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Motor trifásico com inversão de rotação e fim de curso

4

            Instalações com  contatores
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As chaves fim-de-curso têm uma extensa utilização nas plantas industriais, pois sinalizam que
um determinado equipamento, sistema ou peça chegou ao ponto desejado.

Quando isso ocorre, o fim-de-curso posicionado nesse ponto desliga o motor que impulsiona o
sistema.

Essa atividade consiste de um circuito com reversão da rotação do motor utilizando contatores e
o comando de limite de curso monitorado pela chave fim-de-curso.

Desta forma será possível simular um sistema industrial com dois sentidos de movimento (uma
esteira, por exemplo) monitorado por chave fim-de-curso. O fim-de-curso, quando acionado,
inverte o sentido de rotação do motor.

01 Motor trifásico assíncrono

02 Contatores de potência

01 Relé térmico

05 Bases de fusíveis diazed

03 Fusíveis diazed 16 A

02 Sinalizadores luminosos

01 Botão pulsador de emergencia

01 Chave fim-de-curso

Circuito de comando

Lista de equipamentos necessários

Atividade
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Circuito principal

Esquemas de ligações
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1. Observar se o disjuntor de alimentação elétrica da bancada está desligado;

2. Montar o circuito de comando e principal, conforme o esquema de ligação apresentado;

3. Precionar o botão de emergencia

4. Ligar o disjuntor de alimentação elétrica da bancada;

5. Testar o funcionamemento do circuito de comando;

a. Liberar o botão de emergencia S0. Deve ligar o motor em um sentido de rotação;

b. Acionar a chave fim de curso FC1. O sentido de rotação do motor deve inverter.

c. Observar que cada vez que a chave fim de curso é acionada, a rotação do motor é
invertida.

d. Precionar o botão de emergencia S0. Deve desligar o motor;

Observação: Os sinalizadores acendem indicando a sentido de rotação;

6. Desligar o disjuntor de alimentação da bancada;

7. Desmontar os circuitos e guardar os equipamentos utilizados.

Procedimentos


