
O drive ideal para posicionamento 
simples com o melhor custo-benefício
SINAMICS S110: O servodrive compacto para aplicações de um eixo 
com funções de segurança integradas.

www.siemens.com.br/acionamentos



SINAMICS S110 – Conversor para  
tarefas de posicionamento básico

Posicionamento de um eixo com 
segurança – rápido e preciso
Para muitas aplicações em máquinas e 
processos, os eixos devem ser posicio-
nados do modo mais simples possível, e 
também com rapidez e precisão.

SINAMICS S110 foi projetado especial-
mente para esse propósito. Quando se 
trata de mover o eixo da máquina de 
forma confiável e com bom desempenho, 
o SINAMICS S110 é a melhor escolha.

Tudo que um drive de posiciona-
mento precisa
SINAMICS S110 possui todas as funções 
de posicionamento necessárias, e pode 
controlar tanto servomotores síncronos 
como motores de indução. Com o SINA-
MICS S110 é possível utilizar uma 
grande variedade de tipos de encoder. 
Uma interface de setpoint analógica +/- 
10 V, trem de pulso, USS e diversas 
outras redes industriais podem ser usa-
das para conectar o drive SINAMICS 
S110 com um CLP.

A solução perfeita para uma grande 
variedade de aplicações
Exemplos típicos do uso de SINAMICS 
S110:
• Manipuladores
• Alimentadores
• Unidades de armazenagem
• Linhas de montagem
• Automação de laboratório
• Trocadores de ferramentas
• Mesas rotativas
• Tecnologia em medicina e sistemas 

de saúde
• Mesas de coordenadas
• Eixos para set-up automático de 

máquinas

Único em sua classe – Funções 
safety integradas
Os conversores de frequência SINA-
MICS S110 se distinguem devido às 
funções Safety integradas. Todas as 
diretivas relevantes de Safety podem 
ser implantadas sem custo adicional 
significante.

Totally Integrated Automation com 
SINAMICS S110
SINAMICS S110 é o drive de posiciona-
mento ideal para aplicações em con-
junto com o controlador SIMATIC. 
Todos os componentes da solução de 
automação podem ser programados, 
parametrizados e comissionados 
usando uma plataforma de engenharia 
padrão e integrada – sem necessidade 
de transição de sistema. Com as redes 
industriais disponíveis, SINAMICS S110 
é flexível e pode ser integrado aos mais 
variados ambientes.

SINAMICS S110

• O especialista em posicionamento
• Funções safety inclusas
• Ideal para usar com SIMATIC
• Pode ser usado com qualquer 

controlador



SINAMICS – apto para qualquer 
aplicação
• Amplo range de potência:  

de 0,12 kW a 120 kW
• Para baixa e, também, média tensão
• Funções comuns usando uma 

mesma plataforma de hardware e 
software

• Ferramentas de engenharia comuns 
para todos os drives: SIZER para 
engenharia e STARTER para comissio-
namento e parametrização

• Alto grau de flexibilidade e possibili-
dade de combinações 

 

Padrão e integração na família 
SINAMICS
O drive de posicionamento SINAMICS 
S110 tem a mesma aparência do sis-
tema de motion control SINAMICS 
S120. Por isso, caso uma solução equi-
pada com SINAMICS S110 precise de 
recursos adicionais, a migração para 
SINAMICS S120 é rápida e simples.

SINAMICS –  
Um drive perfeito para todas as aplicações
A família de drive que é a primeira escolha para 
soluções inovadoras voltadas para o futuro.

A família SINAMICS oferece um drive 

perfeito para todo tipo de aplicação. 

Todos os drives da família podem ser 

configurados, parametrizados, 

comissionados e operados de uma 

mesma forma.

Para aplicação simples Para aplicações mais exigentes Para aplicações 
simples de

posicionamento

 Para aplicações sofisticadas Para aplicações de
alta performance

Para aplicações de
maior faixa de potência

Baixa Tensão

AC

Média Tensão

AC

Corrente Contínua

 STARTER – para comissionamento rápido, otimização e diagnóstico

Ferramentas de engenharia

SINAMICS  
G110

SINAMICS  
G110D

SINAMICS 
G120P

SINAMICS 
G120D

SINAMICS 
G120C

SINAMICS 
G120

SINAMICS 
G130/G150

SINAMICS 
S110

SINAMICS 
S120

SINAMICS 
S150

SINAMICS 
DCM

Perfect Harmony
(para qualquer tipo de motor )

 

Controle V/f / Controle vetorial

200 ... 130.000 kW
(para qualquer tipo de motor )

  

Controle de velocidade/
torque malha fechada

 

6 kW – 30 MW

Acionamento um eixo 
de alto desempenho 

para teste padrão, facas 
rotativas, centrífugas

 
 

Controle V/f / Controle vetorial / Controle servo

0,12 – 4.500 kW

Controle 
servo

 

0,12 – 90 kW75 – 2.700 kW
0,37 –  

250 kW
0,75 – 7,5 kW0.55 – 18,5 kW0,37 – 90 kW0,12 – 3 kW

Controle V/f / FCC / Controle vetorial com e sem encoderControle V/f

 Bombas, ventiladores, 
correias transportadoras

Bombas, ventiladores, correias transportadoras,
compressores, misturadores, trituradores, extrusoras

SIZER – simples para o dimensionamento e engenharia

Controle de movimento 
contínuo; Aplicações de 

alto desempenho; Funções 
de tecnologia; Aplicação 

em grandes bases instaladas; 
Acionamentos em rede

 
 
 
 

Aplicações de controle de movimento em máquinas 
de produção (embalagens, têxteis e máquinas de 

impressão, máquinas de papel, máquinas para plástico), 
máquinas de ferramentas, plantas e processos

75 – 1.200 kW

Aplicações de 
um eixo para 

posicionamento 
máquinas

 
 

 
 

Bombas, 
compressores
 e ventiladores

 

0,75 – 7,5 kW

Controle V/f / 
Controle vetorial 

sem encoder

 
 

Controle V/f / 
FCC

 



SINAMICS S110 – Funções básicas de 
posicionamento para todas as aplicações

Poderoso, eficiente e confiável
O drive de posicionamento de um eixo, 
SINAMICS S110, pode controlar eixos 
lineares e eixos rotativos com as parti-
cularidades de cada aplicação. Os eixos 
podem ser posicionados em pontos 
absolutos ou movidos para distâncias 
relativas. Uma função de monitora-
mento de erro pode ser ativada e ime-
diatamente emite um alarme se ocor-
rer alguma irregularidade durante o 
percurso. O monitoramento da veloci-
dade zero nas posições finais também 
tem uma função de alarme. Quando 
necessário, o limite de jerk assegura 
que o eixo acelere e freie suavemente. 
Como consequência, até mesmo os 
produtos mais sensíveis ou containers 
contendo líquido podem ser movido de 
forma eficiente e ao mesmo tempo de 
forma cuidadosa.

Modo “MDI”1

O modo “MDI”1 é jeito mais simples de 
posicionar usando SINAMICS S110. Os 
parâmetros de posicionamento (veloci-
dade, posição alvo/distância do percurso 
– ou taxas de aceleração, opcional-
mente) podem ser enviados pelo CLP, e 
são ativados pelo comando liga. Se 
necessário, parâmetros individuais para 
posicionamento podem ser modificados 
conforme os movimentos do eixo.

Modo “Blocos de Posicionamento”
Perfis simples de posicionamento 
podem ser implantados no modo “blo-
cos de posicionamento”. Até 16 posi-
ções ou distâncias de posicionamento 
podem ser armazenadas no drive jun-
tamente com a velocidade correspon-
dente e parâmetros de aceleração. Os 
blocos de posicionamento podem ser 
executados sequencialmente ou de 
acordo com critérios adicionais.

Modo “Jog“
Peças que chegam aleatoriamente em 
uma esteira rolante podem ser levadas 
a uma posição precisa usando o modo 
“jog”. Funções Epos2 podem ser facil-
mente usadas para fixar peças usando a 
função deslocamento para parada fixa.

Funções de posicionamento Epos2

• Eixo linear/rotativo
• Posicionamento absoluto/relativo
• Perfil de posicionamento
• Posicionamento on-the-fly
• Deslocamento para parada fixa 

“fixed stop”
• Limite de jerk
• Monitoramento de movimento, 

monitoramento estático
• Monitoramento dos limites da 

faixa de deslocamento

1 MDI: Entrada de dados manuais (Manual Data Input)

2 Epos: Posicionamento fácil (Easy Positioning)

t

v

t

v

Eixos lineares 
e rotativos

Posicionamento 
automático

Posicionamento 
on the fly

Limite de jerk 
(aceleração “S”)

Deslocamento 
para parada fixa

Posicionamento 

 

 



SINAMICS S110 – Um dos drives de 
posicionamento mais seguro e universal

Servo acionamento versátil de um eixo
Por ser um conversor para aplicações 
básicas de posicionamento, o SINAMICS 
S110 opera de forma rápida e eficiente. 
Por exemplo, em máquinas com eixos 
que exigem alto desempenho dinâmico, 
que definem o processo primário de uma 
máquina ou planta, ou eixos atuadores 
que são menos críticos do ponto de vista 
temporal. SINAMICS S110 posiciona 
motores síncronos e de indução com 
potências nominais de até 90 kW.

Conexão amigável e aberta para 
todos os motores
O conjunto SINAMICS S110 com moto-
res Siemens proporciona a solução 
ideal. Ambos servomotores síncronos 
1FK7/1FT7 assim como motor de indu-
ção 1PH8 tem placas de identificação 
eletrônicas e interface digital DRIVE-
-CLiQ que permite o sistema ser rapida-
mente comissionado. 

Conexão universal para controlado-
res lógicos programáveis
O drive de posicionamento SINAMICS 
S110 está disponível com interface 
PROFIBUS ou PROFINET e possui proto-
colos, como PROFIdrive e PROFIsafe 
para conectar um controlador de alto 
nível. SINAMICS S110 pode ser inte-
grado com o sistema de automação 
SIMATIC via PROFIBUS e PROFINET. 
Além disso, SINAMICS S110 pode ser 
conectado com um CLP via CANopen, 
protocolo USS, sinal analógico +/- 10 V, 
ou interface trem de pulso.

Movimento baseado em segurança
As funções de posicionamento do SINA-
MICS S110 são complementadas por 
um extenso conjunto de funções safety 
que respondem rapidamente em situa-
ções críticas para evitar danos ao 
homem e máquina.

Funções safety são controladas usando 
entradas para safety integrated ou 
através de PROFIBUS/PROFINET usando 
o perfil PROFIsafe.

Aumento da segurança e produtivi-
dade com funções safety integrated

• Safe Torque Off (STO)
• Safe Operating Stop (SOS)
• Safe Stop, Cat. 1 (SS1)
• Safe Stop, Cat. 2 (SS2)
• Safe Direction (SDI)1

• Safely Limited Speed (SLS)
• Safe Speed Monitor (SSM)
• Safe Brake Control (SBC)

1 a partir da versão de firmware V4.4

SINAMICS S110 drive de posicionamento 
de um eixo conectado a um controlador 
de alto-nível via interface PROFIBUS

 

Controlador 
(ex. SIMATIC)

 

SINAMICS S110 
drive de posicionamento

PROFINET

Motores síncronos/
de indução

 

PROFIBUS 
com perfil 
PROFIdrive

 

220 V monofásico / 
380 V monofásico

1FK7 servomotor 
síncrono

1LE1 motor de 
indução standard

1PH8 servomotor 
de indução
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SINAMICS S110
Dados para seleção

Unidades de Controle Módulo de 
Potência PM340

Unidade de 
Controle CU305

 SINAMICS S110

MLFB

CU305 DP 6SL3040-0JA00-0AA0

CU305 PN 6SL3040-0JA01-0AA0

CU305 CAN 6SL3040-0JA02-0AA0

Acessórios para Unidade de Controle (opcional)

Cartão MMC SINAMICS S110 
para armazenar licença Safety 
ou dados do projeto

6SL3054-4AG00-0AA0

Painel de Operação Básico 
BOP20

6SL3055-0AA00-4BA0

Licença Safety (Funções 
Extendidas)

6SL3054-0AA10-0AA0 Um Módulo de Potência PM340 juntamente com uma Unidade de 
Controle CU305 formam o SINAMICS S110 drive de posicionamento.

Módulos de Potência

Potência Nominal Corrente de saída 
nominal

Tamanho PM340 Módulo de Potência

Sem filtro RFI Com filtro RFI integrado

kW A MLFB MLFB

Alimentação monofásica 200 ... 240 V AC

0.12 0.9 FS A 6SL3210-1SB11-0UA0 6SL3210-1SB11-0AA0

0.37 2.3 FS A 6SL3210-1SB12-3UA0 6SL3210-1SB12-3AA0

0.75 3.9 FS A 6SL3210-1SB14-0UA0 6SL3210-1SB14-0AA0

Alimentação trifásica 380 ... 480 V AC

0.37 1.3 FS A 6SL3210-1SE11-3UA0 -

0.55 1.7 FS A 6SL3210-1SE11-7UA0 -

0.75 2.2 FS A 6SL3210-1SE12-2UA0 -

1.1 3.1 FS A 6SL3210-1SE13-1UA0 -

1.5 4.1 FS A 6SL3210-1SE14-1UA0 -

2.2 5.9 FS B 6SL3210-1SE16-0UA0 6SL3210-1SE16-0AA0

3 7.7 FS B 6SL3210-1SE17-7UA0 6SL3210-1SE17-7AA0

4 10.2 FS B 6SL3210-1SE21-0UA0 6SL3210-1SE21-0AA0

7.5 18 FS C 6SL3210-1SE21-8UA0 6SL3210-1SE21-8AA0

11 25 FS C 6SL3210-1SE22-5UA0 6SL3210-1SE22-5AA0

15 32 FS C 6SL3210-1SE23-2UA0 6SL3210-1SE23-2AA0

18.5 38 FS D 6SL3210-1SE23-8UA0 6SL3210-1SE23-8AA0

22 45 FS D 6SL3210-1SE24-5UA0 6SL3210-1SE24-5AA0

30 60 FS D 6SL3210-1SE26-0UA0 6SL3210-1SE26-0AA0

37 75 FS E 6SL3210-1SE27-5UA0 6SL3210-1SE27-5AA0

45 90 FS E 6SL3210-1SE31-0UA0 6SL3210-1SE31-0AA0

55 110 FS F 6SL3210-1SE31-1UA0 6SL3210-1SE31-1AA0

75 145 FS F 6SL3210-1SE31-5UA0 6SL3210-1SE31-5AA0

90 178 FS F 6SL3210-1SE31-8UA0 6SL3210-1SE31-8AA0
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SINAMICS S110 –
Tudo em um relance

SINAMICS S110 - o conversor para tarefas de posicionamento básico

Tamanho FS A FS B FS C FS D FS E FS F

Dimensões (A x L x P) 173 x 73 x 145 270 x 153 x 165 334 x 189 x 185 419 x 275 x 204 499 x 275 x 204 634 x 350 x 316

Tipo de acionamento unidade CA/CA, modular

Grau de proteção IP20

Tensão de linha Vlinha /
range de potência

200 ... 240 V CA 
monofásico

0.12 ... 0.75 kW  
(0.16 ... 1HP)

– – – – –

380 ... 480 V CA trifásico 0.37 ... 1.5 kW  
(0.5 ... 2.0HP)

2.2 ... 4 kW 
(3 ... 5.4 HP)

7.5 ... 15 kW  
(10.2 ... 20.4 HP

18.5 ... 30 kW  
(25.15 ... 40.8HP)

37 ... 45 kW 
(50.3 ... 61.2 HP)

55 ... 90 kW 
(74.8 ... 122.4 HP)

Funções de 
posicionamento

Posicionamento; absoluto/relativo; eixo linear/rotativo; posicionamento on the fly; blocos de posiciona-
mento (máx. 16)

Funções de 
monitoramento

limites de erro de posição, estático, temperatura do motor

Funções tecnológicas 
adicionais

Tecnologia BICO, tecnologia de controle

Funções Safety de acordo 
com a norma EN 954-1, 
Cat. 3, EN 61508, SIL 2 or 
EN ISO 13849-1, PLd

STO: Safe Torque Off, SOS: Safe Operating Stop, SS1, SS2: Safe Stop 13, Safe Stop 2, SBC: Safe Brake Control, 
SDI (Safe Direction)3,4, SLS: Safely Limited Speed3, SSM: Safe Speed Monitor3

Interfaces de comunicação Profinet, PROFIBUS DP, CANopen, protocolos RS232/USS, trem de pulso, interface analógica +/–10 V

Perfis de comunicação PROFIdrive, PROFIsafe

Encoders que podem ser 
conectados

HTL/TTL; SSI; DRIVE-CLiQ, encoders adicionais via módulo SMC

Inputs/outputs 1 4 DI, 24 V, floating; 4 DI/DO, 24 V; 1 AI (12 bit); 1 conexão para sensor de temperatura PTC/KTY

Inputs/outputs para safety 2 3 F-DI, 24 V; 1 F-DO, 24 V

Frequência de linha 43 ... 63 Hz

Tensão de saída Vlinha

Frequência de saída 0 ... 300 Hz

Motores Motores síncronos e de indução

Técnica de controle malha 
fechada

Controle servo, controle de velocidade, controle de posição

Controle de performance Posicionamento: 4 ms

Ferramentas Dimensionamento: SIZER, comissionamento: STARTER

Aplicações típicas Alimentadores, unidades de armazenagem, manipulação simples, posicionamento de mesas rotativas e 
mesas de coordenadas, posicionamento

 
1 DI: Entrada Digital, DO: Saída Digital; AI: Entrada

2 F-DI/F-DO: Entradas/saídas digitais de segurança ; quando não usada para safety, cada F-DI pode ser usada como 2 DIs.

3 Também disponível sem encoder

4 a partir da versão de firmware V4.4 
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