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Comandos elétricos

Motor trifásico

2

            Instalações com  contatores
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Comandos elétricos

Nessa atividade você vai montar circuitos para o comando e alimentação de um motor trifásico
utilizando contator e botão pulsador.

Com esse tipo de comando é possível controlar um motor com acionamento a distância e mantê-
lo protegido contra sobrecarga, por meio do relé térmico.

A montagem desse circuito é composta por duas partes; circuito de comando e circuito principal.

01 Motor trifásico assíncrono

01 Contator de potência

01 Relé térmico

05 Bases de fusíveis diazed

03 Fusíveis diazed 16 A

01 Botão pulsador verde - 1NA

01 Botão pulsador vermelho - 1NF

01 Alicate amperímetro

Lista de equipamentos necessários

Atividade
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Circuito de comando Circuito principal

Esquemas de ligações
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Comandos elétricos

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

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

3. Ligar o disjuntor de alimentação elétrica da bancada;

4. Testar o funcionamemento do circuito de comando;

a. Acionar o botão S1 (verde). O contator K1 deve ser acionado e permanece desta
forma ao soltar o botão S1;

b. Acionar o botão S0 (vermelho). O contator K1 é desernegizado;

c. Ligar novamente o circuito acionando S1 e acionar o botão teste-desliga (vermelho) do
relé térmico. O contator deve ser desligado;

5. Desligar o disjuntor de alimentação da bancada;

6. Montar o circuito principal conforme o esquema de ligações apresentado;

7. Ligar o disjuntor de alimentação elétrica da bancada;

8. Testar o funcionamemento do circuito com a alimentação elétrica do motor;

a. Ligar o contator/motor acionando o botão liga - S1. O motor deve girar;

b. Medir a corrente elétrica nas fases. A medição de corrente elétrica deve ser feita nas
fases separadamente: I1, I2 e I3;

c. Desligar o motor utilizando o botão S0;

9. Desligar o disjuntor de alimentação da bancada;

10. Desmontar os circuitos e guardar os equipamentos utilizados.

Procedimentos


