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Energy saving technology
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A unidade AVRy integra o mais avançado controle para motores síncronos exclusivos para o ramo 
Lift (de elevação) e uma sofisticada tecnologia para a regeneração de “energia limpa” para a rede 
A solução de controle mais avançada para o setor de “elevação de cargas ” que proporciona bene-
fícios reais, como: 

• Economia considerável  nos custos de energía eletrica:    
 reduz  em  até 50%  em comparação com os comandos  de elevadores  com sistemas de 
acionamento convencionais

• Redução considerável nas dimensões dos inversores de  
frequencia:           
utilizando motores de alto desempenho

• Reutilização da energia de frenagem:      
 nenhuma energia é desperdiçada na forma de calor, mas é explorada para serviços auxiliares 

• Redução de espaços na implantação:       
o filtro e a indutância são integrados, não necessitam de resistores de frenagem e é ideal para 
instalações sem casa de maquinas 

• Alta performance em cargas dinâmicas  com suavidade  de   
movimentação  :   

 avançados algoritmos de controle para sistemas com média e alta velocidade

• Ecologicamente correto  com  a filosofia “Clean Power”  
(Energia Limpa):          
fator de potência próximo de 1 e redução da distorção harmónica para menos de 4%  

Tecnologia ...
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Baixa distorção harmônica da corrente de entrada < 4%

Motores Geared

Recuperação de energia integrada

Gama de velocidade da instalação    
 até  5m/s
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... a serviço da economia de energia

7

Características Gerais

Alimentação 3 x 400Vca…480Vca, 50/60Hz

Faixa de potência 11, 20 e 27kW

Controle PM síncrono (Motores Brushless)

Gerenciamento do barramen-
to de campo

CANopen - DeviceNet - Profibus DP

Sobrecarga Sobrecarga conforme IEC146 Classe 1 e Classe 2

Instalações
Instalações com alta eficiência.

Funciona com Motores sem Engrenagem

Fator de potência (Cosφ) e 
harmônico

Fator de potência (Cosφ) unitário e THD <4%

Soluções Tamanho compacto para soluções com restrição de espaço

Normas Em conformidade com as normas EN12015 – EN12016

Grau de proteção Padrão IP20

GEFRAN "Drive & Motion Control Unit"
"Energy saving drive" 
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Acesso rápido    
O inversor tem interface e design de fácil operação . Estruturado para 
oferecer uma parametrização  simples e rápida  do produto,  e tranquilidade 
na instalação  do elevador,  acesso aos terminais removíveis e sistemas de 
proteção para cabos de aterramento.

Qualidade integrada      
O AVRy integra dispositivos essenciais para garantir a qualidade 
absoluta do produto e do funcionamento, como a indutância e o filtro 

de rede que o torna compatível com a norma 
EN12015 EMC – PT 12.016.

Cabos blindados
Conectores do tipo OMEGA para aterramento a 
360° dos cabos blindados.

.

Baixo nível de ruído em todas as 
condições de operação 
A função lógica de controle do ventilador consiste em ati-
var o ventilador interno somente quando o inversor estiver 
habilitado e eliminando ressonâncias e ruídos no vão  da 
cabine .

Gestão do Encoder  
O  AVRy gerencia Encoders  de múltiplas tecnologias para garantir que todo o 
sistema tenha o melhor desempenho  de deslocamento e precisão:
• Encoder sinusoidal incremental com três canais + 3 sensores de efeito Hall para posi-

ção absoluta 

• Encoder sinusoidais absolutos com três canais de 2 sinais SinCos para posição absoluta 

• Encoder sinusoidal absoluto com 2 canais SinCos para posição absoluta

Mecânica universal 
Dimensões extremamente pequenas para aten-
der a todos os tipos de instalações, de sistemas 
tradicionais de elevação a aplicações  sem casa 
de maquinas .



Fig. 1 - Input current wave form on standard drive and AVRy

Fig. 2 - Input current harmonics on standard drive and AVRy
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Opções 
O Avry pode ser montado para apli-
cações com trilho DIN  e placas de 
expansão Fieldbus e I/O .

Comunicação serial
Integração padrão da comunicação serial RS485 
com protocolo Modbus RTU para conexão ou multi-
drop.

Alimentação de reserva      
O Avry garante a operação da instalação em condições de 
falta de energia :
• placa de reserva de regulação por meio de alimentação externa 

de 24 VCC 
• função automática de retorno para o piso, gerenciada pela 

alimentação de 230 VCA monofásica de um dispositivo externo, 
como UPS ou bateria de reserva.

Funções exclusivas
• Sequência de eleva-

ção

• Parâmetros na unida-
de linear

• Parâmetros de eleva-
ção mecânica

• Geração de rampa

• Multivelocidade

rpm

rpm/s

rpm/s2

rpm/s3

mm/s2

mm/s3

IPA 1005 Counter weight

IPA 1006 Load weight

IPA 1007 Rope weight

IPA 1006 Car weight

IPA 1012 Gearbox inertia
kgm2

Tecnologia “Clean 
Power” (Energia 
Limpa) 
O inversor tem incorporado as  
mais  avançadas tecnologías  
para soluções em controle de 
motores, e maior eficiencia no 
consumo de energia 

• THD <4% e fator de potên-
cia (Cosφ) unitário

• Função pré-torque

• Cálculo automático 
de distância de pa-
rada com chegada 
direta ao piso

• Menu de programa-
ção intuitiva
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Teclado de programação 

Interface homem-máquina  
A programação simples e eficaz estruturada com menu in-
tuitivo e de fácil acesso permite o uso do AVRy com o máxi-
mo desempenho para usuários 
de qualquer nível.

Configurações mínimas para 
obter o melhor desempenho da 
instalação graças a um avança-
do algoritmo de “regeneração” 

•  LED de visualização do estado 
operacional do conversor

•   Controle remoto a distância de  
até 10 metros 

•  Teclas de função para uma pro-
gramação intuitiva

•  Visor LCD com texto alfanumérico

•  Teclas de acesso rápido às funções 
Regen/Drive 

automática e exclusiva para as funções de elevação :
-  ajuste dos parâmetros  básicos do sistema de aciona-

mento do motor e do sistema mecânico
-  monitoramento dos parâmetros e variáveis de funciona-

mento para a seção de Regeneração e Aciona-
mento.

Ferramenta de Configuração “GF-eXpress” para PC   
Todas as unidades da série SIEIDrive e dispositivos de Automação do 
Grupo GEFRAN (Controlador Lógico Programável (CLP), Interface Homem-
Máquina (IHM), Instrumentação etc.) podem ser programadas a partir do 
computador por meio do configurador GF-eXpress. 

Um ambiente de programação que permite a programação e controle 
completo dos produtos, graças a um software poderoso, amigável e 

intuitivo:

•  Programação com lista de parâmetros ou diagramas 
de blocos

•  Osciloscópio integrado 

•  Configuração da ferramenta de programação em 5 
idiomas.
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Tamanhos  - AVRy 1 1425 1 2545 2 3360

  ENTRADA

Tipo de linha de alimentação TT or TN

Tensão de entrada CA ULN Vca 400 Vca -15% ... 480 Vca +10%, trifásica

Frequência de entrada CA Hz 50/60 Hz, ± 10%

Fator de potência (Cosφ) L1 ≈ +1(motor), ≈ 1 (gerador) em qualquer caso superior a ±0,98

Alimentação nominal de entrada  
(de acordó com ciclo de carga)

kVA 13 22 29

Corrente nominal de entrada  Iln (a Uln = 400 Vca) A 18 32 42

Tensão nominal de elo CC Udn  (a Uln = 400 Vca) Vcc 740 740 740

THD de Iln (ref. a IL1 e a ISC = 100) %  ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4

Eficiência % ≤ 94 ... 96 ≤ 94 ... 96 ≤ 94 ... 96

Frequência de modulação padrão kHz 16 8 8

SAÍDA

Faixa de tensão de saída U2 Vac 0 ... 520 0 ... 520 0 ... 520

Faixa de frequência de saída f2 Hz 0 ... 300 0 ... 300 0 ... 300

Frequência de modulação kHz 8 8 8

Tensão nominal de saída I2 (serviço 80%) Induzidos 14 25 33

Tensão de sobrecarga nominal de saída I2ovld Induzidos 25 (*) 45 (*) 60 (*)

(*) ver manual e instrução para obter mais detalhes.

Dimensões

Largura x altura x profundidade mm 350 x 670 x 150.3 420 x 788 x 181.2

(polegadas) (13.8 x 26.4 x 5.9) (16.5 x 31.0 x 7.1)

Peso kg 28.7 32.0 48.0

(lbs) (63.27) (70.55) (105.8)

Dados Técnicos

Desempenho  Precisão

Modo de controle Precisão de regulação de velocidade
Intervalo de 
controle

• PM síncrona
± 0,01%  
Velocidade nominal do motor

1 : 10000

Definição de configuração padrão  Teclado númerico de programação KBS integrado

 Estágio de regulação • 2 entradas analógicas bipolares (tensão/corrente)

• 2 saídas analógicas bipolares (1: tensão/corrente, 1: tensão)

• 8 entradas digitais (PNP / NPN)

• 3 saídas digitais

• 2 saídas de relê

• Comunicação serial RS485 (SLINK4 e protocolo Modbus RTU)

 Estágio de alimentação • Reatância de entrada integrada

• Filtro EMC integrado

• Manuseio de alto desempenho dinâmico de transientes de energia de 
acionamento e regeneração

• Modulação PWM do vetor de espaço

Normas  Imunidade/emissões
Conformidade com a norma EN12015 (Emissões conduzidas) e com a 
norma EN12016 (Imunidade)

Condição ambiental  Compartimentos IP20

 Temperatura ambiente 0 ...40°C, +40°C…+50°C com solicitação reduzida

 Altitude Máx. de 2000 m (até 1000 m sem limitação de corrente)

Aprovações Conformidade com as diretivas EEC para dispositivos de baixa tensão.

 , 
Conformidade com as diretivas do mercado americano e canadense 
(em fase de certificação)

A GEFRAN SPA tem uma política de melhoria contínua de desempenho e da variedade de nossos produtos, portanto, a Empresa tem o direito de modificar produtos, dados e dimensões sem prévio aviso. 
Embora os dados e as informações contidas neste documento sejam as mais exatas possíveis, pretende-se utilizá-los para propósitos de descrição dos produtos não devendo ser interpretadas como especificações 
declaradas legalmente.
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GEFRAN S.p.A.
Via Sebina 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS) ITALY
Ph. +39 030 98881
Fax +39 030 9839063
info@gefran.com
www.gefran.com

Drive & Motion Control Unit
Via Carducci 24
21040 Gerenzano [VA] ITALY
Ph. +39 02 967601
Fax +39 02 9682653
infomotion@gefran.com

Technical Assistance :  
technohelp@gefran.com

Customer Service :  
motioncustomer@gefran.com
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278
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GEFRAN BENELUX
Lammerdries-Zuid, 14A
B-2250 OLEN
Ph.  +32 (0) 14248181
Fax. +32 (0) 14248180
info@gefran.be

GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA
Avenida Dr. Altino Arantes,
377/379 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (0) 1155851133
Fax +55 (0) 1132974012
gefran@gefran.com.br

GEFRAN DEUTSCHLAND
Philipp-Reis-Straße 9a
63500 SELIGENSTADT
Ph. +49 (0) 61828090
Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

SIEI AREG - GERMANY
Gottlieb-Daimler-Strasse 17/3
D-74385 Pleidelsheim
Ph. +49 7144 89 736 0 
Fax +49 7144 89 736 97
info@sieiareg.de

GEFRAN ESpAñA 
C/ de Vic, 109-111
08160 Montmeló (BARCELONA)
Ph. +34 934982643
Fax +34 935721571 
comercial.espana@gefran.es

GEFRAN FRANCE
4, rue Jean Desparmet - BP 8237
69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

GEFRAN SUISSE SA
Rue Fritz Courvoisier 40
2302 La Chaux-de-Fonds
Ph. +41 (0) 329684955
Fax +41 (0) 329683574
office@gefran.ch

GEFRAN - UK Ltd.
Capital House, Hadley Park East
TELFORD, TF1 6QJ 
Ph. +44 (0) 845 2604555
Fax +44 (0) 845 2604556
sales@gefran.co.uk

GEFRAN Inc.
8 Lowell Avenue
WINCHESTER - MA 01890
Toll Free 1-888-888-4474
Fax +1 (781) 7291468
info@gefraninc.com

GEFRAN SIEI - ASIA
Blk. 30 Loyang way 
03-19 Loyang Industrial Estate 
508769 SINGAPORE 
Ph.  +65 6 8418300 
Fax. +65 6 7428300 
info@gefransiei.com.sg

GEFRAN TAIWAN
Rm. 3, 9F., No.8, Ln. 157, 
Cihui 3rd St., Zhongli City,
Taoyuan County 320, Taiwan (R.O.C.)
Tel/Fax +886-3-4273697 
dino.yeh@gefransiei.com.sg

GEFRAN SIEI Drives Technology   
(Shanghai) Co., Ltd.
No. 1285,  Bei He Road, Jiading District, 
Shanghai, China 201807
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@gefransiei.com.cn

GEFRAN SIEI Electric (Shanghai) pte. Ltd.
No. 1285,  Bei He Road Jiading District, 
Shanghai, China 201807
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@gefransiei.com.cn

GEFRAN INDIA Pvt. Ltd
Head office (Pune office)
Survey No: 182/1 KH, Bhukum, 
Paud road, Taluka – Mulshi, 
Pune - 411 042. MH, INDIA
Ph:+91-20-3939 4400
Fax: +91-20-3939 4401
gefran.india@gefran.in

Branch office (Thane office)
403, Damodar Nivas, 
‘B’ Cabin Road, Near Railway quarters,
Naupada, Thane (W)
400 602 , MH, India
Ph. +91-22-2533 8797
Fax +91-22-2541 8797
gefran.india@gefran.in

Branch office (Ahmedabad Office)
20-A, Second Floor, 
Kala Purnam Building, 
Near Municipal Market,  
C. G. Road, Ahmedabad 
380 019, Gujarat, India
Phone: +91-79-2640 3591
Phone/Fax: +91-79-2640 3592
gefran.india@gefran.in

AUTHORIZED DISTRIBUTORS

Argentina
Austria
Australia
Belarus
Bosnia/
Herzegovina
Canada
Chile
Colombia
Croatia
Czech Republic
Denmark
Finland
Greece
Hungary
Iran
Israel
Japan
Jordan
Kazaknstan
Korea
Kosovo
Lebanon
Macedonia
Malaysia
Maroc
Mexico
Montenegro
New Zeland
Norway
poland
portugal
Romania

Russia
Saudi Arabia
Serbia 
Singapore
Slovakia Republic
Slovenia
South Africa
Sri Lanka
Sweden
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
Venezuela

ISO 9001
FM 38167


