inclui um grupo de conjuntos
de partida.
Os módulos de potência
permitem a implementação
de vários grupos de parada
de emergência para cada
gateway.
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Controle manual
Neste caso, o módulo de
potência fornece alimentação
ao circuito de controle de
qualquer grupo de contatores
separadamente.

O conceito do sistema
SmartWire também permite
a implementação de um
controle manual.
O usuário pode desabilitar o
módulo SmartWire e realizar
o comando do contator via
um contato isolado. Neste
caso, o contator é ativado por
intermédio de um adicional
no nível de operação manual.

Isso possibilita acionar o
motor durante o comissionamento ou no caso de falha
do PLC.

Um sistema de até 1600A

XI/ ON

Módulos adicionais de entrada/saída podem ser adicionados ao sistema para execução
de tarefas mais complexas.
Os módulos podem ser
usados de maneira flexível:
por exemplo, podem também
ser usados para conectar conjuntos de partidas acima de
38A, para a monitoração de
um disjuntor NZM de entrada
ou para se integrar ao sistema
de outros fabricantes. Entretanto, isso realmente exige
algumas conexões adicionais.

O sistema SmartWire é um
conceito de comunicação
independente que, apesar
disso, foi desenvolvido para
ser compacto.
A interface SmartWire foi
então adicionada ao sistema XI/ON. Desta forma, os
conjuntos de partidas da
Eaton podem ser conectadas
diretamente ao sistema XI/
ON, além de uma série de
entradas e saídas independentes. Em cada estação XI/
ON, podemos utilizar 3 linhas
SmartWire que permitem
utilizar 16 módulos cada uma.
Sistema SmartWire
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Configurações e
Comissionamento
Convenientes

Os conjuntos de partidas
não são mais tratados manualmente, com endereços
codificados. Assim que a
instalação for concluída,
basta apertar um botão
no gateway para que os
endereços sejam atribuídos
automaticamente.
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A configuração dos módulos SmartWire no PLC,
depende do tipo de rede
utilizada, sendo configurada conforme os padões de
cada uma delas. Por exemplo o micro PLC Easy da
Eaton, não exige qualquer
configuração, e as entradas e saídas dos módulos
SmartWire são utilizadas
como as entradas/saídas
de rede easyNet.

Com o Profibus DP, a
configuração é criada para
cada módulo individual
SmartWire, utilizando exatamente o mesmo procedimento a que os usuários
estão acostumados. Ao
iniciar o sistema, a configuração de referência é
comparada à configuração
real no SmartWire.

Tudo começa com o planejamento
O sistema SmartWire vai
ajudá-lo desde o planejamento do painel de controle.
As economias obtidas com
módulos de entrada/saída
não somente significam que
você tem mais espaço, mas
também que menos pontos de terminais devem ser
projetados.
Como o sistema SmartWire pode ser combinado a
dispositivos padrões da série
xStart, a aquisição continua
muito simples.

Somente alguns módulos
adicionais são necessários
para implementar as suas
aplicações com flexibilidade
máxima.
Os equipamentos da serie
xStart, fornecem a base de
cada solução SmartWire
individual e expansível. Desta
forma, os projetos existentes
podem adotar o sistema
SmartWire no futuro, sem
qualquer problema.

A montagem e a conexão
nunca foram tão fáceis
Os contatores da família
DILM e os conjuntos de partida da família MSB, já instalados, também podem receber
a tecnologia SmartWire.
Para usufruir dos benefícios
destes componentes, basta
conectar um módulo SmartWire aos contatores. Desta
forma, a fiação de controle
é simplesmente substituída
pela tecnologia SmartWire.

Os cabos não precisam mais
ser preparados, identificados
e conectados. Os módulos do
sistema SmartWire são simplesmente auto endereçados,
pressionando um botão de
configuração no gateway.
Não é necessário ter conhecimento de um especialista au
qualquer ferramenta especial.
O comissionamento pode ser
realizado sem qualquer problema, pois, com o SmartWire, as falhas de conexão são
coisa do passado.

Operação fácil, expansão flexível
Com a tecnologia SmartWire,
o operador tem à sua disposição um painel de controle
com desenho simples.
Mesmo os primeiros estágios
de expansão utilizando o
sistema SmartWire reduzem
o nível de entradas/saídas no
PLC e de fiação dos conjuntos
de partidas.
Um LED indica a prontidão
operacional do módulo
SmartWire.
Desta forma, a causa de uma
falha pode ser localizada rapidamente durante a operação.

A troca de módulos é fácil de
realizar, pois a única ferramenta necessária é uma
chave de fenda.
Além disso, se for necessário substituir o disjuntor ou
cantator, o uso de dispositivos
padrões da família xStart,
simplifica tudo.
Podem ser realizadas futuras
expansões sem qualquer problema, bastando conectar os
novos módulos. Os módulos
são automaticamente configurados ao apertar um botão no
gateway.
Sistema SmartWire
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Seleção simples
Faça sua especificação

1
2
3

4
4
4

4

7
7

6
5

1234567-
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Gateway CANopen/ easyNet.
Gateway PROFIBUS DP.
Gateway XI/ON com interface SmartWire.
Conjunto de Partida da família MSB.
Módulo para contator (SWIRE-DIL).
Cabo de conexão.
Módulo de potência/ Módulo de I/Os.

Dados Técnicos

Gateway
Descrição

Código

Referência

Gateway com alimentação integrada para módulos SmartWire
e tensão de controle para dispositivos de acionamento:
- Conexão escrava com PROFIBUS DP.
- Taxa de transferência: 9.6 Kbit/s a 12 Mbit/s.
- Conector SUB-D de pólos.
- Faixa do endereço: 1-126.
- Conexão mestre com SmartWire
- Suporta 16 módulos SmartWire

107027

SWIRE-GW-DP

Gateway com alimentação integrada para módulos SmartWire
e tensão de controle para dispositivos de acionamento:
- Conexão com eayNet ou CANopen
- Suporta 16 módulos SmartWire.
- Modo selecionável: easyNet ou CANopen

106950

EASY223-SWIRE

8550107590

XNE-1SWIRE

Descrição

Código

Referência

Módulo SmartWire para montagem em contator DILM 7 a DILM 38:
- Um módulo é necessário para cada contator
- Conexão escrava com SmartWire
- Máx. 16 módulos SmartWire por linha
- 1 entrada digital para contato isolado
- Indicação da posição da chave do contator

107028

SWIRE-DIL

Módulos de entrada/saída SmartWire para a conexão de dispositivos
de comutação com mais de 38A.
- 4 entradas digitais
- 2 saídas a relé

107030

SWIRE-4DI-2DO-R

Módulo de potência SmartWire para fornecer a tensão de controle
a grupos individuais.
- Conexão ao sistema SmartWire como módulo passivo (sem endereço)

107029

SWIRE-PF

Descrição

Código

Referência

Cabo de conexão SmartWire completo - Extensão: 85 mm
Cabo de conexão SmartWire completo - Extensão: 110 mm
Cabo de conexão SmartWire completo - Extensão: 150 mm
Cabo de conexão SmartWire completo - Extensão: 250 mm
Cabo de conexão SmartWire completo - Extensão: 1000 mm
Cabo de conexão SmartWire completo - Extensão: 2000 mm
Plugue de terminação para o último Módulo SmartWire,
6 pólos, sem função elétrica.
NHI-E-10-PKZ0 com cabo de conexão AWG18 azul, para a conexão do
contato auxiliar do disjuntor motor PKZM ao módulo SmartWire

107032
107033
107034
107035
107036
107037

SWIRE-CAB-008
SWRE-CAB-011
SWIRE-CAB-015
SWIRE-CAB-025
SWIRE-CAB-100
SWIRE-CAB-200

107031

SWIRE-CAB-000

107040

NHI-E-10L-PKZ0

Interface XI/ON para módulos SmartWire e tensão de controle
para dispositivos de acionamento:
- Compatível com todos os gateways XI/ON
- Cada gateway permite até 3 interfaces
- Conexão mestre com SmartWire
- Suporta 16 módulos SmartWire
OBS.: A distância máxima da rede SmartWire entre o gateway
e o último módulo deve ser de até 4m.

Módulos para DILM

Acessórios

Sistema SmartWire
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Na indústria elétrica, a Eaton é líder
mundial em serviços e produtos para
controles elétricos, distribuição de
energia, UPS, bem como produtos e
serviços para automação industrial.
Através de sua avançada engenharia
de produto, com métodos de
fabricação de padrão global, além de
serviços e suporte técnico, a Divisão
Elétrica de Negócios da Eaton
desenvolve soluções com foco nos
clientes, através de marcas de renome
como: Cutler-Hammer®, Powerware®,
Durant®, Heinemann®, Holec® e MEM®,
que atendem globalmente às
diferentes necessidades dos mercados
industriais, concessionárias de energia,
residencial, comercial, TI e OEM.
A Eaton Corporation é um fabricante
industrial diversificado com vendas de
US$ 15,4 bilhões em 2008. A Eaton é

líder mundial em sistemas elétricos e
componentes para controle,
distribuição e qualidade de energia.
Também é líder em serviços e
sistemas hidráulicos para equipamentos industriais, móveis e aéreos;
sistemas de direção inteligente para
economia de combustível e segurança
em caminhões; sistemas de controle
de ar para motores automotivos, bem
como soluções inteligentes para
economia de combustível e aumento
da performance e segurança em
motores e outros sistemas. A Eaton
conta com 75 mil profissionais e
comercializa seus produtos para
clientes em mais de 150 países.
Para informações adicionais
sobre a linha completa de produtos
Eaton, visite o site www.eaton.com.br

Filiais de Vendas:

©2011 Eaton Corporation
Todos os direitos reservados
Impresso no Brasil
Pub. N° BR versão 01 - 06/11
Julho/2011

www.eaton.com.br

São Paulo

Tel: 11 4525-7007
4525-7015
4525-7032
4525-7038
4525-7089

Minas Gerais,
Centro-Oeste e Norte

Tel.: 31 2112-7070
Fax: 31 2112-7085

Rio de Janeiro,
Espírito Santo
e Nordeste

Tel.: 21 2106-3299
Fax: 21 3884-8704

Paraná

Tel.: 41 2107-9850
Fax: 41 2107-9851

Santa Catarina

Tel.: 47 3461-3179
Fax: 47 3461-3101

Rio Grande do Sul

Tel.: 51 2117-7000
Fax: 51 2117-7004

