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INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo a nosso mundo! 

 

O Grupo Schmersal é líder mundial em sistemas de segurança para pessoas, maquinas e 

processos produtivos oferecendo mais de 25.000 dispositivos e sistemas de segurança, 

componentes de elevadores e automação industrial.  

 

Somos referência e estamos na vanguarda em oferecer soluções e serviços em implantação de 

sistemas de segurança customizados através de consultorias em levantamento e avaliação de 

riscos, treinamentos, engenharia de aplicação e projetos de segurança para adequar sua planta 

indústria na NR12.  

 

Temos um know-how de 70 anos em segurança industrial, mas nada disso teria sentido se nós 

não tivéssemos paixão e amor naquilo que fazemos. Esse é o nosso maior diferencial, nós somos 

apaixonados por aquilo que fazemos. 

 

Em 2015 a Schmersal está, pelo 4º ano consecutivo, entre as melhores empresas para se 

trabalhar no Brasil (GPTW - Revista Época). Somos apaixonados por encontrar formas, seja em 

produtos, serviços e soluções, para garantir maior segurança no local de trabalho, contribuindo 

para eliminar acidentes, redução de custos de nossos clientes e principalmente valorizando a 

vida. Assim acordamos todas as segundas-feiras com sorriso no rosto para contribuir para um 

mundo melhor. Estamos seguros disso, e de segurança a gente entende. 
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Schmersal. A gente ama o que faz. 

1. –  APRESENTAÇÃO 

 
Este documento apresenta os principais parâmetros básicos utilizados na parametrização do 

inversor de frequência PRAXI 100 para aplicação de elevadores Cremalheira. 

 

 

 

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento, por 

favor entrar em contato com o nosso departamento de suporte técnico através do telefone (15) 

3263-9840 ou e-mail suporte suportetecnico@schmersal.com.br. 
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1.2 – TABELA DE PARÂMETROS 

 
Identificação: Após ajustar P3.1.2.4 como "Em Inatividade", pressionar ENTER e então acionar e manter o 
comando de subida. O drive irá indicar RUN e irá realizar a identificação. Após a conclusao da identificação 
soltar o comando de subida. 

Recomendamos que os testes de movimento para cima e para baixo do elevador sejam realizados somente 
após que a parametrização e identificação do motor esteja concluída. 


