
SISTEMA MODULAR SIRIUS – DESCUBRA 
AS NOVAS CARACTERÍSTICAS
GUIA DE MIGRAÇÃO DO PRODUTO 
O sistema modular SIRIUS da Siemens foi desenvolvido 
nos tamanhos S00, S0, S2 e S3 para garantir que os 
clientes estão equipados de forma ideal com o  
SIRIUS no que diz respeito às tecnologias da Indústria 
4.0. Para maiores vantagens proporcionadas pelo 
produto, faça agora a transição para a nova geração. 
Consulte aqui os novos produtos 

 
 

Sistema modular SIRIUS – a combinação perfeita
Todos os componentes de que necessita para a comutação, proteção, arranque e monitorização de motores até 250 kW/400 V, desde os tamanhos 
S00 até ao tamanho S3 (até 55 kW), desenvolvidos para responder na perfeição às novas exigências do mercado. Este novo design incorpora uma 
maior flexibilidade e possibilidades de combinação com cablagem simples, permitindo poupar dinheiro, tempo e espaço. O sistema modular 
SIRIUS cumpre todas as normas e aprovações a nível mundial relevantes, tornando-o compatível em todos os mercados e para utilização em 
diversos ambientes e condições (por exemplo, segurança, caminhos de ferro e construção naval).

Caraterísticas do sistema modular  
SIRIUS – nova geração Vantagens Caraterísticas do sistema modular SIRIUS – 

nova geração

Gama completa de produtos de painel de 
controlo (para comutação, proteção, arranque 
e monitorização) com acessórios uniformes

• Adequado para todas as aplicações
• Todas as peças encaixam facilmente
• Inúmeras possibilidades de combinação
• Mais funcionalidade/potências nominais superiores com as mesmas 

dimensões

• Sem relé de monitorização de corrente 
disponível

• A gama de potência era inferior relativamente 
a cada tamanho

Tamanho compacto

• Armário com elevada densidade de compressão possível
• Vantagens em economia de espaço
• Mais elevado desempenho de todo o mercado relativamente às 

dimensões dos produtos

• As mesmas dimensões, mas com menos 
funcionalidades/gamas de potência 
inferiores

Terminais do tipo mola  
(circuito principal e de controlo S00 e S0 até 
18,5 kW/400 V, desde S2 no circuito de controlo)

• Montagem economizadora de tempo (até 33%)
• Isento de manutenção, à prova de vibração
• Máxima fiabilidade de contacto em ambientes adversos
• Ligação do tipo mola disponível pelo mesmo preço

• Ligação do tipo mola apenas disponível a 
preço mais elevado

• Nenhuma ligação do tipo mola disponível nos 
tamanhos S6 a S12 

Módulos de função de encaixe • Montagem mais fácil, mais rápida e sem avarias dos dispositivos de 
arranque direto e dispositivos de arranque de inversão e star/wye-delta

• Não disponível

Preparação para IE3/IE4 • Preparado para a nova geração de motores IE3/IE4
• Não disponível com a nova geração de 

motores IE3/4

Sistema de alimentação flexível 3RV29 para 
montagem fácil de todos os alimentadores S00/
S0 em ligação do tipo mola e do tipo parafuso

• Distribuição de potência eficiente e flexível
• Poupanças de tempo significativas
• Elevada resistência à vibração

• Não disponível

O relé de monitorização de corrente pode  
ser integrado diretamente no alimentador  
(S00, S0 e S2)

• Monitorização de aplicações
• Maior fiabilidade de funcionamento 

• Não disponível

Comunicação • Módulos de comunicação de encaixe para montagem rápida e sem 
avarias

• Sem capacidades de comunicação

CONTINUA

http://uk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=sirius_innovation_0317_uk&searchType=Offers


P É possível substituir peças numa base comparável?
R Por vezes, é possível uma conversão 1:1 de forma fácil. Para uma instalação 

autónoma, pode quase sempre ser utilizado um contactor/protetor de motor de 
arranque 3R.1 para substituir um contactor/protetor de motor de arranque 3R.2. 
Quando os dispositivos são combinados, o utilizador tem de se lembrar de que a 
nova geração e os tipos antecessores não podem ser combinados e, portanto, toda 
a combinação tem de ser substituída. Clique aqui    

P Obterei realmente qualquer benefício na conversão para o produto atualizado?
R Sim, a gama de inovações proporciona-lhe mais funcionalidade num produto de tamanho idêntico. 

P Como posso ter a certeza de que me fornecem o que necessito para a minha aplicação?
R O sistema modular SIRIUS oferece uma gama abrangente de produtos de painel de controlo e, devido ao sistema 

modular, são possíveis inúmeras combinações, o que significa que estão abrangidas todas as aplicações possíveis. 

P Ao construir painéis de controlo, a pressão do tempo aumenta constantemente e a eficiência de custos torna-se cada 
vez mais importante. De que forma irão os vossos produtos facilitar a vida dos utilizadores?

R Com o SIRIUS irá poupar tempo durante a instalação da cablagem, especialmente se utilizar alimentadores de carga 
SIRIUS pré-cablados e testados.  Toda a gama encaixa de forma simples, por isso, nunca terá problemas ao combinar 
produtos diferentes. Os conjuntos dos alimentadores que utilizam de forma consistente ligações com mola (S00, S0) 
podem ser ligados sem a utilização de ferramentas. A elevada qualidade técnica, a disposição fácil da cablagem e a 
preparação para futuros requisitos padrão (IE3/4) ajudam-no a obter uma eficiência de custos desde o início.

P Qual a razão para colocarem tanto ênfase no design do produto?
R Neste setor, o design das máquinas é cada vez mais importante e pode diferenciar o produto dos produtos da 

concorrência. Os armários de controlo não são exceção. O sistema modular SIRIUS permite-lhe criar armários com o 
melhor que existe no que diz respeito ao aspeto e à poupança de espaço.

P O que mais destaca a Siemens da concorrência como fornecedor de produtos de controlo de baixa tensão?
R A Siemens não só fornece todos os produtos de elevada qualidade de que necessita para o painel de controlo, como 

também fornece toda a assistência técnica que possa necessitar, desde conhecimento especializado relativamente às 
diretivas europeias e normas internacionais, até às ferramentas e dados de que necessita para um design eficiente.

FAQ
Considere o seguinte ao migrar para o novo sistema 
modular SIRIUS

SIRIUS – Montagem compacta - CLIQUE AQUI 
 
  

Guia de migração para produto numa base comparável –  
CLIQUE AQUI 

 
  

Consulte toda a gama SIRIUS da RS – CLIQUE AQUI 
 
  

Visite o DesignSpark para obter mais ajuda sobre a migração – 
CLIQUE AQUI 

 
  

Siemens - Produtos SIRIUS – CLIQUE AQUI 
 
  

Painéis de controlo integrado da Siemens – CLIQUE AQUI 
 
  

Suporte online para o setor da Siemens – CLIQUE AQUI 
 
  

        Ver mais vídeos sobre o sistema modular SIRIUS – 
visite-nos no YouTube – CLIQUE AQUI 

 
  

ATENÇÃO: Ao transitar para 
a nova gama, existem alguns 
aspetos fundamentais que  
deve ter em conta:

A conversão 1:1 nem sempre é possível. Verifique 
as especificações técnicas ou utilize o guia de 
migração RS para fazer a sua escolha. 

 

Os produtos SIRIUS da nova geração não podem 
ser combinados com os tipos antecessores.

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a 
RS Components.

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1512/0900766b8151265f.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=LKKTNxHKjhQ
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www.siemens.com/sios
https://www.youtube.com/results?search_query=sirius+modular+system

