
Soluções 
de controle 
distribuído do 
motor ArmorStart®

As partidas e os inversores de frequência variáveis  
On-Machine™  ajudam a melhorar a produtividade fabril



As soluções de controle distribuído do 
motor ArmorStart reúnem muita coisa em 
pouco espaço.
QUEM PRECISA DE UMA SOLUÇÃO ON-MACHINE E POR QUE ELA É 
IMPORTANTE?
Seu programa aplicativo de fabricação ou processamento precisa resistir a ambientes 
difíceis? O tempo de comissionamento é crítico? A área útil é limitada? Bem, talvez 
você precise de uma solução On-Machine. A funcionalidade On-Machine pode ajudá-lo 
a construir mais máquinas com maior rapidez. Isso pode ajudar a aumentar a receita e 
diminuir os tempos de espera, deixando os clientes mais felizes.

A família ArmorStart de controladores de motor distribuído é ideal para transportadores 
e programas aplicativos de manuseio de materiais, captando a necessidade de controle 
de soluções industriais leves e pesadas. Isso funciona bem para instalações em grupo, 
que reduzirão o número total de componentes necessários. Os controladores ArmorStart 
não requerem gabinete adicional e podem ser montados no momento da operação. O 
dispositivo pode ser montado perto do motor ou da máquina, o que permite instalações 
de cabos mais curtos. Ele oferece status de LED e indicação de diagnóstico, o que pode 
diminuir o tempo de espera para o reparo. Além disso, agora é possível escolher opções 
instaladas de fábrica para programas aplicativos específicos.
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- Polytron Inc.

Controle de motor distribuído ArmorStart
Quando a situação fica difícil, o Armorstart entra em ação. 
Se o programa aplicativo exigir um produto de controle do 
motor resistente, os inversores de frequência e as partidas 
Armorstart entrarão em ação. 

Se você for um fabricante de alimentos e bebidas, 
provavelmente precisará lavar seus equipamentos com 
frequência. Será necessário garantir que os componentes da 
sua máquina possam suportar qualquer processo de limpeza 
com água. Mas os produtos ArmorStart são resistentes a jatos 
de água para ambientes agressivos para ajudá-lo a manter sua 
linha de alimentos e bebidas limpa.

Ambientes agressivos podem exigir de componentes de 
automação. Eles podem ser expostos a óleo, sujeira, altas 
temperaturas e umidade. Os produtos Armorstart podem 
oferecer a proteção que você precisa nesses ambientes difíceis.

OPÇÕES DE SEGURANÇA ARMORSTART
Dizem que segurança não acontece por acidente. Com os 
produtos Armorstart ST, estamos comprovando exatamente 
isso. Antigamente, usar soluções de segurança, muitas vezes, 
significava sacrificar a produtividade. Os produtos de controle 
distribuído do motor ArmorStart ST lidam com os problemas 
de produtividade, oferecendo opções de segurança. 

Essas opções ajudam a proteger as pessoas e os 
equipamentos enquanto reduzem o tempo de parada 
planejado e não planejado:

• Um controlador GuardLogix para ambas segurança e 
controle padrão oferece classificações de segurança até, e 
incluindo, SIL CL3 e PLe Cat 4.

•  Um ambiente de software – programa aplicativo Studio 
5000 Logix Designer® versão 30 ou posterior.

• O ArmorStart ST com Safe Torque-Off fisicamente 
conectado oferece partida rápida após uma demanda no 
sistema de segurança.

• A segurança e o controle padrão operam em uma rede 
EtherNet/IP.

• A segurança integrada ArmorStart ST fornece Safe Torque-
Off em rede na EtherNet/IP. Isso ajuda a simplificar o 
design da máquina, minimizar os componentes necessários 
e reduzir os custos.

• Gerenciamento mais fácil de várias zonas de segurança 
que estão na mesma rede e compartilham dados entre os 
aplicativos de segurança e os aplicativos padrão.

• Menos componentes e gabinetes de controle menores 
ajudam a reduzir a dimensão da máquina.

MAIS 
RESISTENTE

MAIS 
RÁPIDO

MAIS 
FORTE

Podemos 
eliminar a fiação 

complexa associada a 
uma abordagem mais 
tradicional, economizando 
um tempo valioso e custo 
ao fazer a fiação da 
instalação. O ArmorStart 
está perfeitamente ajustado 
embaixo do transportador, 
oferecendo, assim, um 
sistema de aparência muito 
mais limpa.”
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Os inversores de frequência e as partidas ArmorStart 
podem ajudá-lo a alcançar um nível exclusivo de 
integração com os controladores (PACs) Logix no 
ambiente do Studio 5000®. Os dados usados com o 
ArmorStart são gerados automaticamente, para facilitar 
a configuração e minimizar a programação manual 
de parâmetros e tags requeridos. Ele fornece melhor 
acesso aos dados do sistema e do nível de máquina e 
também a informações de diagnóstico.

As soluções de controle distribuído do motor 
AmorStart fornecem uma interface simples com 
a EtherNet/IP ou DeviceNet. O DeviceLogix™ é 
armazenado na unidade e no arquivo de programa. 
Ele usa o controle lógico local com funções lógicas 
básicas.

STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER E DEVICELOGIX 

Todos nós PODEMOS nos entender…
As soluções de controle distribuído do motor Armorstart facilitam o entendimento 
com outras pessoas. Elas se integram facilmente com outras ferramentas de 
software RockWell Automation e com dispositivos inteligentes Allen-Bradley. Com os 
produtos ArmorStart, é possível alcançar a integração premium com a família Logix 
de CLPs e controladores de automação. Além disso, sua capacidade plug and play 
permite uma instalação mais fácil e uma experiência de substituição.
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DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES

SISTEMA INTEGRATED  
ARCHITECTURE

Segurança

Produtividade de projeto

Gerenciador de 
código de aplicativo

Configuração automática  
de dispositivos

Mobilidade e visualização

Análise

• A consolidação da configuração do programa CLP 
e de dispositivos ajuda a simplificar o tempo de 
comissionamento e a reduzir erros.

• As informações sobre status, diagnóstico, falhas e 
eventos são importantes para os dispositivos e o 
ambiente Studio 5000.

• TagNames descritivos são criados 
automaticamente, o que economiza tempo e reduz 
erros.

• A função Copiar e Colar oferece maior eficiência 
do inversor de frequência e facilidade de uso.

• As telas de AOP gráfico agilizam a configuração de 
dispositivos com menos complicações.

• É possível gerenciar várias zonas de segurança, 
coexistir em uma rede e compartilhar dados 
entre os aplicativos de segurança e os aplicativos 
padrão. 

• A visibilidade de todos os eventos da máquina 
acelera a resposta para permitir que a máquina 
retorne à produção total.

• Reduzir seu intervalo para reparo com a 
configuração automática de dispositivos.

Integração Premium
A integração premium é a experiência exclusiva 
de usar dispositivos inteligentes Allen-Bradley 
como parte do sistema Integrated Architecture®. 
Alguns dos benefícios da integração premium são 
mostrados abaixo:
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Atributos do portfólio

Como o ArmorStart 
ajuda a solucionar 
suas necessidades 
On-Machine?
• Ajuda a reduzir os custos de mão de 

obra por sua instalação ser mais fácil e 
simplificada.

• Recursos de desconexão rápida ajudam 
o pessoal a eliminar falhas da fiação.

• Você pode alcançar uma integração 
contínua de informações, status e 
diagnóstico em toda a sua organização.

• A funcionalidade On-Machine ajuda 
a suportar uma máquina modular, e 
design flexível do transportador.

• DeviceNet ou 
EtherNet/IP

• Switch Ethernet 
integrado

• DLR

• Safe Torque-
Off fisicamente 
conectado

• Safe Torque-Off 
integrado 

• E/S de segurança de 
campo integrada

• Fácil manutenção ou 
substituição

• E/S de campo integrada 

• Integração premium 
com o Studio 5000 

• DeviceLogix 

• Desconexão local no 
motor 

• Conexões rápidas de 
cabo 

• IP66 ou IP67 Tipo 
4/12/13 

• Informações de 
diagnóstico e de status 
digitais e analógicas

DESIGN INOVADOR CONFIGURAÇÃO SIMPLIFICADA
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Comunicação
• Ethernet/IP com suporte 

DLR 
• DeviceNet

Padrões globais
• IP66 / Tipo 4/12
• Listagem UL para 

instalação do motor de 
grupo 

• CE, cULus, CCC, ODVA

Entrada/Saída
• E/S configurável com seis 

usuários com conexão 
rápida

Fonte de alimentação  
(Alimentação de 
controle)
• 24 Vcc externa
• 24 Vcc originada 

internamente

• Inversor de frequência 
escalar (volts por hertz) até 
2 HP (1,5 kW)

• Partidas com tensão total 
para 5 HP (3,3 kW)

• Configuração automática 
de dispositivos

• Jato de água calculado
• Desconexão local 

• Opção de controle local
• Ponto de E/S de campo 

configurável
• Programação livre de 

fiação
• Construção de uma caixa
• Adequado para instalação 

de motor de grupo
• Modelos 290, 291,294

ArmorStart LT

Switch de seccionamento 
no motor

Status e diagnóstico 
com redefinição e 
funcionalidade de 

entrega automática

Endereço do 
dispositivo

Seis pontos de E/S 
configuráveis pelo 

usuário

Comunicação
• Ethernet/IP com suporte 

DLR

Padrões globais
• IP67 / Tipo 4/13
• Listagem UL para 

instalação do motor de 
grupo

• CE, cULus, CCC, ODVA
• TUV 

Entrada/Saída
• Até 6 entradas ou 2 saídas 

e E/S de segurança 
opcional

Fonte de alimentação  
(Alimentação de 
controle)
• +24 Vcc externa

• Controle vetorial em malha 
aberta até 5 HP (3,3 kW)

• Partidas com tensão total até 
10 HP (7,5 kW) 

• Jato de água calculado
• Desconexão local
• Opção de controle local
• Pontos de E/S de campo 

integrado
• Construção modular

• Adequado para instalação de 
motor de grupo

• Modelos 281, 284
• Padrão (sem segurança 

de função)
• Segurança fisicamente 

conectada (STO)
• Segurança integrada 

(STO)

ArmorStart ST

Status e diagnóstico com redefinição e 
funcionalidade de Entrega automática 

Switch de 
seccionamento 

no motor

Conexões 
rápidas

E/S de campo

Endereço do 
dispositivo

E/S de segurança
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Comparações de produtos
Banco sobre soluções de controle do motor ArmorStart para suas necessidades 
On-Machine.
Os controladores distribuídos de motor ArmorStart são uma solução simples com custo otimizado para sua 
arquitetura On-Machine. Esses controladores usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motor, três fases 
e alimentação de controle ao mesmo tempo que oferecem várias opções de comunicação. Eles também fornecem 
uma solução integrada às redes EtherNet/IP e DeviceNet e opções para instalações de segurança. Um novo modelo 
ArmorStart está disponível com segurança integrada. Os controladores ArmorStart são ideais para automotivos, 
manuseio de materiais e programas aplicativos de embalagem.

ArmorStart ST
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ArmorStart LT

MODELOS 290, 291, 294 281, 284

 FAIXA DE POTÊNCIA: 0,37 A 2,2 KW 0,37 A 7,5 KW

FAIXA DE POTÊNCIA DO  
INVERSOR DE FREQUÊNCIA 0,37 A 1,5 KW 0,75 A 3,3 kW

CONTROLE DO INVERSOR  
DE FREQUÊNCIA V/HZ SVC

SCCR DE FALHAS GRANDES até 10 kA até 65 kA

REDE EtherNet IP e/ou DeviceNet EtherNet/IP

CONFIGURAÇÃO AOP LOGIX a a

DEVICELOGIX a a

CONFIGURAÇÃO DE  
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO a a*

SWITCH ETHERNET  
DE DUAS PORTAS a a

OPÇÃO DE SEGURANÇA 
FISICAMENTE CONECTADA a

E/S DE  
SEGURANÇA INTEGRADA 
SEGURANÇA INTEGRADA

a*

ES INTEGRADA 6 configuráveis 4 entradas/2 saídas ou 6 entradas*

COMPATÍVEL COM  
ARMORCONNECT® a a

CERTIFICAÇÃO UL  
NO MOTOR DE GRUPO a a

GRAU DE PROTEÇÃO  
DO GABINETE IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/12/13

CONSTRUÇÃO Caixa única Duas caixas

NOVO

* somente versão de segurança integrada



SERVIÇOS DA ROCKWELL AUTOMATION
Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios de negócios 

exclusivos, entre em contato com seu distribuidor local autorizado Allen-Bradley ou com o 
escritório de vendas RockWell Automation, ou visite: rok.auto/services
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força de trabalho
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Controle de  
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Segurança elétrica

Segurança de máquina

Otimização dos  
ativos e da fábrica

Serviços de inventário

Modernização de ativos

Desempenho de ativos

Infraestrutura  
e segurança de  

informações

Desenvolvimento e gestão  
de infraestrutura

Desempenho de ativos
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Suporte ao ciclo de vida de programas aplicativos e produtos
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