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Funções 
e características

Proteção dos motores 
Disparadores eletrônicos Micrologic 2-M

Os disjuntores com disparadores Micrologic 2.2 / 2.3-M incorporam uma proteção 
tipo relé térmico com tempo inverso. Eles são associados a contatores.

Proteção ................................................................  
Os ajustes são feitos por comutador.
Sobrecarga (ou térmica): proteção longo retardo e classe de desligamento (Ir)
Proteção térmica com tempo inverso contra sobrecorrentes com nível ajustável Ir.
Os ajustes são feitos em Ampères. A curva de desligamento da proteção longo
retardo, que indica a temporização tr antes do desligamento, é definida pela classe
de desligamento escolhida.
Classe de desligamento (classe)
Selecionada em função da duração da partida do motor.

Classe 5: partida inferior a 5 s b
Classe 10: partida inferior a 10 s  b
Classe 20: partida inferior a 20 s  b

Para uma classe escolhida, é necessário verificar que todos os componentes da 
partida de motor sejam dimensionados para suportar a corrente de partida a 7,2 Ir, 
sem aquecimento excessivo durante o tempo correspondente à classe.
Curtos-circuitos: curto retardo (Isd)
Proteção com nível Isd ajustável. Um curtíssimo retardo é associado ao nível Isd 
para ocultar o pico de partida dos motores.
Curtos-circuitos: instantânea não ajustável (li)
Proteção instantânea com nível Ii não ajustável.
Desequilíbrio de fase e falta de fase (lunbal) (      )
O dispositivo provoca a abertura do disjuntor no caso de desequilíbrio de fase:  

superior a um nível  b Iunbal fixo de 30%
após uma temporização  b tunbal não ajustável de:
0,7 s na partida v
4 s durante a operação normal. v

A falta de fase é um caso extremo de desequilíbrio que leva ao desligamento nas 
mesmas condições.

Sinalizações…………………………………………  
Sinalizações do painel frontal

LED "Ready" verde: acende (pisca lento) - indica que o disjuntor está pronto para  b
proteger no caso de uma falta.

LED vermelho de alarme associado ao funcionamento do motor: acende (fixo)  b
quando a imagem térmica do rotor ou do estator for > 95% do aquecimento 
admissível.
Sinalização a distância por módulo SDTAM
Os Compact NSX com Micrologic 2 podem ser equipados com um módulo SDTAM 
dedicado à aplicação de motor para:

um contato de sinalização de sobrecarga do disjuntor b
um contato de comando de abertura do contator. No caso de sobrecarga ou  b

desequilíbrio de fase, esta saída é ativada 400 ms antes do desligamento do 
disjuntor, evitando a abertura deste último.
Este módulo ocupa os slots das bobinas MN/MX e um contato OF.

Nota: Todos os disparadores possuem uma tampa 
transparente com dispositivo de lacre que impede  
o acesso aos ajustes.

Módulo relé SDTAM de sinalização a distância,
com sua borneira.

Os disparadores Micrologic 2-M incorporam proteções 
magnética e térmica. São utilizados para realizar 
soluções de partidas de motor com 2 dispositivos 
e podem equipar todos os disjuntores Compact 
NSX100 a 630 com níveis de performance 
B/F/H/N/S/L.
Protegem os motores até 315 kW em 400 V contra:
b curtos-circuitos
b sobrecargas, com possibilidade de escolha de uma
classe de desligamento 5, 10 ou 20
b desequilíbrios de fase.
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Micrologic 2.2 / 2.3-M
Calibre (A) In a 65°C (1) 25 50 100 150 220 320 500
Disjuntor Compact NSX100 b b b - - - -

Compact NSX160 b b b b - - -
Compact NSX250 b b b b b - -
Compact NSX400 - - - - - b -
Compact NSX630 - - - - - b b

L  Sobrecarga (ou térmica): longo retardo e classe de desligamento
Valor ajustado (A)
de desligamento entre 
1,05 e 1,20 Ir

Ir valor segundo o calibre do disparador (In) e ajuste do comutador
In = 25 A Ir = 12 14 16 18 20 22 23 24 25
In = 50 A Ir = 25 30 32 36 40 42 45 47 50
In = 100 A Ir = 50 60 70 75 80 85 90 95 100
In = 150 A Ir = 70 80 90 100 110 120 130 140 150
In = 220 A Ir = 100 120 140 155 170 185 200 210 220
In = 320 A Ir = 160 180 200 220 240 260 280 300 320
In = 500 A Ir = 250 280 320 350 380 400 440 470 500

Classe de desligamento segundo  
ABNT NBR IEC 60947-4-1

5 10 20

Temporização (s) tr 1,5 x Ir 120 240 480 valores a quente
dependendo da classe de 6 x Ir 6,5 13,5 26 valores a frio
desligamento escolhida 7,2 x Ir 5 10 20 valores a frio
Memória térmica 20 minutos antes e após o desligamento
Ventilador de resfriamento não ajustável - motor autoventilado
S0 Curtos-circuitos: curto retardo com temporização fixa
Valor ajustado (A)
de precisão ±15%

Isd = Ir x ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Temporização (ms) tsd não ajustável
Tempo de não desligamento 20 
Tempo máximo de interrupção 60 

I Curtos-circuitos: instantânea não ajustável
Valor ajustado (A)
de precisão ±15%

Ii não ajustável 425 750 1500 2250 3300 4800 6500

Temporização (ms) Tempo de não desligamento 
Tempo máximo de interrupção 

0 
30 

Desequilíbrio de fase ou falta de fase
Valor ajustado (A)
de precisão ±20%

Iunbal em% corrente média (2) > 30%

Temporização (s) não ajustável 0,7 s durante a partida
4 s durante a operação normal

(1) As normas relativas aos motores impõe funcionamento a 65°C. Os calibres dos disjuntores são desclassificados para para considerar esta exigência.  
(2) A taxa de desequilíbrio é medida pela fase mais desequilibrada em relação à corrente média.

Características técnicas adicionais
Desequilíbrio de fase
O desequilíbrio do sistema trifásico é observado quando as três tensões não são iguais em 
amplitude e/ou em defasagem de 120° uma em relação à outra. Isto deve-se essencialmente às 
cargas monofásicas mal distribuídas na rede que desequilibram as tensões entre fases.
Estes desequilíbrios geram componentes inversos de corrente, que provocam conjugados de 
frenagem e aquecimento das máquinas assíncronas, levando à degradação prematura das 
máquinas.
Falta de fase
A falta de fase é um caso especial do desequilíbrio de fase.
b Em regime nominal, ela tem os efeitos mencionados acima, o que requer um desligamento 
após 4 segundos.
b Na partida, a falta de uma fase pode provocar a rotação inversa do motor: é a carga que 
determina o sentido da rotação. Esta situação requer um desligamento quase que imediato  
(0,7 segundo).
Tempo de partida segundo a classe (Micrologic 2-M)
Em uma partida de motor normal com Micrologic 2-M, ela verifica as seguintes condições, em 
relação ao nível Ir de proteção térmica (Longo retardo):
b corrente > 10% x Ir (limite motor parado)
b ultrapassagem do valor de 1,5 x Ir , depois retornando a um valor menor antes do final de uma 
temporização de 10 s.
Se uma destas condições não for preenchida, o desligamento da proteção térmica atuará após 
um tempo máximo igual ao da classe escolhida.
O valor de Ir deve ser ajustado conforme a corrente indicada na placa do motor.
Partidas longas (Micrologic 6 E-M)
Quando esta função não estiver ativada, as condições de partida são iguais às indicadas acima.
Quando estiver ativada, a proteção atuará em complemento à proteção térmica (classe).
Uma partida longa provoca um desligamento e se caracteriza por:
b corrente > 10% x Ir (limite motor parado) com: 
b ultrapassagem de um valor Ilong (1 a 8 x Ir) sem retorno abaixo deste valor antes do fim da  
temporização tlong (1 a 200 segundos).
b não passar o valor Ilong (1 a 8 x Ir) antes do final de tlong (1 a 200 segundos).
O valor de Ir deve ser ajustado conforme a corrente indicada na placa do motor. Coordenar a 
proteção com a classe escolhida. 

Desequilíbrio de correntes e tensões de fases.

1 a 200 s

Retorno

Excedente

Ir 1,5 Ir (Micrologic 2-M)
ou Ilong (Micrologic 6 E-M)

10% Ir

Zona de parada
do motor

Tempo de
partida

Limite de
tempo de

partida longa

Partida do motor e partidas muito longas
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Funções 
e características

Proteção dos motores 
  Disparador eletrônico 
Micrologic 6 E-M

Proteção ……………………………………………  
As proteções são idênticas às do Micrologic 2-M, com possibilidade de ajustes 
“fi nos” pelo teclado             .
A modifi cação dos ajustes pelo teclado é bloqueada por uma função cadeado       , 
que é controlada por um microswitch        . O cadeado é ativado automaticamente 
após um período de inatividade de 5 minutos. O acesso ao microswitch é protegido 
por uma tampa transparente com dispositivo de lacre. Os valores ajustados e 
medições podem ser visualizados com a tampa fechada.
Sobrecarga (ou térmica), classe e curtos-circuitos 
As funções longo retardo, curto retardo e instantânea são idênticas ao disparador 
Micrologic 2-M.
Adicionalmente, temos o desligamento classe 30 para proteção de longo retardo e 
parametrização de motores ventilado ou motoventilado (       ).
Proteção de falta a terra (Ig) 
A proteção de falta a terra é do tipo residual com valor de Ig ajustável (com posição 
Off) e temporização tg ajustável.
Desequilíbrio de fase ou falta de fase (lunbal)
O dispositivo provoca a abertura do disjuntor em caso de desequilíbrio de fase:

superior a um valor  b Iunbal ajustável entre 10 e 40% (como padrão 30%), com 
ajuste fi no

após uma temporização  b tunbal:
0,7 s durante a partida v
ajustável de 1 a 10 segundos (4 segundos como padrão) em operação normal. v

A falta de fase é um caso extremo de desequilíbrio, que leva ao desligamento nas 
mesmas condições.
Rotor bloqueado (Ijam)
Esta função de proteção detecta o bloqueio do eixo do motor causado pela carga.
Durante a partida do motor (ver  página A-45 ), a função é inibida. 
Em regime nominal, ela provoca um desligamento:

acima do valor  b Ijam ajustável de 1 a 8 x Ir, com ajuste fi no
associado a uma temporização  b tjam ajustável de 1 a 30 segundos.

Subcarga (subcorrente) (Iund)
Esta função de proteção detecta a operação sem carga do motor devido à carga 
insufi ciente (ex. cavitação de bomba). Ela detecta subcorrente de fase.
Durante a partida do motor (ver  página A-45 ), a função é sempre ativa.
Em regime nominal, ela provoca o desligamento: 

abaixo de um valor  b Iund ajustável de 0,3 a 0,9 x Ir, com ajuste fi no.
associado a uma temporização  b tund ajustável de 1 a 200 segundos.

Partidas longas (Ilong)
Esta função de proteção complementa a proteção térmica (classe).
É utilizada para melhor ajustar a proteção aos parâmetros de partida.
Ela detecta uma partida anormal de um motor: a corrente de partida permanece 
muito elevada ou muito baixa em relação a um valor e uma temporização
Ela provoca o desligamento:

em relação a um valor  b llong ajustável de 1 a 8 x Ir, com ajuste fi no
associado a uma temporização  b tlong ajustável de 1 a 200 segundos.

(ver “partidas longas”  página A-45 )

Visualização do tipo de falha ……………………
Durante um desligamento por falta, a origem da falta (Ir, Isd, Ii, Ig, Iunbal, Ijam), a
fase em falta envolvida e a corrente interrompida são visualizadas.

Sinalizações…………………………………………  
Sinalizações no painel frontal

LED “Ready” verde: acende (pisca lento), se o disjuntor estiver pronto para  b
proteger no caso de uma falta.

LED vermelho de alarme associado ao funcionamento do motor: acende (fi xo)  b
quando a imagem térmica do rotor ou do estator estiver > 95% do aquecimento 
admissível.
Sinalizações a distância por módulo SDTAM ou SDx
Ver descrição na  página A-42  para SDTAM e  página A-79  para SDx.

Nota: Todos os disparadores possuem uma tampa 
transparente com dispositivo de lacre que impede 
o acesso aos ajustes.

O Micrologic 6.E-M é utilizado para realizar soluções 
de partidas de motores com 2 dispositivos.
Ele fornece as mesmas proteções do Micrologic 2-M:
b curtos-circuitos
b sobrecargas com possibilidade de escolha das 
mesmas classes de desligamento 5,10, 20, mais a 
classe 30 (partida de máquinas com grande inércia).
Adicionalmente, ele integra proteções específi cas para 
motores, parametrizáveis pelo teclado.

Módulos relé SDTAM de sinalização 
a distância, com sua borneira.
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Micrologic 6.2 / 6.3 E-M
Calibres (A) In a 65°C (1) 25 50 80 150 220 320 500
Disjuntor Compact NSX100 b b b - - - -

Compact NSX160 b b b b - - -
Compact NSX250 b b b b b - -
Compact NSX400 - - - - - b -
Compact NSX630 - - - - - b b

L  Sobrecarga: longo retardo
Valor ajustado (A) Ir Por comutador valor segundo o calibre do disparador (In) e ajuste do comutador
de desligamento entre 
1,05 e 1,20 Ir

In = 25 A Ir = 12 14 16 18 20 22 23 24 25
In = 50 A Ir = 25 30 32 36 40 42 45 47 50
In = 80 A Ir = 35 42 47 52 57 60 65 72 80
In = 150 A Ir = 70 80 90 100 110 120 130 140 150
In = 220 A Ir = 100 120 140 155 170 185 200 210 220
In = 320 A Ir = 160 180 200 220 240 260 280 300 320
In = 500 A Ir = 250 280 320 350 380 400 440 470 500
Por teclado ajuste “fino” em passo de 1 A, com valor máximo para a posição do comutador

Classe de desligamento segundo  
ABNT NBR IEC 60947-4-1

5 10 20 30

Temporização (s) tr 1,5 x Ir 120 240 480 720 valores a quente
segundo a classe de desligamento escolhido 6 x Ir 6,5 13,5 26 38 valores a frio

7,2 x Ir 5 10 20 30 valores a frio
Memória térmica 20 minutos antes e após o desligamento
Ventilador de resfriamento parametrização do motor autoventilado ou motoventilado
S0 Curtos-circuitos: curto retado com temporização fixa
Valor ajustado (A)
de precisão ±15%

Isd = Ir x ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ajuste “fino” em passo de In 0,5 x Ir utilizando o teclado

Temporização tsd não ajustável
Tempo de não desligamento 20 ms
Tempo máximo de interrupção 60 ms

I Curtos-circuitos: instantânea não ajustável
Valor ajustado (A) 
de precisão ±15%

Ii não ajustável 425 750 1200 2250 3300 4800 6500
Tempo de não desligamento 
Tempo máximo de interrupção 

0 ms
30 ms 

 

G Falta a terra
Valor ajustado (A) 
de precisão ±10%

Ig = In x ... por comutador
In = 25 A Ig = 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Off
In = 50 A Ig = 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Off
In > 50 A Ig = 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1 Off

ajuste “fino” em passo de 0,05 x In
Temporização (ms) tg 0 0,1 0,2 0,3 0,4

Tempo de não desligamento 20 80 140 230 350
Tempo máximo de interrupção 80 140 200 320 500

Desequilíbrio de fase ou falta de fase
Valor ajustado (A) 
de precisão ±20%

lunbal = em %  
corrente média (2)

ajustável de 10 a 40%, ajuste de fábrica = 30%
ajuste “fino” em passo de 1% utilizando o teclado 
ativado durante a partida do motor

Temporização (s) tunbal 0,7 s durante a partida
1 a 10 segundos durante a operação normal, ajuste de fábrica = 4 segundos
ajuste “fino” em passo de 1 s utilizando o teclado

Rotor bloqueado
Valor ajustado (A) 
de precisão ±10%

Ijam = Ir x ... 1 x 8 Ir com posição Off, ajuste de fábrica = Off
ajuste “fino” em passo de 0,1 x Ir utilizando o teclado
desativado durante a partida do motor

Temporização (s) tjam = 1 a 30 segundos
ajuste “fino” em passo de 1 s utilizando o teclado, ajuste de fábrica = 5 s

Subcarga (subcorrente)
Valor ajustado (A) 
de precisão ±10%

Iund = Ir x ... 0,3 x 0,9 Ir com posição Off, ajuste de fábrica = Off
ajuste “fino” em passo de Ir x 0,01 utilizando o software RSU
ativado durante a partida do motor

Temporização (s) tund = 1 a 200 segundos
ajuste “fino” em passo de 1 s utilizando o software RSU, ajuste de fábrica = 10 s

Partidas longas
Valor ajustado (A) 
de precisão ±10%

Ilong = Ir x ... 1 x 8 Ir com posição Off, ajuste de fábrica = Off
ajuste “fino” em passo de Ir x 0,1 utilizando o software RSU
ativado durante a partida do motor

Temporização (s) tlong = 1 a 200 segundos
ajuste “fino” em passo de 1 s utilizando o software RSU, ajuste de fábrica = 10 s

(1) As normas relativas aos motores impõe funcionamento a 65°C. Os calibres dos disjuntores são desclassificados para para considerar esta exigência.  
(2) A taxa de desequilíbrio é medida pela fase mais desequilibrada em relação à corrente média.
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Funções 
e características

Proteção dos motores 
Disparador eletrônico  
Micrologic 6 E-M (cont.)

Micrologic 6 E-M assegura as funções de um 
multimedidor com medição de energia. 
Com o display FDM121, todas as medições e 
indicadores de operação são disponíveis no frontal 
do painel de comando. Esta versão permite também a 
visualização da imagem térmica do motor.

Funções multimedidor
As funções integradas de multimedidor do Micrologic 6 E-M, são as mesmas do 
disparador Micrologic 6-E apresentadas no capítulo de distribuição (ver pág. A-20). 
Quando utilizadas exclusivamente na versão trfásica, as medições do neutro não 
são disponíveis.

Funções de assistente de operação
As funções de assistente de operação do Micrologic 6 E-M, são as mesmas do 
disparador Micrologic 6-E apresentadas no capítulo de distribuição (ver pág. A-22). 

Funções específicas das partidas de motores
Funções adicionais específicas para operação das partidas de motores são 
disponíveis:
Sequência de fase
A ordem em que são conectadas as fases L1, L2, L3, determina o sentido de rotação 
do motor. Se duas fases forem invertidas, o sentido de rotação será reverso.
A informação do sentido de rotação é disponível. Ela pode ser associada a um 
alarme para detectar a inversão da sequência dos condutores de alimentação e 
interromper a partida do motor.
Imagem térmica do rotor e estator
O Micrologic 6 E-M fornece uma função de imagem térmica.
Em função do valor de ajuste de Ir e da classe, um algoritmo de cálculo simula o 
aquecimento do rotor e do estator. Ele considera o aumento lento da temperatura do 
estator e de sua massa metálica. Também considera o aquecimento mais rápido do 
rotor, que é à base de cobre.
A função proteção térmica desligará o disjuntor quando a imagem térmica calculada 
atingir 100% do aquecimento admissível.
A comunicação transmite a imagem térmica em porcentagem do aquecimento 
admissível. Um ou mais alarmes padronizados podem ser escolhidos como valor de 
atuação. O LED vermelho acende no frontal do display quando 95% do valor 
ajustado for ultrapassado.
O módulo SDx possui 2 saidas com contatos programáveis, que são programados, 
como padrão, para imagem térmica podendo ser reprogramados para outros 
alarmes.

Micrologic 6 E-M.

ESC

I1

I2

I3

I

165 A 100 120%

165 A 100 120%

164A 100 120%

ESC

θ° motor = 97%

Valores de corrente. Alarme em imagem térmica.

Tela de PC com monitoração de valores e imagem térmica do 
motor.

As características técnicas adicionais são idênticas às do Micrologic 6-E 
(ver páginas A-21 e A-23). 
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Funções integradas de multimedidor e assistente de operação Micrologic 6 E-M Display
LCD 
Micrologic

Display 
FDM121

Medições
Medições rms instantâneas
Correntes (A) Fases e média das correntes de fase I1, I2, I3 e Imédia = (I1 + I2 + I3) / 3 b b

Fase mais carregada Imáx. de I1, I2, I3 b b
Proteção de falta a terra % Ig (pick-up setting) b b
Desequilíbrio das correntes de fase % Imédia - b

Tensões (V) Tensões fase-fase e média das tensões U12, U23, U31 e Umédia = (U12 + U21 + U23) / 3 b b 
Desequilíbrio das tensões fase-fase % Umédia - b
Sequência de fase 1-2-3, 1-3-2 b -

Frequências (Hz) Rede F b b
Potências Ativa (kW), reativa (kVAR), aparente (kVA) P, Q, S totais e por fase - b

Fator de potência e cos j (fundamental) PF, cos j, totais e por fase - b
Valores máximos/mínimos Associados às medições rms instantâneas Reset por Micrologic e disparador - b
Medição de energia
Energia Ativa (kWh), reativa (kVARh),  

aparente (kVAh)
Total após o último reset b b
Modo absoluto ou com sinal (1) - b

Valores médios: demanda e demanda máxima
Demanda de corrente (A) Fases Valor atual na janela escolhida 

Demanda máxima após o último reset
-
-

(2)
(2)

Demanda de potência Ativa (kWh), reativa (kVARh),  
aparente (kVAh)

Valor atual na janela escolhida 
Demanda máxima após o último reset

-
-

(2)
(2)

Janela de cálculo Deslizante, fixa ou com sincronização Ajustável de 5 a 60 minutos em passo de 1 minuto
Modo absoluto ou com sinal (1)

-
- 

(2)
(2)

Qualidade da energia
Taxa de distorção 
harmônica (%) 

Da tensão, em relação ao valor rms  THDU,THDV das tensões fase-fase e fase-neutro - b
Da corrente, em relação ao valor rms THDI da corrente de fase - b

Assistente de operação
Alarmes personalizáveis
Ajustes Até 10 alarmes associados a todas as medições disponíveis e eventos - (2)

assim como retardo, avanço de fase, quatro quadrantes, rotação das fases e imagem térmica - (2)

Históricos registrados com data/hora
Desligamentos 17 últimos Ir, Isd, Ii, Ig, Iunbal, Ijam, Iund, Ilong - (2)

Alarmes 10 últimos - (2) 

Eventos de  
operação

10 últimos eventos e tipo: Modificação do ajuste de proteção por comutador - (2)

Abertura do cadeado do teclado - (2)

Operação de teste por teclado - (2)

Operação de teste por ferramenta externa - (2)

Atualização do horário (data e hora) - (2)

Reset dos valores máximos/mínimos e  
contador de energia

b (2)

Registro Apresentação Data e hora, etiqueta, estado - (2)

Tabelas de eventos registrados com data/hora
Ajustes de proteção Ajuste modificado de um dos seguintes valores Ir tr Isd tsd Ii Ig tg - (2)

Registro da modificação do valor Data e hora da modificação  - (2)

Valor precedente Valor antes da modificação - (2)

Mín./Máx. Valor monitorado I1 I2 I3 U12 U23 U31 f - (2)

Registro do valor Mín./Máx. Data e hora do registro - (2)

Valor atual Mín./Máx. Valor Mín./Máx. registrado do valor - (2)

Indicadores de manutenção
Contador Manobras mecânicas (3) Atribuível a um alarme - (2)

Manobras elétricas (3)   Atribuível a um alarme - (2)

Desligamentos Um por tipo de desligamento - (2)

Alarmes Um por tipo de alarme - (2)

Horários Tempo total de operação (em horas) - (2)

Indicador Desgaste dos contatos % - b
Perfil de carga Horários dos diferentes níveis de carga % das horas de operação em 4 faixas de corrente: 

0-49% In, 50-79% In, 80-89% In, u 90% In
- (2)

Imagem térmica Estator e rotor em % do aquecimento limite admissível - (2)

(1) Modo absoluto: E absoluto = E fornecida + E consumida; Modo com sinal: E com sinal = E fornecida - E consumida.
(2) Disponível via comunicação.
(3) O módulo BSCM (página A-27) é requerido para estas funções.


